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BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK
VMBO BASIS EN KADER,
MAVO, HAVO EN ATHENEUM,
BIVAK

• TOPSPORT TALENTSCHOOL
	Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
• 	KUNST- EN CULTUURSCHOOL
	Exposities, Van Horne Pop,
muziekgala, Unplugged
• OPSTROOMPROGRAMMA’S
Programma’s voor leerlingen die
meer kunnen en willen
• TECHNOLOGIE
• DOORLOPENDE LEERLIJNEN
MAVO > MBO
• KOERS
Eigenaar van je eigen leerproces

• TWEETALIG ONDERWIJS
Voor atheneum en gymnasium
• TECHNASIUM
Voor atheneum
• WETENSCHAPSORIËNTATIE
Voor gymnasium vanaf brugklas
• 	BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL
Maatwerk voor begaafde leerlingen
• TOPSPORT TALENTSCHOOL
Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
• KUNST EN CULTUUR,
Tekenen, theater en muziek
• KOERS
Eigenaar van je eigen leerproces

• KLAS 1 EN 2: VMBO-BASIS,
VMBO-KADER EN ATHENEUM
• KLAS 1, 2 EN 3: HAVO
• VOLLEDIGE MAVO-OPLEIDING
• VOLLEDIGE BIVAK-OPLEIDING
(BIJZONDER INNOVATIEF
VAKONDERWIJS)
Vraaggerichte opleiding voor
een baan in de techniek
• UITSTEKENDE DOORSTROOM
NAAR OVERIGE SCHOLEN
• PBO (PRAKTISCHE
BEROEPSORIËNTATIE)
Voor basis en kader
• VERSCHILLENDE KEUZEROUTES:
* Kunst en Cultuur
* BSM: Bewegen, Sport &
		Maatschappij
* Technologie: onderzoeker
		 van de toekomst
• Topsport talentschool
	Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
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BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK

BUDEL

HET COLLEGE

WEERT

HET KWADRANT

PHILIPS VAN HORNE

HAMONT
BUDEL-SCHOOT
BUDEL-DORPLEIN

•	 VAKMANSCHAPSROUTE/
ZESJARIGE TECHNIEKOPLEIDING
Vraaggerichte opleiding voor
een baan in de techniek
• PERSOONLIJK ONDERWIJS
	Passie als kompas: leren vanuit
eigen interesse en motivatie
• LOOPBAAN LEREN
Persoonlijke oriëntatie, reflectie
en loopbaanbegeleiding
• SAMENWERKING BEDRIJFSLEVEN
Overeenkomst regionaal bedrijfsleven voor optimale afstemming
en veel buitenschools leren
• TOPSPORT TALENTSCHOOL
	Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
• BUITENSCHOOLS LEREN
	Leren in de echte wereld
• KOERS-VMBO
• KUNSTKLASPLUS

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN BRAVO! COLLEGE: ZIE BINNENKANT FOLDER

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

PHILIPS VAN HORNE
Herenstraat 298
6004 XL Weert
www.philipsvanhorne.nl
info@pvanhorne.nl
Tel. 0495 - 43 10 30

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

CONCEPT EN REALISATIE: WWW.BEELDVANG.NL

BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK
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Ken en we sam
mak
kleinschalig

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

Datum: 14-02-2020

CRANENDONCK – BRAVO! Colle
ge is dit keer door Weekblad
Elsevier
uitgeroepen tot Superschool!
Elk jaar vergelijkt het week
blad alle
Nederlandse scholen met vmbo-,
havo-en vwo-onderwijs en roept
de beste
uit tot Superscholen. Het BRAVO!
College draagt nu ook dit predicaat.
Het vmbo-gt van het BRAVO! Colleg
e behoort met deze welverdiende titel
tot een
selecte groep van 39 superscholen
van de in totaal 2453 beoordeelde schole
n. Een
beoordeling waar een kleinere, lokale
middelbare school helemaal super
trots op
is en zeker ook mag zijn.
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Alle scholen worden op dezelfde punte
n vergeleken:
1.	Onderwijspositie: positie van leerlin
gen in klas 3 vergeleken met advie
s van de
basisschool
2.	Onderbouwsnelheid: percentage
leerlingen onvertraagd in klas 3
3.	Bovenbouwsucces: percentage
leerlingen dat overgaat en in één
keer het
diploma haalt
4. Examencijfers: gemiddelde cijfer
centraal examen
Op drie van deze vier criteria werd het
BRAVO! College met een ‘super’ beoor
deeld.
Een enorme prestatie die gezien
kan worden als een beloning voor
de flinke
stappen die de afgelopen jaren al
zijn gemaakt binnen de school. Uitera
ard blijft
de school zich ontwikkelen, maar
met deze opsteker zet het BRAVO
! College de
toekomstplannen met het volste vertro
uwen in.
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Het BRAVO! College is
een compacte school
. Alle betrokkenen
gaan en staan voor boe
iend, toekomstgerichten voortgezet
onderwijs op maat me
t goede resultaten. On
ze
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door naar het vervolgon
der
wijs. Vanuit
een zelfstandige en zel
fbewuste houding we
rken ze samen in
een stimulerende en ple
zierige omgeving aan
de eigen ontwikkeling en die van de and
er. Dit alles gebeurt ond
er de bezielende
(bege)leiding van ons
professioneel en gekwa
lificeerd team.
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groep 8-leerlingen met het
BUDEL – Sinds het schooljaar 2019/2020 kunnen
lden voor BIVAK – bijzonder
advies voor basis-, kader en mavo zich aanme
opleiding waarbij leerlingen een
innovatief vakonderwijs. Dit is een unieke
partners.
vakdiploma halen in samenwerking met lokale
verbinding gezocht met het lokale
Voor de techniekopleiding wordt nadrukkelijk
voor BIVAK altijd marktgericht
bedrijfsleven. Zo worden leerlingen die kiezen
‘‘De leerbedrijven die zich hebben
opgeleid, vertelt sectordirecteur Ruben Barten.
behouden en dat maakt de
aangesloten willen technisch talent in de regio
BIVAK onderwijs maken we écht
commitment vanuit het bedrijfsleven groot. Het
samen!’’
BIVAK. De bewustwording en
Inmiddels zijn er twee leerjaren gestart met
r aanwezig en daar zijn wij trots op.
waardering voor technische vakken is voelbaa
zet onderwijs mét baankansen
“Jongeren kiezen bewust voor technisch voortge
en dit willen we blijvend kracht
in de regio! Vakonderwijs is waar we in geloven
bijzetten”, aldus Ruben Barten.
al geopend. Dit lokaal zal met
Medio januari 2021 wordt het nieuwe vakloka
en de eerste twee jaar van het
innovatieve materie zijn uitgerust om de leerling
deze leerjaren maken zij kennis
middelbare onderwijs intern op te leiden. In
we voor een goede technische
met de zeven werelden van techniek en zorgen
voorbereiding alvorens zij het
basis. We schenken extra aandacht aan veilige
een aantal keer proeven bij de
werkveld ingaan. Onder begeleiding gaan we
uit het werkveld in als hybride
leerbedrijven, maar vaker zetten we leermeesters
tijd én geven de leerlingen echte
leraren. Zij houden de lesstof innovatief en bij de
opdrachten die relevant en toepasbaar zijn.
met een afgeronde VCA-opleiding
Vanaf het derde jaar gaan BIVAK-leerlingen
In de leerjaren die volgen gaan
op zak stage lopen bij leerbedrijven in de regio.
emers spelen naast onze eigen
zij zich steeds verder specialiseren. De ondern
begeleiding van de leerlingen.
vakdocenten blijvend een belangrijke rol in de
Wil je meer weten over BIVAK, dan mag je altijd
info@bivakonderwijs.nl
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• Voorlichtingsactiviteit
Woensdag 13 januari 2021
• Meeloopmiddagen
Woensdag 24 februari 2021
• Aanmeldavonden
Maandag 8 en dinsdag 9 maart 2021
• Kennismakingsavond
Maandag 7 juni 2021
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BRAVO! College uitgeroepen tot Superschool!

Visie

BIVAK, DE MARKTGERICHTE
VAKOPLEIDING!

Kijk op www.bravocollege.nl voor meer informatie!

