
School jaar

2020/2021

Haalt je beste binnenste buiten.

Van
ALMELO

Het 
Leukste 

Vmbo
Open dagen

Woensdag 27 november 2019 
van 15.00 tot 20.00 uur

Woensdag 22 januari 2020
van 15.00 tot 20.00 uur



Onze wereld

Onderbouw 
vmbo.zone

Leerwegen

Bovenbouw 

vmbo.zone

Opbouw opleidingen 
Zone.college

Contact

Op weg naar 
de toekomst

Het Groene Lyceum
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Inhoud

Zet jouw 
stappen in de 
wereld van 

Zone.college
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Zone.college   is jouw 
wereld.
Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent  

en interesse. 
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De échte wereld
In de vmbo.zone leer je door te doen en te 
ontdekken. We vinden het belangrijk dat je 

begrijpt wat je leert en hoe je het kunt gebruiken. 
Je ruikt de bloemen, verzorgt de dieren en proeft 
het voedsel. Je gaat geregeld ‘op reis’: je bezoekt 

bedrijven en gaat op stage!

21e eeuwse 
vaardigheden:

Informatie-
vaardigheden

Mediawijsheid

Creatief
denken

Kritisch 
denken

ambitie

Sociale & 
Culturele 

vaardigheden

ONZE 
WERELD 
DRAAIT 
OM JOU!
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We vinden het 
heel belangrijk 
dat jij je bij ons 
‘thuis’ voelt
Een veilige wereld waarin je jezelf kunt zijn en 
iedereen elkaar kent. We weten uit onderzoek 
bij leerlingen en ouders/verzorgers dat dit voor 
Zone.college geldt en daar werken we hard aan. 
Dat doen we met een veiligheidsplan waarin staat 
hoe we bijvoorbeeld pesten tegengaan en hoe 
we omgaan met sociale media. En we hebben een 
ondersteuningsplan voor kinderen die extra hulp 
nodig hebben. Zone.college heeft hiervoor veel 
expertise en indien nodig werken we samen met 
instanties in de regio.

Probleem 
oplossen

Samenwerken

ambitie

Communiceren

Jouw 
veilige 
wereld

ICT-
basisvaardigheden



Je stelt jouw eigen reis samen

Tijdens de opleiding krijg je natuurlijk ook algemene 
vakken zoals Nederlands, Engels, Duits, rekenen,  
mens & maatschappij, biologie, economie, wiskunde, 
techniek, natuur- & scheikunde, 
kunst & cultuur en sport & bewegen.

Wie ben je, wat 
wil je en waar ben 
je goed in?

Groene Wereld Oriëntatie
Ook is er volop tijd en aandacht voor het werken 
met bloemen en planten, dieren, voeding en 
techniek. Zo kun je samen met je mentor bekijken 
wat jij leuk vindt en waar je goed in bent. ‘Groene 
Wereld Oriëntatie’ heet dat. Daarmee bereid je  
je voor op het Groene profiel in de bovenbouw.  

Wie, wat, waar?
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De Leerwegen
Wat wordt jouw route? 

Je zit in groep 8 en je gaat een school kiezen. Als je 
van de basisschool komt, heb je al voor een leerweg 
gekozen. Bij ons op het Zone.college kun je kiezen 
uit verschillende leerwegen. Een leerweg geeft de 
manier aan waarop je het beste leert: heel praktisch, 
theoretisch of een beetje van beide. Aan het einde 
van het tweede leerjaar van het vmbo maak je een 
definitieve keuze. 

We kijken dan samen wat het beste bij je past:

* Basisberoepsgerichte Leerweg (BB) 

* Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB) 

* Gemengde Leerweg (GL) 

* Het Groene Lyceum (HGL) KB

BB

GL

HGL
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De bovenbouw
In de bovenbouw (de derde en vierde klas) krijg
je naast de algemene vakken, les in het profiel 
Groen. Je kiest voor 1 van de 5 ‘werelden’ waarin jij 
wilt leren: Levend, Actief, Groen Technisch, Gezond 
of Creatief. De vakken in het Groene profiel worden 
gegeven vanuit jouw belevingswereld. 

LEREN 
IN JOUW 
WERELD
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Gezond

Mensen

Gezondheid

Leefstijl

Creat
ief

Bloemen

Design

Cultuur
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Levend

Groen 

technisch

Actief

DierenNatuurVerzorging

Outdoor

Recreatie

Buitenleven

Duurzaamheid

Innovatie

Technologie

In jouw wereld maak je opdrachten die jou 
interesseren. Met mensen om je heen die in 
dezelfde wereld willen zijn als jij. Volg je de BB- of  
KB-leerweg? Dan kies je nog drie keuzevakken. 
Volg je de Gemengde leerweg dan kies je voor één 
keuzevak. 



Kun je na de basisschool de havo aan? Met Het 
Groene Lyceum kies je voor een ondernemende, 
onderzoekende en doorlopende leerlijn gericht 
op doorstroom naar het hbo. Net als op het vmbo 
Groen leer je ook op Het Groene Lyceum veel in de 
praktijk. We verwachten veel zelfstandigheid. Je 
neemt zelf de regie en zoekt dingen uit. Je neemt 
initiatief en durft beslissingen te nemen. Dat klinkt 
pittig, maar je hebt een eigen coach die je daarbij 
helpt. Na 6 jaar hard werken én met de juiste inzet, 
heb je een vmbo- en een mbo-diploma. Je kunt 
dan doorstromen naar het hbo. Kijk voor meer 
informatie op www.vmbo.zone/het-groene-lyceum 
of vraag de aparte brochure aan.  

De leukste route 
naar het hbo

HET GROENE LYCEUM
uniek in almelo
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Keuzebegeleiding
De stappen van jouw reis

Leerjaar

5&6

3&4

1&2

Doorstroom naar mbo

Creatief

Bloemen
Design
Cultuur

Gezond

Mensen
Gezondheid

Leefstijl

Actief
Outdoor

Recreatie
Buitenleven

Levend

Dieren
Natuur

Verzorging

Groen 
technisch

Duurzaamheid
Innovatie

Technologie

Basis, kader en gemengde leerweg

Groene Wereld Oriëntatie middels thema’s en projecten

Het 
Groene 
Lyceum

Doorstroom 
naar hbo

Leerjaar 1&2 
Groene Wereld 

Oriëntatie 
middels thema’s 

en projecten
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In de vmbo.zone werken we met Magister. 
Via onze website of een app kun je daarmee je 
rooster, je cijfers en je huiswerk gemakkelijk en snel 
bekijken. Ook je ouders/verzorgers kunnen hiermee 
volgen hoe het met jou gaat op school. Want leren 
doe je in de vmbo.zone niet alleen: wij vinden 
het contact met je ouders/verzorgers belangrijk. 
Ze denken met ons mee en zijn een belangrijk 
klankbord voor onze school.

We werken  
met Magister

Kwaliteitenreflectie
Wie ben ik en wat kan ik? 

Motievenreflectie
Wat wil ik en wat drijft mij? 

Werkexploitatie
Welk soort werk past bij mij?

Netwerken
Wie kan mij daar bij helpen? 

Loopbaansturing
Wat wil ik worden? 

Het Groene mbo
Een overstap naar het Groene mbo ligt voor de hand. 

Daar leer je verder voor bijvoorbeeld dierverzorger, 

milieucoördinator, medewerker weg- & waterbouw, hovenier, 

monteur van landbouwwerktuigen, bloemist, begeleider 

sport & spel of manege-instructeur.

Andere mbo-opleiding
Je kunt ook doorstromen naar een andere mbo-opleiding in 

bijvoorbeeld de ICT, administratie, zorg of techniek. Je kunt 

echt nog álle kanten op!

Op weg naar de 
toekomst
Tijdens je opleiding helpen we je met 
Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) om te 
ontdekken wat je na ons vmbo wilt gaan doen. Want 
na jouw ontdekkingsreis in de vmbo.zone heb je nog 
veel keuzemogelijkheden. We doen dit aan de hand 
van 5 competenties: 



biedt opleidingen aan in de vmbo.zone en mbo.zone

www.zone.college
Voor iedereen die kennis wil maken met Zone.college. 

Locatie-informatie: 
Adres: Bornerbroeksestraat 348, 7609 PH Almelo

Telefoon: (088) 26 20 100

E-mail: almelo@zone.college

Bereikbaarheid
Onze school is goed te bereiken met het openbaar 

vervoer. De bus stopt vlak bij de school. Vanaf 

treinstation De Riet is het ongeveer 10 minuten lopen 

naar onze school.


