VMBO

MAVO

Open House (inschrijven niet nodig)
Woensdag 2 februari 2022, van 13:00 - 17:00 uur

Zuidrand
School for Sport & Lifestyle

Zaterdag 19 februari 2022, van 12:00 - 16:00 uur
Woensdag 16 maart 2022, van 13:00 - 17:00 uur
Workshops (inschrijven via website)
Woensdag 16 februari 2022, van 13:00 - 15:00 uur
Woensdag 9 maart 2022, van 13:00 - 15:00 uur

RAJESH, 15 JAAR:
“Toen mijn docent mij vroeg
wat ik eigenlijk van onze school
vind, floepte ik het er meteen
uit: gezellig! En echt hè, hier op
school kent bijna iedereen elkaar
bij naam.
We organiseren hier allerlei
evenementen. Dan moeten
we zelf reclamedingen maken.
Flyers maken bij MVI en de
teksten bij Nederlands en zo. Bij
Dienstverlening en Producten
(D&P) help je met organiseren en het
begeleiden van leerlingen.
Het winterevent bijvoorbeeld. Er kwamen
echt heel veel leerlingen van groep acht op
bezoek. Ze mochten verschillende spelletjes
doen zoals schaatsen op de schaatsbaan op
ons plein. Volgens mij kwamen er wel meer dan
tweehonderd. Niet normaal! Het was supergaaf. De
kinderen hadden zoveel lol.
Ik vond het best een beetje ‘eng’, een soort van. Pas toen de
kinderen mij meester noemden, voelde ik mij opeens belangrijk.
Dat was chill. Toen durfde ik het opeens gewoon. Gelukkig maar, want
het was een opdracht voor een cijfer.”

Op onze kleine en gezellige vmboschool in Rotterdam-Zuid zijn we
erg close met elkaar. We kennen
elkaar gewoon bij naam en kijken naar
elkaar om. Dat is tegenwoordig heel
bijzonder. In ons verhaal laten we onze
ambassadeurs Rajesh, Sarah en Kimberly
aan het woord.

SARAH, 14 JAAR:
“We doen op school veel aan taal. Onze klas heeft meegedaan aan een
verhalenwedstrijd. Eerst hield ik helemaal niet van schrijven. Maar ik
vond het zo leuk om te doen. Eerst bedachten we met de klas wie de
hoofdpersoon was, wat die persoon doet en de plek voor het verhaal.
En natuurlijk het genre. Dat begrepen we eerst niet, maar ‘genre’
betekent wat voor soort verhaal het moet zijn. Wij kozen voor een
spannend verhaal, horrorachtig.
Iedereen mocht toen zijn eigen verhaal gaan schrijven. En dat was
zo leuk, je fantasie laten gaan. Gelukkig zei de docent dat dit ook het
allerbelangrijkste is. Het gaat niet om de goede spelling maar om de
fantasie. Dat is fijn om te weten. Anders lukt het schrijven minder goed.
Toen alle verhalen klaar waren hebben we samen het beste verhaal
uitgekozen. Die werd opgestuurd naar de wedstrijd.
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Het verhaal staat nu in een verhalenbundel. Iedereen zijn naam staat
erbij. Dat is echt cool. Je naam in een boek. We hebben allemaal een
eigen boek gekregen. We hadden laatst een event met de minister van
Onderwijs. En toen mochten leerlingen hun eigen verhaal uit het boek
aan de minister voorlezen. Op welke school gebeurt dat nou?”
KIMBERLY, 15 JAAR:
“Make-up en fashion vind ik superleuk.  Op
school hebben we een eigen
beautysalon. We kunnen elkaar
opmaken, nagels doen en haren
stylen. Gezond eten hoort er ook
Nieuw:
bij. We koken op school voor
Mavo voor Sport & Lifestyle
oudere mensen. Elke donderdag
bedenken we een menu. Dan
doen we boodschappen. Als alles er
is, gaan we met een grote club aan
de slag. Er is een grote keuken waar
je met veel mensen tegelijk kunt werken.
Het is heel gezellig. Ik leer er ook veel van.
Samenwerken natuurlijk. Maar ook hoe je lekker
eten klaarmaakt. Of welke smaken bij elkaar passen. Heel belangrijk.
Iedereen is welkom om te komen proeven tijdens de Open House.”
In 2025 verhuizen wij naar een gloednieuw gebouw in Stadionpark!

Zuidrand School for Sport & Lifestyle
Beumershoek 3
3085 EA ROTTERDAM
010 4810870
www.zuidrandrotterdam.nl
info@zuidrandrotterdam.nl
Facebook: /VCZuidrand
Instagram: @zuidrandsfsl

de online presentatie

Woensdag 19 januari 2022, van 13:00 - 15:00 uur

Scan deze QR-code voor

Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo, vmbo-gl, vmbo-kb, vmbo-bb
Opleidingsvariant(en):
Meerjarige brugperiode, Mavo voor Sport & Lifestyle
Beroepsschool:
Sport, health & lifestyle
Vmbo-profielen:
Dienstverlening en Producten (D&P),
Zorg en Welzijn (Z&W)
Extra aanbod:
Dans, Media en ontwerp, Kookklas, Sportklas,
Ondernemers-/Businessklas, Huiswerkbegeleiding,
Leerwegondersteuning (LWOO),
Mbo-samenwerking, Interactieve wand
Bijzondere thema’s:
- Regieversterkend onderwijs, - Sport & Lifestyle
Onderwijsconcept:
Gepersonaliseerd leren,
Challenge gestuurd onderwijs
Aantal leerlingen:
150
Voor meer informatie:
Contactpersonen: Mevrouw B. van der Lans
(coördinator aanmeldingen), de heer H. Waning
(locatiedirecteur).

Zuidrand School for Sport & Lifestyle is
onderdeel van LMC Voortgezet Onderwijs.
Kleinschalig, persoonlijk en veelzijdig: dat
maakt de 23 LMC-scholen in Rotterdam uniek.

www.lmc-vo.nl

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

