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Het Broeckland College is een kleine, gezellige school en er gebeurt van alles! Je kan er kiezen voor mavo, vmbo kbl en vmbo bbl. 

Eventueel met lichte ondersteuning. Het Broeckland daagt je uit om zo veel mogelijk uit jezelf te halen. In de brugklas heb je een 

heleboel nieuwe vakken, maar ook die je nog wel zal herkennen van de basisschool. Voor elk vak heb je een andere leraar. Ieder lesuur 

heb je een ander vak tenzij je een blokuur hebt, dan heb je 2 of meer uren achter elkaar hetzelfde. Als je naar de volgende les gaat, ga 

je ook naar een ander lokaal. Bij de meeste lessen gebruik je schoolboeken en een laptop. De software op je laptop hoort bij het boek, 

dus zo kun je veel opdrachten en huiswerk op je laptop maken. Kom je er niet uit, dan vind je altijd wel een help button voor extra uitleg. 

Natuurlijk besteden we de eerste weken op school aandacht aan het gebruik hiervan. En je ouders krijgen een aparte brief over de laptop.

In jaar 1 krijg je in ieder geval deze vakken:

• Nederlands

• Duits

• Engels

• Wiskunde

• Natuur en gezondheid

• Kunst en cultuur

• Natuur en techniek

• Mens en maatschappij

• Rekenen

• Lichamelijke opvoeding

In jaar 1 en 2 maak je kennis met de 

profielen die je in de bovenbouw kunt 

kiezen. Dat zijn de volgende: 

•  Mavo 

•  Groen

•  Bouwen, Wonen en Interieur 

•  Zorg en Welzijn 

•  Produceren, Installeren en Energie 

•  Economie en Ondernemen 

•  Mobiliteit en Transport
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Produceren, Installeren en Energie
Het vak van de toekomst: Je leert over de laatste ontwikkelingen op het gebied 

van warmtepompen, zonnecellen, domotica en elektrotechniek die in energie-

transitie belangrijk zijn. 

Je krijgt een brede technische ondergrond op het gebied van elektro-, metaal- 

en installatietechniek.

Mavo
Deze afdeling biedt lessen in ver-

schillende vakgebieden zodat je 

daarna kunt instromen op het mbo 

niveau 3 of 4 of doorstromen naar de 

havo. Naast de vakken die alle mavo 

leerlingen volgen, zoals Nederlands, 

Engels, lichamelijke opvoeding, maat-

schappijleer en CKV, volg je ook nog 

profielvakken zoals economie, natuur- 

scheikunde, aardrijkskunde, wiskunde, 

biologie, Duits en geschiedenis.

Groen
In dit profiel is er veel aandacht voor 

de laatste technologieën op het ge-

bied van natuur en milieu. 

Bijvoorbeeld omgaan met plant en 

dier, verantwoorde voeding, gezond-

heidszorg en duurzaamheid. 

Je leert ook over tuinaanleg, verticale 

tuinen, stadstuinen, bloemschikken, 

verwerking van producten in de 

keuken, winkel, recreatie, glaskasbouw 

met LED-verlichting, boerderijdieren 

en kleine huisdieren.

Bouwen, Wonen en 
Interieur
Hier leer je over de (nieuwe) technieken 

die worden gebruikt in de bouw, bij 

design en decoratie, bij het maken van 

meubels en het ontwerpen van een 

interieur.

Economie en 
Ondernemen
Wanneer je geïnteresseerd bent in  

de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van het maken, verhandelen 

en verkopen van producten, dan kies 

je Economie en Ondernemen. 

Je leert werken met webshops en 

multimediale producten en over de 

inzet van technologie op het gebied 

van geüniformeerde dienstverlening 

en veiligheid. Je wordt vaardig in het 

presenteren van jezelf en in samen-

werken.

Mobiliteit en Transport
Hier leer je over innovaties zoals elektrisch rijden en het inzetten van andere 

moderne technologieën die belangrijk zijn bij de toekomstige mobiliteit. Je leert 

de basis van het repareren en herstellen van auto’s en tweewielers en het afhandelen 

van orders, laden, lossen en plannen van een effectieve route.

Profielen
Dit zijn de profielen die je kunt kiezen in de bovenbouw.

Zorg en Welzijn
In dit profiel maak je kennis met de laatste ontwikkelingen die worden ingezet in de 

(gezondheids-) zorg, het welzijnswerk en de verzorging. Je leert alles over het werken 

met en voor mensen zodat je later een beroep kunt uitoefenen in de wereld waarin je 

klaarstaat en zorgt voor een ander.
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We hebben 3 conciërges: meneer Oppelaar, meneer Groot en meneer Boereboom. 

Zij zijn er om je te helpen, om je veilig te laten voelen in school en om de school 

er mooi uit te laten zien. Weet je niet waar je de conciërge kan vinden? Vraag het 

bij de receptie, die weet altijd waar ze zijn. De receptie zit vooraan in de school 

in kamer 1. Ben je iets verloren, vraag het de conciërge of kijk zelf eerst achter 

het raampje bij de verkoopbalie in de kantine. Daar leggen de conciërges kleine 

gevonden spullen neer.

Ik geloof dat ik er 

insta!
Heb jij al eens op het Instagram-

account van het Broeckland College 

gekeken? 

We posten hier van alles, bijvoorbeeld 

foto’s van speciale momenten op of 

buiten de school. Volg ons!

Lekker eten! 
De kantine is er om je tussenuren en 

pauzes in door te brengen. Het is er vaak 

gezellig druk. Als je zelf geen eten mee 

hebt kun je iets uit de automaat kopen, 

of bij de balie, daar staat Joop. 

Joop zorgt elke dag voor lekkere tosti’s 

en gezonde broodjes. En op vrijdag kaas-

en saucijzenbroodjes. 

De conciërgesEvert van Klingeren
31 oktober 

Boekentip!
Je hebt best veel boeken nodig. Om 

geen rugpijn van het tillen te krijgen, 

kun je de boeken die je niet meteen 

nodig hebt het beste in je kluisje doen.

Het kluisje krijg je aan het begin van 

het schooljaar. Hier hoort een sleutel 

bij die je goed moet bewaren. 

Dit kluisje houd je de rest van je 

schooltijd. Wanneer je je sleutel kwijt 

raakt, vraag je een nieuwe bij de 

 conciërge en betaal je 10 euro voor 

de aanschaf van een nieuw slot.

BOEK

BOEKENTAS

DEO

ETUI

GOEDE HUMEUR

HELM

HUISWERK

JAS

LAMPJES

LAPTOP

W O V R I E N D I N S V G

B O E K E N T A S L R E O

R R O A N O O F E L E T E

O D A R L A P T O P G U D

O O T A D L U N C H D I E

S P O R T E M O N N E E H

T J A S L A N N J O O O U

E E A S W K P B M H E L M

R S A A E R T I O J N O E

F R N O L A M P J E S U U

U T B H U I S W E R K D R

Oplossing:

LUNCH

OORDOPJES

PORTEMONNEE

ROOSTER

SLEUTELS

SJAAL

TELEFOON

VRIENDIN

WANT

WOORDENBOEK

Spullenzoeker

Met elkaar

De gezelligste mediatheek van Nederland
Je vindt het in lokaal 114. Er staan veel leuke leesboeken, o.a. detectives, liefdes-

verhalen, science fiction, fantasy, horrorverhalen maar ook woordenboeken en 

andere boeken die je nodig hebt voor het maken van boekpresentaties of boek-

verslagen.

Helpdesk

Mevrouw Bosma en mevrouw Bijlenga werken in de mediatheek. Eén van de 

twee is er altijd. Zij kunnen je helpen met het uitzoeken van een boek. 

In de mediatheek kun je ook gebruikmaken van computers. Je docent kan de 

mediatheek voor een lesuur reserveren. Het kan ook zijn dat je een verslag of 

powerpoint op de computer in de mediatheek wil maken, dat scheelt weer 

huiswerk. Mevrouw Bosma of mevrouw Bijlenga kunnen je altijd helpen.

Onze directeur
Dit is onze directeur Guido van Hoek. 

Je vindt zijn kamer ook echt achterin 

de hoek van het schoolgebouw. 

Zijn deur staat open, wees welkom!

OPEN 
DAG
Kijk voor meer 

informatie op onze website.
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Contact
Broeckland College • Engel de Ruijterstraat 40 • 3621 CV Breukelen • (0346) 26 24 08 • www.broeckland.nl • info@broeckland.nl  

Mevrouw Vader, afdelingsleider klas 1 vmbo: a.vader@broeckland.nl

De heer Van der Meulen, afdelingsleider klas 1 LO: e.vandermeulen@broeckland.nl
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Ontspanning nodig?
Daar zorgen we ook voor. Natuurlijk beginnen we met de introductieweek. Daarin 

doe je allerlei verschillende opdrachten met elkaar. Zo leer je de andere brugklas-

leerlingen kennen, leerlingen waar je mee in de klas komt, of waar je in de gang de 

komende jaren tegenaan botst. 

Aan het eind van het schooljaar, na de toetsweek, gaan alle brugklassers met bussen 

naar Walibi of de Efteling. Dat is een dag om nooit te vergeten.

Bewegen is gezond. Daarom wordt er op het Broeckland College flink gesport en 

worden er regelmatig sportactiviteiten georganiseerd door onze sportdocenten.

Magister
Magister is het administratiesysteem van 

onze school. In Magister staan je cijfers, 

de uren die je absent bent en je huiswerk. 

Je kan in Magister ook je verslagen en 

werkstukken opslaan. Dat kan thuis en 

op school, zo heb je geen usb stick meer 

nodig. Je krijgt hiervoor een inlogcode. 

Dit wachtwoord kan je in je mobiel zet-

ten, dan raak je het niet kwijt. Als dat toch 

gebeurt ga je naar de mediatheek, de 

administratie of de heer Van Herden en 

vraag je om een nieuwe. 

Je ouders krijgen ook inlogcodes, maar zij 

kunnen niet zoveel in Magister zien als jij. 

Wel je absentie en je cijfers. Goed om te 

weten toch?

FI
JN

Dyslexie?
We hebben begeleiding en een goed 

programma waarmee je geholpen 

wordt bij het lezen. Op elke computer in 

de school staat dit voorleesprogramma. 

Het heet L2S en je snapt het zo. Overleg 

met je mentor of je hier gebruik van 

mag maken. In de mediatheek vind je 

ook speciale boeken voor dyslecten.ª
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Fotografie: inekeschipstra.nl  •  Vormgeving: veekstudio.nl


