Leren
Ontdekken
doen

H e, hoi, hallo!
Wil je graag naar een gezellige school
waar je leert door te ontdekken en te doen?
Kom naar Pascal Zuid!

Keuzewerktijd uren (KWT)

Introductiedagen
We starten in de brugklas het schooljaar met introductiedagen. Zo kun je
kennismaken met je klas, je mentoren
en de school. We doen dit door veel
sport- en spel activiteiten en sluiten de
eerste schoolweek af met een gezellige
BBQ op het plein. Na eerst samen met
je klas te hebben gegeten sluiten we de
avond af met de komst van je ouders.
Zo kunnen zij ook meteen kennismaken
met je mentoren.

Voor extra ondersteuning hebben we KWTverdieping. Hierin kun je extra hulp krijgen
bij bepaalde vakken. Naast KWTverdieping hebben we ook KWT-Talent. Dit
zijn lessen waarin je je talenten kunt ontdekken! Je kunt zelf
kiezen waarmee je aan de slag gaat van
fotografie, adventure race tot aan
meedoen in de schoolband.
Er is volop keus.

Wil je eens een keer bij ons komen
kijken en meedoen? Kom dan naar
één van onze open lesmiddagen!

Wo. 12 januari - 13.30-15.30 uur
Wo. 2 februari - 13.30-15.30 uur
Do. 10 februari - 15.30-17.00 uur

Meld je aan!

Beste ouder/
verzorger,
Vmbo Pascal Zuid is een school voor elke leerling
met een vmbo advies (basisberoepsgerichte-,
kaderberoepsgerichte- of theoretische leerweg).
Ook hebben we een havo-kansklas voor leerlingen
met een vmbo-tl/havo-advies. Leerlingen leren door
te ontdekken en te doen.
Gaat uw zoon/dochter binnenkort naar het vmbo?
Neem dan een kijkje op Pascal Zuid!

Brede brugklassen
De brede brugklas is een tweejarige heterogene onderbouw. Dit betekent dat leerlingen
met verschillende basisschooladviezen samen
in de klas zitten. Iedere leerling wordt per vak
op zijn/haar niveau uitgedaagd. Zodoende
geven we elke leerling de kans om te groeien
naar het niveau dat bij hem/haar past. Aan
het eind van leerjaar 2 wordt het examenniveau van de leerling bepaald. Door een combinatie van theorie-, praktijk-, project- en
keuzelessen zetten we een aantrekkelijk
onderwijsaanbod neer waarin leerlingen hun
talenten ontdekken.
Havo-kansklas
De havo-kansklas is voor leerlingen met een
vmbo-tl/havo-advies. We werken samen met
het Blaise Pascal College (havo/vwo). De
lessen voor deze groep worden zowel op
Blaise Pascal College als op Pascal Zuid
gegeven. We dagen de leerlingen uit om de
overstap naar havo 2 te maken.

Mentor
De mentoren spelen een belangrijke rol bij
het begeleiden en het ondersteunen van de
klas en de individuele leerling. We zetten
daarvoor positieve groepsactiviteiten en
coachgesprekken in. Bij positieve groepsvorming werken we aan een veilige sfeer in de
groep. Bij de coachgesprekken tussen mentor
en leerling focussen we op de individuele ontwikkeling, het leerproces en het welbevinden
van de leerling.
Driehoeksgesprekken
De leerling voert regelmatig een driehoeksgesprek met de mentor en ouder en
bespreekt daarin zijn doelen en ontwikkeling.

Open huis 2022
Di. 18 januari - 18.00- 21.00 uur
Za. 5 februari - 10.00-13.00 uur

Middelven 2
1504 BZ Zaandam
075-6167900
info@pascalzuid.nl
Www.pascalzuid.nL

We verwelkomen je
graag op pascal zuid!

Leren
Ontdekken
doen

