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Over het vmbo
Vmbo staat voor voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs. 
We bereiden je voor op een 
beroepsopleiding in het mbo.  
De opleiding is een combinatie 
van theorie en praktijk: je werkt 
met je handen en met je hoofd. 
Een vmbo-opleiding duurt vier 
jaar.

Ons aanbod
Theoretische leerweg 
(tl)
Kaderberoepsgerichte leerweg 
(kbl)
Basisberoepsgerichte leerweg 
(bbl)
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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 
pomona. De vmbo-school waar 
je op het juiste moment de juiste 
steun krijgt. Op onze school krijg 
je meer ondersteuning dan op 
andere scholen. Bijvoorbeeld hulp 
bij het leren en je persoonlijke 
ontwikkeling. Wij helpen jou om 
het beste uit jezelf te halen.   

Wij zijn Curio 
pomona

Curio
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. 

De wereld om ons heen verandert 
snel. Dus gebruiken we de kennis  
van vandaag om je de vaardig-
heden 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 mbo-
scholen sluiten perfect op elkaar 
aan én werken samen. Dat maakt 
de overstap makkelijk. 

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 Curio-
leerling is en blijft nieuwsgierig.
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We helpen jou het  
beste uit jezelf te halen



Wij vinden persoonlijke aandacht heel belangrijk 
en willen je goed leren kennen. Door middel van 
begrijpelijke regels en planningen bieden wij je 
veel structuur. We maken duidelijke afspraken 
met elkaar en kijken samen regelmatig hoe het 
met je gaat. Zo kun jij zo goed mogelijk leren en 
jezelf ontwikkelen. Dat houden we graag prak-
tisch; je leert door te doen. We willen graag dat 
je je diploma haalt en dat je een gezellige 
schooltijd hebt bij ons. Daarom organiseren we 
naast het leren ook andere activiteiten.

Ons onderwijs

Bijzonder en klein
Curio pomona is bijzonder en klein. 
We hebben 150 leerlingen op school 
in klassen van maximaal vijftien 
leerlingen. Zo kunnen we jou altijd de 
aandacht geven die je nodig hebt. 

Eerste kwartier
Iedere dag begin je met het eerste 
kwartier bij je mentor. We controleren 
of je alles bij je hebt en of je huiswerk 
af is. Na dit eerste kwartier beginnen 
de lessen. 

Ontdek wat bij je past 
Het eerste en tweede leerjaar noe-
men we de onderbouw. Hier ontdek 
je welke leerweg het beste bij jou 
past. Nederlands, Engels en wiskun-
de zijn belangrijke vakken in de 
onderbouw. Je leert regelmatig via 
de computer. Soms maak je op-
drachten alleen, soms samen. We 
zorgen eerst dat je het snapt, daarna 

gaan we oefenen. Net zolang totdat 
het goed zit. Je leert plannen en je 
mag voor een deel zelf de snelheid 
bepalen. Daardoor werk je steeds 
zelfstandiger. Dat kun je goed 
gebruiken in de bovenbouw. 

Wat kies jij?
In de bovenbouw ontdek je welk 
beroep bij jou past. Je loopt dan een 
dag in de week stage. Ook heb je 
regelmatig loopbaangesprekken 
met je loopbaancoach. Tijdens deze 
gesprekken bekijken we je opleidings-
mogelijkheden. Hierdoor wordt de 
keuze voor je mbo-richting makkelij-
ker. Bij Curio pomona kun je kiezen 
uit drie verschillende profielen: 
economie en ondernemen, zorg en 
welzijn of produceren, installeren en 
energie.
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ZORG EN WELZIJN
Ga je graag met mensen om? 
Sta je altijd klaar voor een ander? 
Heb je geduld en kun je goed 
luisteren? Dan is het profiel zorg 
en welzijn iets voor jou. Met dit 
diploma kun je verder studeren 
in verschillende gebieden. 
Bijvoorbeeld de zorg, uiterlijke 
verzorging, horeca en facilitaire  
dienstverlening, toerisme of 
sport.

ECONOMIE EN 
ONDERNEMEN 
Werk je graag met cijfers en 
geld? Help je graag mensen bij 
het maken van een keuze? Dan 
past dit profiel bij jou. Economie 
en ondernemen is een breed 
profiel. Je maakt kennis met veel 
werkzaamheden en beroepen. Je 
kunt bijvoorbeeld gaan werken 
in een winkel of in de mode, een 
administratief beroep uitoefenen 
of magazijn medewerker worden. PRODUCEREN,  

INSTALLEREN EN ENERGIE 
Wil jij leren hoe installaties en 
producten in elkaar zitten? En 
die zelf ook gaan maken? Kies 
dan voor produceren, installeren 
en energie. In dit profiel komen 
installatietechniek, elektrotech-
niek en metaaltechniek samen. 
Je begint met een breed basis-
programma, daarna kun je je 
gaan verdiepen in verschillende 
richtingen. 

De profielen in de 
bovenbouw
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Owen de Crom
Klas 1A
“Je krijgt op school meer aandacht 
van de docenten.”
Hobby’s: judo

Lidia Biniam Mehari
Klas 1A
“Je krijgt hier Remedial Teaching als 
je iets moeilijk vindt, dat is fijn.”
Hobby’s: voetballen 

Rik van Veldhoven
Klas 1C
“Het leukste aan Curio pomona
is dat de docenten veel geduld
met je hebben.”
Hobby’s: scouting, waterpolo

Leerlingen aan het woord
Wat vind jij het leukste aan Curio pomona?
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Jannes van Bragt
Klas 1C
“Je krijgt veel aandacht van de docenten. 
Het is fijn dat ze goede uitleg geven.”
Hobby’s: zeeverkenners (scouting)

Wout Kleinstra
Klas 2A
“Het fijne aan deze school is dat de 
docenten altijd rekening met je houden. 
En je helpen met je huiswerk.”
Hobby’s: scheepvaart

Linda de Jong
Klas 2A
“Je kunt hier jezelf zijn.”
Hobby’s: filmpjes kijken en schommelen
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Plaatsing op
Curio pomona

Vanuit het basisonderwijs kun je rechtstreeks 
worden aangemeld op Curio pomona. Plaatsing 
start met een intakegesprek. Dit duurt ongeveer 
een uur en vindt onder schooltijd plaats. 
Hierdoor krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s)
een goed beeld van onze school. We kijken of 
alle gegevens aanwezig zijn. Eventueel spreken 
we af wat er later nog opgestuurd moet worden. 
Bij de toelating is het advies van de basisschool 
leidend. 

Toelatingsprocedure
Na het intakegesprek wordt de toelatings-
procedure opgestart. Je krijgt een oproep 
voor een (aanvullend) onderzoek en een 
gesprek met de psycholoog en pedagogisch 
didactisch medewerker. De maatschappelijk 
werker van de school neemt contact met je
ouder(s)/verzorger(s) op voor een bezoek
bij jou thuis. Sommige leerlingen ontvangen 
een oproep van de GGD voor een medisch 
onderzoek bij de schoolarts. 

Toelatingsadvies
Na afloop van alle onderzoeken brengt de 
commissie van toelating een advies uit. Dit 
advies wordt voorgelegd aan de commissie 
toelaatbaarheid van het Samenwerkings-
verband Brabantse Wal.
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Wat wordt jouw 
volgende stap?

Met een diploma van Curio pomona kun je nog alle 
kanten op. Je kunt op elk mbo terecht dat jouw niveau 
aanbiedt. We bereiden je voor op verschillende 
werkgebieden. Je kunt zelfstandig werken, maar ook 
samenwerken. Je kunt verantwoordelijkheid aan en je 
bent in staat goede keuzes te maken. Kortom: je bent 
klaar voor de volgende stap. 
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✔ Extra zorg en begeleiding

✔  Structuur, betrokkenheid en team 

van experts 

✔ Kleine groepen van 12-15 leerlingen

✔ Persoonlijke aandacht

✔  Dagelijks contact met de mentor 

(eerste kwartier)

✔ Kleine school

✔	 Schakeltraject

Waarom Curio 
pomona? 



Kom je
kennismaken?

Open dag 
Ben je benieuwd naar onze school? Kom dan sfeer proeven en 
kennismaken met Curio pomona op de open dag. De actuele data 
vind je op de website.

Contact
Curio pomona
Pomonalaan 45 
4613 ES  Bergen op Zoom
t 0164 24 14 09
e pomona@curio.nl

Volg ons op:
 curio.pomona
 curio.pomona

www.curio.nl/pomona


