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VMBO KADER EN VMBO THEORETISCHE LEERWEG:
ONDERBOUW
Je start in jaar 1 in een homogene brugklas. Na
het 1e en na het 2e jaar heb je de mogelijkheid
om op te stromen naar een hoger niveau.
In de onderbouw krijg je al een doorlopend
programma loopbaanoriëntatie en -begeleiding,
zodat je een goede keuze kunt maken voor de
bovenbouw.

op het mbo en geven ook toegang tot het havo op
SGR.
ONDERNEMEND LEREN
In de lessen krijg je afwisselende en uitdagende
opdrachten. Je hebt een actieve werkhouding en
je denkt na over je eigen ontwikkelingen en
maakt plannen om steeds beter te worden.

“Op deze manier is leren leuk!”
VMBO KADER: BOVENBOUW
In leerjaar 3 en 4 volg je het basisprogramma
Economie en Ondernemen. Daarnaast kies je een
verdiepingsprogramma Ondernemen of volg je het
keuzeprogramma Mode of Sport. Met je diploma
vmbo heb je veel doorstroommogelijkheden naar
het mbo.
	Basisprogramma:
Economie & Ondernemen (voor alle leerlingen)
Keuzeprogramma:
- verdiepen: economie.
- verbreden: oriëntatie sport.
- verbreden: oriëntatie mode.
VMBO THEORETISCH: BOVENBOUW
In de bovenbouw kies je een vakkenpakket dat
past bij de sectoren; Economie, Zorg & Welzijn en
Natuur & Techniek.
Deze sectoren sluiten goed aan bij de opleidingen

LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING
Op SGR volg je vanaf het eerste leerjaar bijzondere en uitdagende projecten waarin je je
kwaliteiten gaat ontdekken en keuzes leert
maken voor de bovenbouw. Je wordt hierin
begeleid door een loopbaancoach. In de bovenbouw is de loopbaanoriëntatie en -begeleiding
gericht op het maken van keuzes en de oriëntatie
op het havo en het mbo.

“Ik heb geleerd waar mijn
kwaliteiten liggen.”
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SPORT
In de onderbouw kun je kiezen voor de
sportgroep. Je maakt kennis met verschillende
sporten, zoals roeien, skiën of wielrennen.
In de bovenbouw vmbo-kader kun je het
keuzeprogramma sport volgen. Dit wordt
afgesloten met het schoolexamen. Er is ook een
naschools sportprogramma: Topscore.

BEGELEIDING
Om je te helpen goede resultaten te behalen, krijg
je de mogelijkheid voor huiswerk-begeleiding of
vakinhoudelijke begeleiding van een taalcoach of
vakdocent.
In de onderbouw krijg je naast een cijferrapport
ook een portfolio. In het portfolio leg je jouw
ontwikkeling vast, doe je aan zelfreflectie en stel
je doelen voor een volgende periode.
KIESKUNSTIG
In de onderbouw kies je uit een dans-, acteer- of
muziekproject. Je gaat 12 weken intensief

oefenen met professionele docenten en sluit deze
periode af met een voorstelling voor ouders/
verzorgers.

KWALITEIT
De onderwijsinspectie waardeert het vmbo op
SGR al heel veel jaren met een positieve
beoordeling. De slagingspercentages liggen op
landelijk gemiddeld niveau.
Oud-leerlingen kijken positief terug op hun tijd
op SGR en volgen vaak het hoogste niveau van het
mbo of zelfs het hbo. Ook stromen elk jaar
leerlingen met een vmbo-t-diploma door naar
het havo.

“Ik ben trots op wat ik bereikt heb.”
VMBO OP SGR:
•	Bijzonder en uitdagend
• Heeft veel keuzemogelijkheid
•	Biedt hoge kwaliteit!

Open dagen

Aanmelding

SGR is een school waar je alle kans krijgt om je
talenten te ontwikkelen. Wil je meer weten? Kom
zelf op school kijken. Jij en je ouders/verzorgers
zijn van harte welkom!

Voor aanmeldingen voor het eerste leerjaar volgt
de school de kernprocedure, zoals in Amsterdam
is afgesproken.

Dinsdag 12 januari 2016
Introductiedag voor leerlingen van groep 8.
Samen met je klasgenoten van de basisschool volg
je een speciaal samengesteld introductieprogramma.
Zaterdag 16 JANuari 2016
Open Dag voor leerlingen en hun ouders/
verzorgers van 10.30 tot 13.30 uur.

Contact
Scholengemeenschap Reigersbos
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Telefoon 020 563 3050
www.sgreigersbos.nl
Contactpersoon:
E.J. Baaijens,
vmbo leerjaar 1 en 2,
baa@sgreigersbos.nl

Dinsdag 9 februari 2016
Open Avond voor leerlingen en hun ouders/
verzorgers van 19.00 tot 21.00 uur.
Rondleiding door de school
Bezoek de school tijdens een reguliere schooldag
met de groepsrondleiding voor leerlingen en hun
ouders/verzorgers.
Aanmelding via tro@sgreigersbos.nl onder
vermelding van ‘Rondleiding B1/vmbo’.

“If you can dream it, you can do it!”
(Walt Disney)

