
Samen een eigen, 
wijze weg vinden

Specifiek vmbo voor leerlingen met extra 
onderwijs- en of ondersteuningsbehoefte
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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.  
De opleiding is een combinatie 
van theorie en praktijk: je werkt 
met je handen en met je hoofd. 

Ons aanbod
Theoretische leerweg (vmbo-tl) 
Kaderberoepsgerichte leerweg 
(vmbo-kb) 
Basisberoepsgerichte leerweg 
(vmbo-bb)
Entree klas
VSO in het VO: de parallelklas
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Heb jij wat meer hulp nodig op 
het voortgezet onderwijs? Is  
leren voor jou lastig? Of heb je 
extra ondersteuning nodig bij je  
gedrag? Welkom op Curio de 
rotonde. De vmbo-school waar 
je op het juiste moment de juiste 
steun krijgt. De hoeveelheid  
ondersteuning en begeleiding  
op onze school valt tussen het 
speciaal voortgezet onderwijs  
en regulier onderwijs in. Curio  
de rotonde helpt je de juiste plek 
in de wereld te vinden. Op jouw 
eigen, wijze weg. 

Wij zijn Curio 
de rotonde

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

De wereld om ons heen verandert
snel. Dus gebruiken we de kennis
van vandaag om je de ervaring
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.
Samen gaan we aan de slag om
jouw talenten te laten groeien.
In een omgeving waar jij je thuis
voelt. Onze vmbo- en mbo-scholen
sluiten perfect op elkaar aan
én werken samen. Dat maakt
de overstap wel zo makkelijk en
vertrouwd.

Curio heeft veel contact met het
lokale bedrijfsleven. Daardoor
kun je de praktijk verkennen
tijdens bedrijfsbezoeken,
gastlessen en stages. Tijdens 
praktijkopdrachten van deze 
bedrijven gebruik je de kennis en 
vaardigheden, die je tijdens de 
lessen hebt geleerd.

3



Ons onderwijs

ORIËNTATIE-
PROGRAMMA O3
Curio de rotonde vindt het 
belangrijk dat je ontdekt waar 
je goed in bent. Dat je in staat 
bent bewuste keuzes te maken. 
En je breed oriënteert. Tijdens 
het oriëntatieprogramma in de 
onderbouw maak je kennis met 
het profiel dienstverlening en 
producten. Je werkt aan vaar-
digheden en competenties die 
nodig zijn om goed in de kennis-
samenleving te kunnen functi-
oneren. Om te kunnen werken 
en levenslang te kunnen leren.
Dat noemen we de 21e-eeuwse 
vaardigheden. Daarnaast maak 
je kennis met andere profielen, 
zodat je je breed kan ontwikkelen 
en oriënteren.
Door de verschillende projecten 
onderzoek, ontdek en ontwikkel 
je je persoonlijke kwaliteiten en 
talenten. Door actief te werken 
aan ‘echte’ problemen (project-
onderwijs) stimuleren we je om 
het geleerde direct toe te passen.

PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING
In de onderbouw ga je aan de 
slag met je eigen ontwikkeling. 
Je gaat opzoek naar de 
antwoorden op de volgende 
vragen: Wie ben ik? Waar sta 
ik? En waar wil ik naartoe? Door 
hierover na te denken, kun je 
betere keuzes maken.

EIGEN AANPAK
Curio de rotonde biedt 
leerlingen een eigen aanpak 
die duidelijk anders is dan op 
een gewone vmbo-school. Je 
vindt samen met de school, 
je ouders en ondersteunende 
specialisten een eigen, wijze 
weg. Daarbij kijken naar wat 
belangrijk is voor jou en wat 
mogelijk is binnen de school.

DE ONDERBOUW
In de onderbouw bieden we 
maatwerk aan in de vorm van 
flexlessen. In deze flexlessen 
gaan we samen aan de slag 
om leerachterstanden te 
verkleinen. Flexlessen zijn er ook 
om je talenten te ontdekken 
en te vergroten. In het begin 
van het schooljaar krijg je extra 
veel mentorlessen. Daardoor 
is er nog meer ondersteuning 
vanuit de mentor. Zowel op 
het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling als op het gebied 
van leerstrategiën (manieren 
om iets te leren).
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Bij Curio de rotonde krijg je de aandacht die jij verdient. Bij ons gaat 
het anders dan op een reguliere vmbo-school. Samen met jou, je 
ouder(s)/verzorger(s) en eventuele hulp-verlening zorgen we dat we jou 
op een goede manier begeleiden en ondersteunen. Je volgt bij ons je 
eigen, wijze weg. We helpen je om het beste uit jezelf te halen in een 
vertrouwde en veilige omgeving.  



EEN GOEDE BASIS
Binnen de basis- of kader- 
beroepsgerichte leerweg bieden 
we het profiel dienstverlening en 
producten aan in de bovenbouw. 
Dit profiel is heel breed; het is 
niet aan een leergebied gebon-
den. Hierdoor hoef je nog geen 
richting te kiezen. Je onderzoekt 
welke beroepen je leuk vindt en je 
voert allerlei praktijkopdrachten 
uit. Dit helpt jou om te ontdekken 
waar je goed in bent en wat je 
graag zou willen doen. Wat je 
bij ons leert, kun je later bij alle 
beroepen gebruiken. 

EXTRA ONDERSTEUNING
Curio de rotonde heeft een 
ondersteunend team van des-
kundigen. Dit team ondersteunt 
de leraren en ook jou als leerling. 
Zo krijg je de aandacht en hulp 
die je verdient. 

EXTRA EXAMENVAK
In Nederland ben je verplicht om 
bij de theoretische leerweg in zes 
vakken examen te doen. Op  
Curio de rotonde is het ook 
mogelijk om in zeven vakken 
examen te doen. Dit extra vak 
verhoogt de kans van slagen. 
Lijkt het erop dat je niet gaat 
slagen? Dan kun je het extra vak 
laten vallen na het maken van de 
examens. 

WELKE LEERWEG
VOLG JIJ?
Bij Curio de rotonde wordt aan 
het eind van de tweede klas een 
advies gegeven over de leer-
weg die in klas 3 gevolgd gaat 
worden. We werken daarbij met 
een ontwikkelingsperspectief dat 
elk jaar met jou en je ouder(s)/
verzorger(s) besproken wordt 
(groeidocument).
• Theoretische leerweg: 

alleen algemene vakken. Met 
je diploma kun je naar mbo 
niveau 3 of 4. Met het juiste 
vakkenpakket kun je ook door-
stromen naar de havo. 

• Kaderberoepsgerichte  
leerweg: algemene en be-
roepsgerichte vakken. Met 
je diploma kun je naar mbo 
niveau 3 of 4. 

• Basisberoepsgerichte  
leerweg: algemene en be-
roepsgerichte vakken. Met 
je diploma kun je naar mbo 
niveau 2.

• Entree klas:  twee of drie 
dagen school en gemiddeld 
16 uur per week stage.
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VSO IN HET VO:
DE PARALLELKLAS
Elke leerling heeft recht op 
passend onderwijs. Soms 
is bij de overstap van de 
basisschool nog niet duidelijk 
waar een leerling het best tot 
zijn of haar recht komt. Op 
een school in het voortgezet 
speciaal onderwijs (vso) of 
op een specifiek vmbo zoals 
Curio de rotonde. Samen met 
het Brederocollege zijn we de 
‘vso parallelklas’ gestart. In 
deze klas krijg je van minder 
verschillende docenten les en 
blijf je voor de theorievakken in 
een vast lokaal. Samen met het 
ondersteuningsteam van het 
Brederocollege en van Curio de 
rotonde kijken we gedurende 
het schooljaar wat de beste 
plek voor jou is.

ENTREE KLAS
De entree klas bereidt 
kwetsbare leerlingen voor op 
een overstap naar een niveau 
2 mbo-opleiding. We doen 
dit met onderwijs op maat 
en intensieve begeleiding. 
Leerlingen werken in de mbo-
structuur, maar wel in de veilige 
omgeving van het voortgezet 
onderwijs (vo). Hierdoor wordt 
de stap naar het mbo kleiner. 
De entree klas is voor leerlingen 
die niet passen binnen de 
reguliere bovenbouw die wij 
aanbieden. Maar die ook nog 
niet toe zijn aan een overstap 
naar het mbo. De entree klas 
is een samenwerkingen tussen 
Curio entree, Curio de rotonde 
en het bedrijfsleven. 
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Wat wordt jouw 
volgende stap?
Op Curio de rotonde volg jij je eigen, wijze weg.
Misschien verlaat je de school na vier jaar, als je je
diploma hebt behaald. Je kunt dan bijvoorbeeld
doorstromen naar het mbo. Soms stippelen
we eerder een nieuwe weg voor je uit. Wij helpen
jou en je ouder(s)/verzorger(s) om de juiste weg te
bepalen, zodat jij het beste uit jezelf kunt halen. 
Op het moment dat jij er klaar voor bent.

✔ Specifiek vmbo

✔ Persoonlijke aandacht

✔ Meer structuur en duidelijkheid

✔ Extra ondersteuning

✔ Kleinschalig 

✔ Meer mentorcontacturen

✔ Kleinere klassen

✔ Ontwikkeluur

✔ Keuzevakken in het mbo

✔ Zeer hoog slagingspercentage

✔ Talentontwikkeling

✔ Lunchen met de klas en de mentor

✔ Leuke activiteiten

Waarom Curio 
de rotonde? 



Kom je
kennismaken?

Open dag 
Ontdek Curio de rotonde op de open dag.

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.

Kijk voor de actuele informatie over onze kennismakingsactiviteiten 
op de website www.curio.nl/derotonde

Contact
Curio de rotonde
Groene Woud 2
4834 BC Breda

 088-2097733
 derotonde@curio.nl

Volg ons op:
 curio.derotonde
 curio.derotonde

curio.nl/de-rotonde


