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Over het vmbo

Vmbo staat voor voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs.
We bereiden je voor op een
beroepsopleiding in het mbo.
Ook zijn er mogelijkheden om
door te stromen naar de havo.
Vmbo betekent leren met veel
praktijk. Je werkt in de kas, de
tuin, het technieklokaal, het
dierenverblijf of in de keuken. Je
krijgt natuurlijk ook theorielessen
zoals Engels en wiskunde. Een
vmbo-opleiding duurt vier jaar.

Ons aanbod

Mavo+
Gemengde leerweg (gl)
Kaderberoepsgerichte leerweg
(kbl)
Basisberoepsgerichte leerweg
(bbl)

Extra aanbod

Structuurklas: onderbouw (bbl)
Leerwerktraject: bovenbouw
(bbl)
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Wij zijn Curio
prinsentuin
Oudenbosch
Zoek jij een school waar je je
thuis voelt? Welkom bij Curio
prinsentuin Oudenbosch. De
vmbo-school waar leraren echt
in jou zijn geïnteresseerd. Onze
school is ruim opgezet, maar niet
te groot. Zo leren we je goed
kennen en helpen we jou het
beste uit jezelf te halen. Wij
bieden méér dan goed onderwijs.

Curio

We helpen jou het
beste uit jezelf te halen

De wereld om ons heen verandert
snel. Dus gebruiken we de
kennis van vandaag om je de
vaardigheden te leren, waarmee
je de toekomst aankunt. We leren
je om de juiste vragen te stellen en
daar snel en goed de antwoorden
bij te vinden. Onze vmbo- en mboscholen sluiten perfect op elkaar
aan én werken samen. Dat maakt
de overstap makkelijk.

Wij zijn onderdeel van Curio.
Onze vmbo- en mbo-scholen
zijn veelkleurig en divers. Net als
onze leerlingen. Curio staat voor
‘nieuwsgierigheid’. Dat is de basis
om iets te willen leren. Willen
weten hoe het zit. En daar iets mee
doen. Ontdekken. Onderzoeken.
Oefenen. Net zo lang tot je het
weet of kunt.

Omdat we al zoveel jaren actief
zijn in West-Brabant, hebben
we veel contacten in het lokale
werkveld. Daardoor kunnen we
bedrijfsbezoeken, stages en echte
projectopdrachten bieden waarin
je de praktijk kunt verkennen. En
onderzoeken of die klopt met wat
je geleerd hebt. Want een Curioleerling is en blijft nieuwsgierig.
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Ons onderwijs
Curio prinsentuin Oudenbosch neemt leerlingen
en hun ideeën serieus. Heb jij een idee of vraag?
Wij zeggen nooit zomaar ‘nee’. We gaan samen
op zoek naar wat mogelijk is en bieden maatwerk voor iedere leerling. Bij ons kun je leren op
jouw niveau. Kun je meer aan? Dan is er de
mogelijkheid om een of meer vakken op een
hoger niveau te volgen.
Een combinatie van
denken en doen

Vanaf het eerste leerjaar krijg
je loopbaanbegeleiding en
werken we aan je zelfstandigheid. Hierdoor ontdek je waar
je goed in bent. Maar ook wat
je interessant vindt en welke
beroepsrichting het beste bij je
past. Daar kom je vooral
achter door dingen te doen en
te ervaren. Daarom beginnen
we meteen in de brugklas al
met praktijklessen. Zo werken
we vanaf de start op school
aan de ontwikkeling van kennis
en het opdoen van ervaring.
Ook krijg je algemene vakken
zoals Nederlands, Engels,
wiskunde en biologie. Samen
zoeken we naar de beste
keuze voor jouw vervolgopleiding.
Aan het eind van de tweede
klas kies je voor een van onze
vijf leerroutes. Deze leerroute
kies je naast het profiel groen.
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HORECA
Jij bakt nu al een lekkere taart en
zorgt wel eens voor het avondeten. Is werken in de professionele keuken iets voor jou? Ontdek
het zelf in de keukens van onze
school en tijdens je stages. Wie
weet kies je na Curio prinsentuin
Oudenbosch wel voor een
opleiding patisserie, kok of
voedingsassistent.

GROEN
Heb jij groene vingers? Wil jij alles
weten over planten en dieren?
Maar vind je ook de economische
kant belangrijk? Ga dan voor
groen. Misschien word jij wel
hovenier, bloemist of dierenpensionhouder.

SPORT

VORMGEVING

Jij bent sportief en vindt het een
uitdaging om ook anderen aan
het bewegen te krijgen. Over een
gezonde levensstijl praat je niet
alleen, die breng je dagelijks in
de praktijk. Ontdek of een
toekomst als bijvoorbeeld trainer/
coach, activiteitenbegeleider of
fysiotherapeut bij jou past.

Ben jij creatief en denk je in
beelden? Dan kies je voor
vormgeving. In deze leerroute
leer je alles over communiceren
met beelden. Beelden zijn heel
belangrijk in deze tijd van social
media en internet. Je gaat eerst
kijken en leren van anderen.
Daarna ga je zelf ontwerpen.

TECHNIEK
Wil jij ontdekken of techniek
wat voor je is? Wij laten je de
mogelijkheden zien. Op school
en in de praktijk maak je kennis
met de wereld van techniek.
Bijvoorbeeld in de elektronica,
de landbouwmechanisatie, het
magazijnbeheer en de duurzame
technieken.

De leerroutes in de
bovenbouw
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Wat wordt jouw
volgende stap?
Met een diploma van Curio prinsentuin Oudenbosch
kun je alle kanten op. Wil je een beroep in de verkoop
of in het onderwijs? Toerisme of sport? De bouw of
misschien de groene sector? Met een diploma van
onze school mag je naar elk mbo. Ook zijn er mogelijkheden om door te stromen naar de havo. Je hebt
ervaring opgedaan in samenwerken en projecten.
Je weet wat je interessant vindt. En wat jouw sterke
kanten zijn. Je kunt verantwoordelijkheid aan en bent
zelfstandig. Met een diploma van Curio prinsentuin
Oudenbosch ben je klaar voor de volgende stap.
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Waarom Curio
prinsentuin Oudenbosch?
✔ Kleinschalig en betrokken
✔ Persoonlijke begeleiding
✔ Leren van de wereld om je heen
✔ Talentontwikkeling
✔ Hoog slagingspercentage
✔ Maatwerk
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Kom je
kennismaken?
Kom proeven en beleven

Kom samen met je ouder(s)/verzorger(s) kennismaken met onze
school. Je kunt mini-lessen volgen en zien en beleven hoe het op
onze school is. Ga naar de website om je aan te melden.
Woensdag 4 november 2020
Dinsdag 10 november 2020
Dinsdag 24 november 2020
Woensdag 13 januari 2021

Vip-rondleiding

Schrijf je samen met je ouder(s)/verzorger(s) in voor een
vip-rondleiding op onze school.
Meld je aan op curio.nl/prinsentuin-oudenbosch

Open dag

Kijk voor de actuele informatie op de website.

Contact

Curio prinsentuin Oudenbosch
Groene Woud 54a
4731 GV Oudenbosch
t 0165 31 33 38
e prinsentuinoudenbosch@curio.nl
Volg ons op:
curio.prinsentuin.oudenbosch
curio.prinsentuin.oudenbosch
curio.nl/prinsentuin-oudenbosch

