Vmbo Groen
Het leukste vmbo van Twello

schooljaar
2023/2024

In het kort

Het leukste vmbo van Twello
vind je bij Zone.college

Ontdek een wereld
aan mogelijkheden bij
Zone.college

Een lesdag op onze school is heel afwisselend. Naast algemene
Onderwijs in een groene omgeving, dat is Zone.college. In de gezellige,

vakken leer je ook veel in de praktijk. Van werken in de keukens en

kleinschalige vmbo-school in Twello wissel je theorie af met praktijk.

dieren verzorgen tot tegels leggen en programmeren. Hulp nodig?

Je leert en werkt met dieren, planten, bloemen, voeding en techniek.

Geen probleem. Je mentor en docenten staan voor je klaar!

De fijne sfeer en persoonlijke begeleiding motiveren jou om je beste
binnenste buiten te halen. Met het vmbo-diploma dat je bij Zone.college
haalt, kun je makkelijk doorstromen naar alle sectoren van het mbo. Wil je
na het lezen van deze brochure meer weten over onze school? Stuur dan
een mailtje, bekijk onze website of bel even.
Succes met kiezen en graag tot ziens!
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persoonlijke
begeleiding

Modern
schoolgebouw
met dierenverblijven,
technieklokalen,
tuinen en keukens

leren door te
doen en te
ontdekken

aandacht voor
samenwerken,
samen leren en
technologie

gemoedelijke
sfeer, je kent
elkaar

Voel je thuis

Voel je thuis
Jouw veilige wereld
Onze school staat erom bekend dat het een plek
is waar iedereen elkaar kent en je jezelf kunt zijn.
Dat we goed scoren op sfeer en veiligheid komt
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misschien ook doordat wij als groene school zorg

Magister

voor onze omgeving belangrijk vinden. Dat zie je

Met het digitale leerlingvolgsysteem

terug in de manier van met elkaar omgaan. We

Magister kun je heel makkelijk je rooster,

doen ons uiterste best om een veilige school te

je cijfers en je huiswerk bekijken. Zo zie

zijn en te blijven. Onder andere door duidelijke

je precies waar, wanneer en van wie je les

regels en een helder beleid over pesten en

hebt en wat je huiswerk is. Ook je ouder(s)/

omgaan met sociale media.

verzorger(s) kunnen inloggen en volgen
hoe het op school met jou gaat. Zo kunnen

Persoonlijke begeleiding

we je samen helpen, want leren doe je bij
ons niet alleen.

Hoe beter we je kennen, hoe beter we je kunnen
begeleiden. Daarom vinden wij kleinschaligheid
en betrokkenheid belangrijk. Als er iets leuks
is gebeurd, delen we dat. Ook in minder goede
tijden zijn we er voor elkaar. We organiseren
introductiedagen om elkaar te leren kennen en
je krijgt zoveel mogelijk les van een kernteam
van vaste docenten. Daarnaast heb je je eigen
mentor die jou persoonlijk begeleidt. Je ziet
je mentor vaker in de week, zowel tijdens de
mentorles als bij de gewone les(sen). Heb je extra
ondersteuning nodig, bijvoorbeeld omdat je niet
lekker in je vel zit, dyslexie of dyscalculie hebt of
je cijfers tegenvallen? Dan regelen we dat met het
ondersteuningsteam. Met expertise van binnen en
zo nodig van buiten de school.
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Onderbouw (leerjaar 1 & 2)

Leren op je eigen niveau

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

BB

Welke leerweg past
bij jou?

Algemene vakken

Groene wereldoriëntatie

In de eerste twee jaar volg je een vast

Tijdens de les ‘Groene wereldoriëntatie (GWO)’

Net als bij andere vmbo-scholen kun je ook bij ons vier

vakkenpakket. Dat bestaat in het eerste jaar

werk je in één van de Werelden. Je zoekt uit

verschillende leerwegen volgen. Jij volgt de leerweg die bij

uit de vakken Nederlands, Engels, wiskunde,

wat jij leuk vindt en waar je goed in bent. We

jou past. Welke leerweg dat ook is, in de eerste twee jaar krijg

biologie, nask (natuur- en scheikunde),

hebben vijf Groene werelden: de Actieve wereld,

je allemaal dezelfde vakken. Het verschil zit vooral in de mix

lichamelijke opvoeding, digitale geletterdheid,

Gezonde wereld, Creatieve wereld, Groen

van praktijkvakken en theorielessen. In de onderbouw kun je

Mens en maatschappij, techniek en beeldende

technische wereld en de Levende wereld. In

vorming. In het tweede jaar komen daar nog de

deze Werelden werk je met techniek, dieren,

vakken economie en Duits bij. Daarnaast krijg

bloemen, planten en voeding. Onze school

je mentorles en besteden we veel aandacht aan

beschikt over een modern praktijkcentrum met

kunst en cultuur.

dierverblijven, technieklokalen, een kooklokaal

KB

nog gemakkelijk overstappen naar een andere leerweg. Aan
het einde van het tweede leerjaar maak je een definitieve
keuze voor een leerweg. Daarin doe je ook examen.

is een grote tuin. Ook volg je lessen op externe

Basisberoepsgerichte
leerweg (BB)

praktijklocaties.

Je bent praktisch ingesteld en het liefst

en een bloemlokaal. Buiten staat de kas en er

met je handen bezig.
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GL
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Gemengde leerweg
(GL)
Je leert makkelijk en krijgt vooral
theorie, maar ook praktijkvakken.

Theoretische leerweg
(TL)
Wanneer je binnen de Gemengde

school m

et digitale

Je krijgt praktische vakken, maar

TL

leerweg naast je gekozen vakken
(Duits, nask of economie) nog een
vak kiest, krijg je ook een diploma
Theoretische leerweg (TL).
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Bovenbouw (leerjaar 3 & 4)

Een wereld
kiezen

Aan het eind van het tweede
jaar kies je een Wereld óf de
Vakmanschapsroute
De vijf Werelden zijn:

CREATIEVE WERELD

Actieve wereld

Bloemen, tuinen,
design en cultuur

Buitenleven, groene
ruimte en outdoor
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Gezonde wereld
Voeding, gezondheid en
leefstijl

Groen technische
wereld
Duurzaamheid, innovatie en
technologie

Levende wereld
Dieren, natuur en
verzorging

Wereld kiezen

Vakmanschapsroute

Kies je voor één van de vijf Werelden? Dan werk je daarin in het

Volg je een beroepsgerichte leerweg? Dan kun je bij ons vanaf

derde en vierde jaar. Je maakt opdrachten die jou interesseren.

het derde leerjaar in plaats van een wereld en beroepsgerichte

Met mensen om je heen die zich in dezelfde Wereld thuis voelen

keuzevakken ook kiezen voor de Vakmanschapsroute (VMR).

als jij. Wel zo leuk!

Hierbij volg je in vier jaar een doorlopend programma vmbo
én mbo. In deze leerroute zitten veel praktijklessen en

Keuzevakken

leer je veel bij bedrijven in de regio. Na vier jaar sluit je de
Vakmanschapsroute af met een diploma mbo-niveau 2. Met

In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kies je behalve een

dit diploma heb je een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

wereld ook nog drie praktische keuzevakken. Dat kunnen vakken

Kijk op onze website voor meer informatie over de

in het ‘groene profiel’ zijn, maar ook vakken uit andere profielen,

Vakmanschapsroute.

zoals de keuzevakken Ondernemen, Welzijn kind en jongere,
Houden van dieren, oriëntatie op Techniek en nog veel meer.

Een wereld aan mogelijkheden

Een wereld aan
mogelijkheden

Aanmelden?
Na onze open dagen is het mogelijk om je kind
aan te melden via het digitale formulier op onze
website. Kijk voor de aanmelddatum en actuele
informatie op de website. Meld je pas aan als het

Bij Zone.college kun je meer volgen dan een vmbo-opleiding.
Je hebt bij ons een wereld aan mogelijkheden!

definitieve advies bekend is in verband met de
plaatsing in de juiste leerweg. Voor vragen kun
je terecht bij de Intakecommissie Zone.college

Het Groene Lyceum

Mbo-opleidingen

Heb je een havo-advies, maar ben je ook graag

Wil je na je vmbo-opleiding verder in het Groene

praktisch bezig? Dan is Het Groene Lyceum écht

mbo? Dat kan! Bij Zone.college in bijvoorbeeld

iets voor jou. Na zes jaar heb je een vmbo-diploma

Almelo of Zwolle kun je heel veel mbo-

én een mbo-diploma niveau 4 op zak en kun je

opleidingen op verschillende niveaus volgen.

doorstromen naar het hbo. Kijk op onze website

Van Dierverzorging tot Tuin & landschap en van

voor meer informatie over Het Groene Lyceum.

Groen, grond & infra tot Veehouderij. Praktijkrijke

Twello via admtwello@zone.college.

meld
j e aan!

opleidingen, die je voorbereiden op een baan in
de groene sector.
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Ge

Met je diploma
veel te kiezen
Met je diploma vmbo Groen kun je verder leren in

Meer

het mbo. Je kunt kiezen voor het Groene mbo bij
Zone.college. Maar ook een heel andere mbo-

Naast de vestiging in Twello

opleiding is mogelijk, want met je diploma kun je

heeft Zone.college ook vmbo- en

nog alle kanten op.

mbo-scholen in Almelo, Borculo,
Deventer, Doetinchem, Enschede,

Een opleiding kiezen kan best moeilijk zijn. Met

Hardenberg en Zwolle. Daarnaast

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) helpen

hebben we een uitgebreid aanbod

we je ontdekken wat je na ons vmbo wilt gaan

van opleidingen en cursussen voor

doen.

volwassenen en organisaties in
de groene sector. Kijk voor meer
informatie op onze website
www.zone.college.
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Kijk voor het actu
programma op
e
www.zone.colleg

Contact
Meester Zwiersweg 4, 7391 HD Twello
(088) 26 20 800
twello@zone.college
www.zone.college
Goed bereikbaar
Onze school is goed bereikbaar met het openbaar
vervoer. Het treinstation ligt op 10 minuten loopafstand.
Vanuit de omliggende dorpen kun je met de bus naar
Twello. Er is een halte vlakbij onze school.
www.zone.college
Voor iedereen die wil kennismaken met Zone.college.

Vo- & mbo-opleidingen en cursussen
voor jongeren, volwassenen en bedrijven.

