Leren
Ontdekken
doen

H e, hoi, hallo!
Wil jij graag naar een gezellige school
waar je leert door te ontdekken en te doen?
Hieronder vertellen een aantal brugklassers
wat ze meemaken op Pascal Zuid.

Marije
Hallo! Ik ben Marije en zit in
de brugklas. Vanuit de
basisschool had ik een
vmbo-kader/tl-advies. Ik vind
het leuk om jou iets over het
vak muziek te vertellen. Bij
muziek denk ik dat iedereen
wel een talent kan ontdekken,
omdat er zoveel mogelijk is:
zingen, drummen, piano spelen en nog meer. Mijn talent
ligt bij zang. We leren bij
muziek hoe we moeten
zingen. Hierdoor kan ik mijn
talent ontwikkelen.

Khalid
Hoi! Ik ben Khalid en zit in de
brugklas met een vmbo-basis
advies. Graag wil ik jou iets
vertellen over techniek. Bij
techniek ben ik vooral bezig
met ontdekken en doen. Ik
werk zelfstandig aan mijn
projecten, maar als ik een
vraag heb, dan stel ik die aan
mijn docent of klasgenoten.
Ik heb een mooi houten
sleutelkastje gemaakt, waar
ik heel trots op ben!

Lara
Hee! Ik ben Lara en zit in
het eerste jaar van de
havo-kansklas. Ik ga jou iets
vertellen over gym. Bij gym
vind ik het leuk dat ik kan
laten zien waar ik goed in
ben. We hebben al trefbal
en korfbal gespeeld in teams.
Ik hou ervan om lekker
fanatiek met mijn team samen
te werken!

Wil je eens een keer bij ons komen
kijken en meedoen? Kom dan naar
één van onze open lesmiddagen!
Woensdag 13 januari 13.30 - 15.30 uur
Donderdag 21 januari 14.30 - 16.30 uur
Woensdag 3 februari 13.30 - 15.30 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.

In plaats van het Open Huis
organiseren wij persoonlijke
rondleidingen voor ouder en kind.
U kunt zich hiervoor aanmelden
via www.pascalzuid.nl.

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

We verwelkomen je
graag op pascal zuid!
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