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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

BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK
VMBO BASIS EN KADER, 

MAVO, HAVO EN ATHENEUM

• KLAS 1 EN 2: VMBO-BASIS, 
VMBO-KADER EN ATHENEUM

• KLAS 1, 2 EN 3: HAVO
•  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
•  TECHNOLOGIE
 Voor havo en atheneum
•  KUNST EN CULTUUR
•  SPORTLINE
•  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

• SPORTLINE
•  KUNST EN CULTUUR,
 Vooropleiding Conservatorium, 

Musicline, tekenen, theater en 
muziek

•  KOERS
 Eigenaar van je eigen leerproces

PHILIPS VAN HORNE
MAVO, HAVO, 2-JARIGE 
MAVO-HAVO BRUGKLAS

•  MUSICLINE 
Een carrière waar muziek in zit

•  TOPSPORT TALENTSCHOOL
  Stimuleert de combinatie van 

studie en topsport
• SPORTLINE
•   KUNST- EN CULTUURSCHOOL
  Exposities, Van Horne Pop, 

muziekgala, Unplugged
•  OPSTROOMPROGRAMMA’S
 Programma’s voor leerlingen die
  meer kunnen en willen
•  TECHNASIUM
  Voor havo
•  TECHNOLOGIE(ROUTE)
  Voor mavo
• DOORLOPENDE LEERLIJNEN 

MAVO > MBO
•  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

Het BRAVO! College is een compacte school. Alle betrokkenen gaan en staan voor boeiend, toekomstgericht- en voortgezet onderwijs op maat met goede resultaten. Onze leerlingen stro-men optimaal toegerust door naar het vervolgonderwijs. Vanuit een zelfstandige en zelfbewuste houding werken ze samen in een stimulerende en plezierige omgeving aan de eigen ontwik-keling en die van de ander. Dit alles gebeurt onder de bezielende (bege)leiding van ons professioneel en gekwalificeerd team.

Visie

In de brugklas werken wij met gecombineerde brugklassen. 

Dat wil zeggen dat er twee niveaus bij elkaar in één klas zitten. 

De leerling krijgt les op zijn of haar eigen niveau, maar kan bijvoor-

beeld ook één vak op een hoger niveau volgen. Dit voor een nóg 

betere voorbereiding op de bovenbouw.

Het BRAVO! College Cranendonck biedt een volledige mavo- 

opleiding en behaalde de afgelopen jaren uitstekende eindexa-

menresultaten waar we met recht trots op zijn. Daarnaast kunnen 

leerlingen op het BRAVO! College terecht voor de volledige onder-

bouw van de havo. Na het derde leerjaar stromen de leerlingen 

door naar Weert.

Voor de atheneum-, basis- en kader-leerlingen bieden we leer-

jaar 1 en 2 aan. Daarna stromen de leerlingen door naar Weert. 

De basis- en kaderleerlingen maken de overstap naar Het 

Kwadrant, waarbij ze kiezen voor een sector. De atheneumleerlin-

gen vervolgen hun studie aan Het College. 

Ons aanbod

Vertrouwde omgeving

Het lesrooster is zo ingedeeld dat je elke dag op hetzelfde 

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

Ook bij afwezigheid van een docent worden de lessen meestal 

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 

steunlessen, LWOO-begeleiding, huiswerkbegeleiding, diverse 

trainingen en loopbaanoriëntatie. Je leert hier naast het inhoude-

lijke programma bij de verschillende vakken ook allerlei vaardig-

heden 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 ParkesEen aantal jaren 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.

• Voorlichtingsavond en proeflessen

 Maandag 10 december 2018 van 18:30 tot 20:30 uur

 Inschrijven via www.lvo-weert.nl

• Meekijkmiddagen

 Woensdag 30 januari en woensdag 6 februari 2019

• Aanmeldavonden

 Maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019 van 19:00 tot 21:00 uur

• Kennismakingsavond

 Maandag 17  juni 2019

Voorlichtingsactiviteiten BRAVO! College

!

HAC Weekblad 26-02-2018 12:24 - Ingezonden door Roy de 
Leijer - Foto DeMeus

Om deze vernieuwing en uitbreiding van het onderwijsaanbod te vieren worden alle Cranendonckse basisscholen getrakteerd op taart. “We blijven groeien, dat willen we vieren”, zegt school-directeur Ruben Barten.

Op dit moment telt de middelbare school aan de Jan van Schoon-vorststraat 310 leerlingen. Door de volledige havo-onderbouw in Budel onder te brengen groeit de school naar verwachting naar 350 leerlingen. Vijf jaar geleden telde het BRAVO!, destijds Het Col-lege Cranendonck, nog maar 240 leerlingen. Barten verwacht dat de groei zich de komende jaren blijft doorzetten. Dit ondanks een verwachte krimp in onderwijsland. “Het is echter moeilijk om con-crete aantallen te noemen”, zegt Barten, die de krimp wil opvangen door het voedingsgebied van de school te vergroten. Hij heeft daar-voor onder meer buurgemeente Hamont-Achel op het oog. Barten: “Maar we hebben nu ook al leerlingen uit onder meer Weert en Heeze-Leende.” Lange tijd was er veel onzekerheid over het voort-bestaan van de middelbare school.

Vijf jaar geleden werd er echter een nieuw traject ingeslagen, die uiteindelijke resulteerde in een volwaardige school met een eigen uitstraling. In 2014 werd de 4-jarige mavo geherintroduceerd in Bu-del. Volgend schooljaar wordt ook het havo-onderwijs uitgebreid. Tot nu toe is het alleen mogelijk om de eerste twee havo-leerjaren in Budel te volgen. Dat is één jaar minder dan de volledige 3-jarige havo-onderbouw. Barten geeft aan dat de overgang naar de boven-bouw op een andere school logischer wordt na het doorlopen van de volledige onderbouw. Daarnaast is het ook praktischer. Gemiddeld moeten middelbare scholieren zo’n 40 minuten fietsen als zij naar een middelbare school buiten Budel willen, aldus Barten.

Het aantal havo-leerlingen is de laatste jaren groot genoeg om één of meerdere klassen in het derde leerjaar te starten. Barten: “We hebben voor het volgende schooljaar een buffer van 40 havisten.” Daarnaast verwacht hij dat de school door de nieuwe uitbreiding ook interessanter worden voor havisten die nu nog in een andere plaats onderwijs volgen. Barten: “Het geeft de school ook meer body.” Voor het vervolg in de bovenbouw op kunnen de leerlingen doorstromen naar één van de collega LVO-scholen in Weert middel-bare scholen elders in de regio. Als het aantal atheneumleerlingen in de komende jaren verder stijgt, zien Barten ook mogelijkheden voor een derde atheneum-leerjaar. Een volledige, vijfjarige havo is door de vele bovenbouwvakken lastig te realiseren voor een kleine school als het BRAVO! College. Onder meer door aan te haken bij de ontwikkelingen rondom Metalot ziet Barten in de toekomst wel mogelijkheden voor een technische havo-variant.
De komende jaren wordt het onderwijs nog meer op de individu-ele leerling toegespitst. In de nieuwe brugklassen worden steeds twee niveaus gecombineerd: basis-kader, kader-mavo, mavo-havo en havo-atheneum. Hierdoor krijgen leerlingen onderwijs dat is af-gestemd op het niveau dat bij hen past.

Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019 kan op 12 en 13 maart, telkens van 19.00 tot 21.00 uur.

Groeispurt BRAVO! College zet door


