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BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK

HERKOMST 
LEERLINGEN

NATUUR & TECHNIEK
TECHNISCH- EN EXACTE STUDIES 
WISKUNDE
INFORMATICA
LUCHTVAART
ONTWERP EN CONSTRUCTIE
TECHNISCHE GENEESKUNDE
TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

NATUUR & GEZONDHEID
LIFE SCIENCES
AGRIBUSINESS
BEWEGINGSWETENSCHAPPEN
MILIEUSTUDIES
GENEESKUNDE
TANDHEELKUNDE EN GEZONDHEID
BIOLOGIE EN SCHEIKUNDE

ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ
ECONOMETRIE
BANK EN VERZEKERINGEN
COMMERCIËLE ECONOMIE
MARKETING & COMMUNICATIE
BESTUUR EN BELEID
JURIDISCHE STUDIES
FACILITAIRE DIENSTVERLENING

?? BEDRIJVEN
VERENIGD
MET HET COLLEGE

MOGELIJKE 
KEUZERICHTINGEN 
VERVOLGONDERWIJS

JONGEN MEISJE

BUDEL
BUDEL-SCHOOT
BUDEL-DORPLEIN 
GASTEL 
SOERENDONK
MAARHEEZE 
WEERT
HAMONT (B) 

145 156

CULTUUR & MAATSCHAPPIJ
VORMGEVING
BEELDENDE KUNST
MUZIEK & DANS
THEATER
CULTUUR- EN TAALWETENSCHAPPEN
PSYCHOLOGIE
ONDERWIJSKUNDE

AFSTUDEERPROFIELEN
NATUUR & TECHNIEK
NATUUR & GEZONDHEID
ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ
CULTUUR & MAATSCHAPPIJ

LEERJAAR 1

94%
LEERJAAR 2

97%
LEERJAAR 3

97%

ZORG & WELZIJN
HELPENDE Z & W
MAATSCHAPPELIJKE ZORG
ONDERWIJSASSITENT
SPORT EN BEWEGINGSCOÖRDINATOR
VERPLEEGKUNDE
VERZORGENDE

ANDERS
HAVO

ATHENEUM
2012-2013

94%
IS GESLAAGD!

GYMNASIUM
2012-2013

100%
IS GESLAAGD!

LEERLINGENTEVREDENHEID 
ONDERBOUW: 7,43
LANDELIJK: 6,77

UITSTROOM 
LEERLINGEN
(NA LEERJAAR 2) 

BASIS
HET KWADRANT       

KADER
HET KWADRANT       

MAVO

PHILIPS VAN HORNE 

HAVO
PHILIPS VAN HORNE       

ATHENEUM
HET COLLEGE        

ELDERS            

KEUZE TTO

ATHENEUM 
(AANTAL LEERLINGEN DAT IN DE BRUGKLAS KIEST 
VOOR TWEETALIG ONDERWIJS) 

1 OP DE 3 LEERLINGEN

GYMNASIUM 
(AANTAL LEERLINGEN DAT IN DE BRUGKLAS KIEST 
VOOR TWEETALIG ONDERWIJS) 

DE HELFT VAN DE LEERLINGEN

ONDERBOUW

KLAS 1, 2 EN 3  346  369

BOVENBOUW

NATUUR & TECHNIEK  93  55

NATUUR & GEZONDHEID  48  95

ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ  111  100

CULTUUR & MAATSCHAPPIJ  8  40
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BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK

HET KWADRANT

PHILIPS VAN HORNEHAMONT

MAVO
2016-2017

97,3%
IS GESLAAGD!

301 LEERLINGEN
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KeNmerKeN ScHoleN

Waar liggeN de ScHoleN?

LVO Weert maakt onderdeel 
uit van de stichting Limburgs 
Voortgezet Onderwijs (LVO). 
LVO Weert verbindt de Philips 
van Horne, Het Kwadrant,
Het College Weert en BRAVO! 
College Cranendonck. 

Deze vier scholen werken 
intensief samen om het brede 
onderwijsaanbod en de kwaliteit 
van het onderwijs in de toekomst 
te garanderen.

Meer informatie op de website: 
www.lvo-weert.nl.

PHiliPS VaN HorNe
Herenstraat 298
6004 XL Weert
www.philipsvanhorne.nl
info@pvanhorne.nl
Tel. 0495 - 43 10 30

HeT KWadraNT
Thornstraat 7
6004 JP Weert
www.hetkwadrant.nl
info@hetkwadrant.nl
Tel. 0495 - 51 36 66

HeT college WeerT
Parklaan 1A
6006 NT Weert
www.college.nl
info@college.nl
Tel. 0495 - 65 77 40

braVo! college  
craNeNdoNcK
Jan van Schoonvorststraat 1
6021 BP Budel
www.bravocollege.nl
info@bravocollege.nl
Tel. 0495 - 49 14 32

Het Kwadrant
Vmbo baSiS, Vmbo Kader,  
PraKTijKoNderWijS (Pro)

•��zeSJARige TeCHNieK OPLeiDiNg/ 
VAKMANSCHAPS ROuTe

 Vraaggerichte opleiding voor 
 een baan in de techniek
•	 Big	Picture	learning
  Passie als kompas: leren vanuit 

eigen interesse en motivatie
•	 looPBaan	leren 
 Persoonlijke oriëntatie, reflectie 
 en loopbaanbegeleiding
•	 Samenwerking	BedrijfSleven
 Overeenkomst regionaal bedrijfs-
 leven voor optimale afstemming 
 en veel buitenschools leren
•	 toPSPort	talentScHool
  Stimuleert de combinatie van 

studie en topsport
•	 BuitenScHoolS	leren
  Leren in de echte wereld

PHiliPS	van	Horne
maVo, HaVo

•  Musicline 
een carrière waar muziek in zit

•  TOPsPORT TAlenTscHOOl
  Stimuleert de combinatie van 

studie en topsport
• SPORTLiNe
•   KunsT- en culTuuRscHOOl
  exposities, Van Horne Pop, mu-

ziekgala, unplugged
•  OPsTROOMPROGRAMMA’s
 Programma’s voor leerlingen die
  meer kunnen en willen
•  TecHnAsiuM
  Voor havo
•  TecHnOlOGieROuTe
  Voor mavo
• lOGisTieKROuTe
•  MAVO 
 Theoretische opleiding met 
 loopbaanbegeleiding (LOB)
•  KOeRs
 eigenaar van je eigen leerproces

Bravo!	college	cranendonck
Vmbo baSiS eN Kader, 

maVo, HaVo eN aTHeNeUm

• KlAs 1 en 2: VMBO-BAsis, 
VMBO-KADeR, HAVO eN

 ATHeNeuM
•  VOllediGe MAVO OPleidinG
 in alle sectoren
• uiTsTeKende dOORsTROOM 
 Vanuit onderbouw naar 
 Het Kwadrant (vmbo-basis/
 kader), Philips van Horne 
 (havo) en Het College Weert 
 (atheneum)
•  KleinscHAliG
•  TecHnAsiuM
 Voor havo en atheneum
•  KunsT en culTuuR
•  sPORTKlAssen
•  TOPsPORT TAlenTscHOOl
  Stimuleert de combinatie van 

studie en topsport

VoorlicHTiNgSacTiViTeiTeN braVo! college: Zie biNNeNKaNT folder

Het	college	weert
aTHeNeUm, gymNaSiUm

• TweeTAliG OndeRwijs 
 Voor atheneum en gymnasium

• TecHnAsiuM 
 Voor atheneum
• elOs OndeRwijsPROGRAMMA  

  internationalisering en versterkt 
talenonderwijs

•  weTenscHAPsORiënTATie 
 Voor gymnasium vanaf brugklas

•   BeGAAfdHeidsPROfielscHOOl 
Maatwerk voor begaafde leer-
lingen

•  TOPsPORT TAlenTscHOOl 
Stimuleert de combinatie van  
studie en topsport

• sPORTKlAssen
•  KunsT en culTuuR,
 Vooropleiding Conservatorium, 

Musicline, tekenen, theater en 
muziek

•  KOeRs
 eigenaar van je eigen leerproces



Het BRAVO! College Cranendonck is een school die midden in de  

Budelse gemeenschap staat. Docenten en medewerkers staan voor 

je klaar. De kleinschaligheid maakt dat je je snel thuis voelt op school.  

Je wordt hier gekend en herkend. Er heerst een warme en persoon-

lijke sfeer en er is veel aandacht voor jou als leerling. Hoewel een 

nieuwe omgeving altijd even wennen is, zal het BRAVO! College snel 

een vertrouwde plek voor je zijn. Wij maken samen van het BRAVO! 

College de plezierigste school van de regio! Een Brabantse school die 

gekend en geliefd is in de buurt en waar plezier, samenwerken en 

presteren centraal staan. 

Kijk op www.bravocollege.nl voor meer informatie!Gezamenlijk  -  plezier  -  verrijken  -  dichtbij

De mavo op het BRAVO! College is een theoretische opleiding met aandacht voor de kernvakken, taal- en rekenvaardigheid én LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). De lessentabel van de mavo is zo ingericht dat je kunt doorstromen naar alle mogelijke sectoren zoals Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Groen.

mavo
Het BRAVO! College is een kleinere school. Alle betrokkenen gaan en staan voor boeiend, toekomst- en voortgezet onderwijs op maat met goede resultaten. Onze leerlingen stromen optimaal toegerust door naar het vervolgonderwijs. Vanuit een zelfstan-dige en zelfbewuste houding werken ze samen in een stimule-rende en plezierige omgeving aan de eigen ontwikkeling en die van de ander. Dit alles gebeurt onder de bezielende (bege)leiding van ons professioneel en gekwalificeerd team.

visie

Maak jij graag kennis met de fascinerende wereld van onderzoek 

en technologie? Dan is het Technasium wellicht iets voor jou. Ben 

jij liever bezig met Kunst en Cultuur? Dat kan ook! Door lessen 

in beeldende vakken en muziek kun jij je creatieve vaardighe-

den verder ontwikkelen. Het eerste leerjaar is een oriëntatiejaar 

waarbij je onderzoekt waar jouw talenten en kwaliteiten liggen. Na 

het eerste leerjaar maak je een keuze voor het Technasium of de 

Kunst & Cultuur-stroom. In leerjaar 3 vervolg je je opleiding voor 

de havo op de Philips van Horne en voor het atheneum op Het Col-

lege. Deze aansluiting verloopt makkelijker dan je denkt!

havo-atheneum

vertrouwde omgeving

De basis-kaderklassen zijn iets kleiner dan een gemiddelde klas. 
En dat heeft voordelen! Ook LWOO-geïndiceerde leerlingen kun-
nen bij ons terecht. Zij krijgen de extra begeleiding die ze nodig 
hebben. Een kenmerk van de basis-kader opleiding is het prak-
tische karakter en de nauwe samenwerking met Het Kwadrant. 
Vanaf het derde leerjaar maak je de overstap naar Het Kwadrant, 
waarbij je kiest voor een sector. Mocht je het willen en aankunnen, 
dan kun je tijdens het eerste leerjaar doorstromen naar de mavo. 
In het maken van de keuze word je begeleid tijdens de LOB-lessen. 
LOB staat voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

basis-kader

Het lesrooster is zo ingedeeld dat je elke dag op hetzelfde mo-

ment begint en op dezelfde tijd uit bent. Dat is wel zo duidelijk. 

Ook bij afwezigheid van een docent worden de lessen opgevangen. 

Alle leerlingen hebben zes lessen van 50 minuten en zijn dus van 

8:40 tot 15:00 uur op school. Het eerste jaar is het even wennen 

aan de nieuwe school, de nieuwe vakken en de nieuwe mensen. 

Tegelijkertijd begint voor jou de zoektocht naar wie je bent, wat je 

leuk vindt en waar je goed in bent. Je wordt daarbij begeleid door 

je mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor jou en je ouders. 

Naast de mentor hebben ook de vakdocenten een rol bij jouw 

begeleiding. Ondersteuning is er ook in de vorm van steunles-

sen, LWOO-begeleiding, huiswerkbegeleiding, diverse trainingen 

en loopbaanoriëntatie. Je leert hier naast het inhoudelijke pro-

gramma bij de verschillende vakken ook allerlei vaardigheden die 

je helpen in je verdere ontwikkelingen. 

begeleiding en persoonlijke aandacht

Naast het vertrouwde, reguliere lesprogramma biedt het  

BRAVO! College diverse extra’s voor leerlingen met talent. Zo 

is onze school een Topsport Talentschool waar professionele 

sporters begeleid worden bij de combinatie studie en sport. 

Wil je graag extra sporten? Dan is de sportklas misschien iets 

voor jou! Behalve dat je extra sportlessen krijgt, maak je ken-

nis met allerlei sporten zoals wandklimmen, waterskiën en 

karten. Creatieve leerlingen die graag schilderen, tekenen of  

acteren worden gestimuleerd in ons Kunst&Cultuur-programma. 

Op het BRAVO! College is er volop aandacht voor het kennis-

maken met verschillende disciplines binnen Kunst en Cultuur. 

Naast de reguliere lessen tekenen, muziek, handvaardigheid en 

theater worden er ook kunst- en cultuurdagen georganiseerd. 

Dit doen we dan met alle leerlingen van onze school!

jij en je talent

Stephen parkesVijf jaar geleden ben ik op Het BRAVO! College gestart. Ik voel 

me hier helemaal op mijn plek. Het kleinschalige dat we op deze 

locatie hebben is echt uniek! De term ‘ons kent ons’ is hier geen 

lege uitdrukking maar heeft echt betekenis. Iedereen kent elkaar 

en dat zorgt voor een gezellige en hechte sfeer op school! 

 
natalie menger

Als ondersteuningscoördinator geniet ik ervan op een school te 

werken waar alle leerlingen worden gezien. Door de prettige sa-

menwerking met leerlingen, ouders en collega’s ervaar ik iedere 

dag als een leuke uitdaging om alle leerlingen die begeleiding te 

bieden die zij nodig hebben om een plezierige en succesvolle tijd 

op het BRAVO! College te hebben.

docent aan het woord

Stephen parkes

natalie menger

Er is een goed contact tussen de  

docenten en de leerlingen. 

Ik vind het fijn om op een kleinere school te  beginnen. Je kent hier iedereen. Er is een gezellige sfeer op school. 

Op het BRAVO! College kun je jezelf zijn.

Er is een goede structuur. Iedere dag een vier-

kant rooster. Je weet waar je aan toe bent.

Iedereen is hier vrij om te zijn wie hij is. Het is een veilige school.

Succesvol rekenexamen BRAVO! College

‘100% geslaagden’
Dinsdag 21 februari 2017 werden 

de laatste resultaten van het 

rekenexamen van Mavo 4 be-

kendgemaakt. Alle leerlingen van 

Mavo 4 van het BRAVO! College 

hebben dit examen gehaald en wel 

met een gemiddeld cijfer van 8,1!

Het examen werd afgelegd in de 

tweede week van januari. Na een 

goede voorbereiding was het toch 

spannend om te kijken of alle 

leerlingen dit examen goed zouden 

maken. De leerlingen hadden er alle 

vertrouwen in en de reacties na het 

examen waren positief. En terecht 

blijkt nu de officiële resultaten zijn 

binnen gekomen. Verschillende 

leerlingen hebben het zelfs gepres-

teerd om een 10 voor het examen te 

scoren. Een mooie prestatie!

• Voorlichtingsavond en proeflessen

 Maandag 15 januari 2018 van 18:30 tot 20:30 uur

 Inschrijven via www.lvo-weert.nl

• masterclasses

 Woensdag 31 januari en woensdag 7 februari 2018

• aanmeldavonden

 Maandag 12 en dinsdag 13 maart 2018 van 19:00 tot 21:00 uur

• kennismakingsavond

 Maandag 11  juni 2018

voorlichtingsactiviteiten bravO! college

!


