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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 zit dus niet heel het 
jaar in de schoolbanken, maar 
gaat bijvoorbeeld opdrachten 
voor bedrijven uitvoeren. 
Daarnaast krijg je natuurlijk ook 
theorielessen zoals Engels en 
wiskunde. Een vmbo-opleiding 
duurt vier jaar.

Ons aanbod
Leerjaar 1 en 2:  
kader/mavo-klassen 
en basisklassen 
Leerjaar 3 en 4:  
mavo-, kader- en basisklassen
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Wie ben ik, wat wil ik en wat kan 
ik? Wil jij op zoek gaan naar het 
antwoord op deze vragen? Dan is 
Curio scala de vmbo-school voor 
jou. Samen gaan we op zoek naar 
jouw talent. Ontdek de wereld 
van theater, ondernemen, sport, 
multimedia en kunst. Ga je mee 
op ontdekkingsreis? 

Wij zijn Curio 
scala

Ga je mee op 
ontdekkingsreis?

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 
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 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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Bij Curio scala ontdek je wat bij je past.  
We hebben alle leerwegen in huis en er zijn  
verschillende leerroutes die je kunt kiezen.  
Wij hebben veel te bieden op het gebied van 
sport, theater, kunst, ondernemen en multi- 
media. Op onze school is er ruimte voor sfeer  
en gezelligheid; je kan en mag jezelf zijn.  
Samen maken we er een fijne schooltijd van.   

Ons onderwijs

ONDERNEMEN
Wil jij filiaalmanager worden? 
Administratief medewerker of 
ondernemer in de detailhandel? 
Dan is ondernemen de leerroute 
voor jou. Je leert alles over het  
kopen en verkopen van produc-
ten. Maar ook de administratie 
komt aan bod. Je ontwikkelt 
klantvriendelijkheid, creativiteit 
en je leert ondernemen. 

kader, basis

Probeer alles uit
Je vmbo-tijd is één grote ontdekkings-
reis. Je verkent de verschillende 
mogelijkheden die er zijn, zodat je 
uiteindelijk een goede keuze voor een 
vervolgopleiding maakt. Daarom zit 
je in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) in 
een basisklas of een kader/mavo 
klas. In de onderbouw ga je al op 
zoek naar jouw talenten en interes-
ses. Daarvoor is er ‘de snoepjespot’: 
keuzevakken op het gebied van 
sport, theater, kunst, ondernemen en 
multimedia. Je werkt bijvoorbeeld bij 
film met een greenscreen, gaat 
mountainbiken of maakt een thea-
tervoorstelling. Het beste is om alles 
uit te proberen, Zo ontdek je wat je 
leuk vindt en kun je straks goede 
keuzes maken voor de bovenbouw. 

Loopbaanleren
Loopbaanleren maakt ook deel uit 
van je opleiding. Dit is het ontdekken 
van je talenten. Als je weet waar je 
talenten liggen, maak je betere 
keuzes. Je gaat op zoek naar je 
passie. Wat wil je later worden?  

Wat kan je goed? Wat wil je nog 
ontwikkelen? Als je eraan toe bent, 
kijken we al verder dan het vmbo. 
Samen zoeken we naar de beste 
keuze voor jouw vervolgopleiding. 

Voor ieder wat wils
Aan het einde van het tweede jaar 
weet je wat je wilt en kunt. De volgen-
de stap? Kiezen voor een van onze 
leerroutes.
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kader, basis

kader, basis kader, basis

INFORMATIE EN 
MULTIMEDIATECHNIEKEN
Lijkt webdesigner of fotograaf 
jou wel wat? Programmeur of 
medewerker op een reclame- 
bureau? Ga dan voor informatie 
en multimediatechnieken. Deze 
leerroute gaat over digitale  
communicatie. Je leert ook alles 
over de computer. 

SPORT, DIENSTVERLENING 
EN VEILIGHEID
Is sport helemaal jouw ding?  
Ben je enthousiast, leergierig 
en sportief? Dan is dit de leer-
route voor jou. Je leert alles over 
werken in de wereld van sport, 
dienstverlening en veiligheid.  
Misschien word jij later wel 
militair, beveiligingsmedewerker 
bij een bedrijf of bijvoorbeeld 
grondstewardess.

MAVO
Onze mavo kent vier uitstroom-
mogelijkheden naar het mbo: 
zorg en welzijn, economie,  tech-
niek en groen. Ook is het mogelijk 
om uit te stromen naar de havo. 
Curio scala werkt samen met 
Onze Lieve Vrouwelyceum (OLV) 
om deze uitstroom naar de havo 
makkelijker te maken. 

KUNST EN VORMGEVEN
Van etaleur tot architect en  
van decorbouwer tot grafisch 
vormgever. Spreken deze  
beroepen je aan? Ben je nieuws-
gierig en gewend om je eigen 
ding te doen? Dan is kunst en 
vormgeven iets voor jou. Je krijgt 
inzicht in de keuze voor kleur en 
vorm. En je leert hoe je iets kunt 
vertellen met behulp van  
beelden.  

De leerroutes in de 
bovenbouw
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Wat wordt jouw 
volgende stap?

Met een diploma van Curio scala kun je nog alle 
kanten op. Van zorg en welzijn tot detailhandel en 
van theater tot uniformberoepen. Met een diploma 
van onze school mag je naar elk mbo. Ook zijn er 
mogelijkheden om door te stromen naar de havo.
We hebben een samenwerking met het Onze Lieve 
Vrouwelyceum in Breda om de overstap van de mavo 
naar de havo soepel te laten verlopen. Ben je extra 
goed in een vak? Dan kun je op een hoger niveau 
examen doen voor dit vak. Met een diploma van 
Curio scala ben je klaar voor de volgende stap.



7

✔  Extra hulp indien nodig 

✔ Ruimte voor sfeer en gezelligheid

✔ Loopbaanleren vanaf leerjaar 1

✔ Definitief niveau bepalen in leerjaar 3  

 (basis, kader, mavo)

✔ Keuzeklassen in sport, theater, kunst,  

 ondernemen en multimedia

✔ Talentontwikkeling

✔ Examen op hogere niveaus

✔ Gratis huiswerkbegeleiding 

Waarom Curio 
scala? 



Kom je
kennismaken?

Kom proeven en beleven
Zit jij in groep 8? Vind je het leuk om een mysterie op te lossen? 
Kom dan naar Curio scala. Je ziet en beleeft hoe het er op onze 
school aan toegaat. Maak kennis met de mensen die op onze school 
werken en misschien wel met je toekomstige klasgenoten. Je bent 
welkom vanaf 13.45 uur. We beginnen om 14.00 uur en het program-
ma duurt tot 16.30 uur. Vanaf 15.45 uur is ook een van je ouder(s)/
verzorger(s) welkom. Heel graag tot snel! 

Meld je aan op curio.nl/scala.  
Daar vind je ook de actuele data van Kom proeven en beleven.

Vip-rondleiding
Schrijf je samen met een ouder/verzorger in voor een vip-rondleiding 
op onze school. Meld je aan op curio.nl/scala.

Meeloopdag
Geef jezelf op voor een meeloopdag op Curio scala. Je loopt dan een 
dag mee met de eerste klas. Een leuke manier om kennis te maken 
met onze school. Ken je al iemand in de eerste klas bij Curio scala? 
Dan kun je in zijn of haar klas ingedeeld worden. Ga naar de website 
om je aan te melden.

Open dag  
Kijk voor de actuele informatie op de website.

Contact
Curio scala
Meulenspie 2
4847 TK Teteringen
t 076 201 13 30
e scala@curio.nl

Volg ons op:
 curio.scala
 curio.scala

curio.nl/scala 


