Kan ik naar de PRO VMBO-klas?

School voor praktijkonderwijs

Of jij in aanmerking komt voor deze klas hangt van
verschillende factoren af. Je hebt in ieder geval minimaal

Prof. Kam. Onneslaan 109, 3362 VE Sliedrecht

een Pro basisschooladvies nodig en je basisschool moet

0184 750 200

een positief advies geven voor de PRO VMBO-klas.

mailgriendencollege@spon.nl

Daarnaast moeten zowel de zorgcoördinatoren als de

griendencollege.nl

mentoren van De Sprong en het Griendencollege een
positief advies voor deelname aan de PRO VMBO-klas

f: facebook.com/griendencollege.sliedrecht

geven. Alle voorwaarden vind je terug op de website

I: instagram.com/griendencollege

www.sprong.spon.nl.

t: twitter.com/griendencollege

Ik wil meer weten over
de PRO VMBO-klas

School voor praktijkonderwijs

Voor meer informatie over deze nieuwe klas, een persoon

Locatie Sliedrecht

lijk gesprek en/of rondleiding kun je contact opnemen

Elzenhof 124, 3363 HE Sliedrecht

met de zorgcoördinator van De Sprong: Martijn Damen

0184 430 150

(m.damen@spon.nl). Op de website van De Sprong vind
je ook al veel informatie: www.sprong.spon.nl.

Meer informatie
Locatie Zwijndrecht

Laurensvliet
HWdirect
Zwijndrecht,
Scan de code2R:
en3331
je kunt
op griendencollege.nl

alle informatie
078
890 83 19 over onze school en open dagen bekijken. Abonneer je meteen op onze gratis nieuwsinfosprong@spon.nl
brief en wij houden je op de hoogte van al onze voorsprong.spon.nl
lichtingsactiviteiten!

PRO VMBO IN SLIEDRECHT – GRIJP JE KANS!

Wie zijn wij?

Welk onderwijs krijg je?

Ook in schooljaar 2022/2023 starten wij weer met een

Als je kiest voor de PRO VMBO-klas volg je alle lessen op

PRO VMBO-klas, aangeboden door De Sprong en het

De Sprong in Sliedrecht en maak je regelmatig uitstapjes

Griendencollege. De Sprong is de school voor praktijkon

naar het Griendencollege om te ontdekken hoe het er

derwijs in Zwijndrecht en Sliedrecht. Het Griendencollege

op een vmbo aan toe gaat. Het lesprogramma bestaat

is de school voor vmbo en mavo in Sliedrecht.

uit de praktijkvakken van de Sprong en het vmbo-basis
programma van het Griendencollege.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen altijd de kans krijgen
het beste uit zichzelf te halen. Deze nieuwe PRO VMBO-
klas is zo’n kans.

Leerjaar 1 en 2 theorie
Nederlands
Engels

Wat is de PRO VMBO-klas?
Het doel van de PRO VMBO-klas is dat je de tijd en kans
krijgt om te ontdekken op welk niveau jij je het meest
thuisvoelt: vmbo-basis of praktijkonderwijs. In de PRO

PRO VMBO in Sliedrecht –
Grijp je kans!
Zit jij in groep 8 en heb je het basisschool
advies praktijkonderwijs maar wil je ontdekken
of je met extra hulp en iets meer tijd kunt
doorstromen naar het vmbo? Dan is onze
PRO VMBO-klas misschien iets voor jou!

VMBO-klas kijken we naar drie dingen om te bepalen
of je verder kunt op het vmbo: je cijfers, je werkhouding
en je contact met medeleerlingen en leerkrachten.

Wiskunde
Rekenen
Economie
Mens en maatschappij
Biologie
LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding)
Mediawijsheid en ICT

Leerjaar 1 en 2 praktijk

Kansen krijgen en kansen grijpen,
we doen het samen!
Deze PRO VMBO-klas is echt een kans. En wij bieden je
alle mogelijke hulp om deze kans te grijpen. We houden je

Horeca

goed in gaten. Zit je lekker in je vel? Voel je je thuis in de

Pas je het beste op het vmbo-basisniveau? Dan ga je

Techniek

klas en op de scholen? En lukt het leren? Als we zien dat je

verder met de vmbo-basisopleiding van het Grienden

Economie

ergens extra ondersteuning of begeleiding kunt gebruiken,

college. Ben je meer een doener en past de praktijk

Groen

zorgen wij daarvoor. De mentoren en zorgcoördinatoren

meer bij jou? Dan vervolg je je schoolloopbaan op de

Zorg

van De Sprong en het Grienden staan voor jou klaar!

praktijkschool De Sprong!

CKV

Samen werken we aan jouw toekomst!

