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GASTEL
BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK

BUDEL

HET COLLEGE

WEERT

HET KWADRANT

PHILIPS VAN HORNE

HAMONT
BUDEL-SCHOOT
BUDEL-DORPLEIN

•	 VAKMANSCHAPSROUTE/
TECHNIEKOPLEIDING
Vraaggerichte opleiding voor
een baan in de techniek
• PERSOONLIJK ONDERWIJS
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
• KUNSTKLASPLUS

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

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

HET COLLEGE WEERT
ATHENEUM,
GYMNASIUM,
KOERS

• TWEETALIG ONDERWIJS
Voor atheneum en gymnasium
• TECHNASIUM
Onderzoeken & Ontwerpen
• WETENSCHAPSORIËNTATIE
• 	BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL
Maatwerk voor begaafde leerlingen
• TOPSPORT TALENTSCHOOL
Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
• KUNST EN CULTUUR,
Tekenen, theater, muziek,
exposities, muziekgala,
Unplugged, Van Horne Pop
• KOERS
Eigenaar van je eigen leerproces

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

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
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• ATHENEUM
Eerste 2 leerjaren
• HAVO
Eerste 3 leerjaren
• VOLLEDIG VMBO
(Basis, Kader, Nieuwe Leerweg)
Afstuderen in de richting BIVAK
(Bijzonder Innovatief Vakonderwijs), afstudeerrichting D&P.
• UITSTEKENDE DOORSTROOM
NAAR OVERIGE SCHOLEN
•	PRAKTISCHE BEROEPSORIËNTATIE
Voor basis, kader en de Nieuwe
Leerweg (PBO)
• TOPSPORT TALENTSCHOOL

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

LAAR

E IN
DH
OV
EN
SE

BIE
ST

2022-2023

HERKOMST

ST
OO

405 LEERLINGEN

WAAR LIGGEN DE SCHOLEN?

NAA
GB
RIN

COLLEGE
BRAVO!
DONC K
CRANEN
VLUC HT
L
E
G
O
V
IN

brede w
ou
b
r
e
d
on

kleinschalig

Ons aa

Het is gezellig op het BRAVO! College. De school
is klein, dus je leert iedereen snel kennen.
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Waarom leren we bij economie over
inkopen en uitgaven? En wanneer
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het vak Nederlands goed van pas?
Het zijn vragen waarop de leerlingen
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het BRAVO! College inmiddels het
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van de gegeven lessen.
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kunnen groep 8-leerlingen met
BUDEL – Sinds het schooljaar 2019/2020
BIVAK – bijzonder innovatief
een vmbo-advies zich aanmelden voor
waarbij leerlingen een diploma
vakonderwijs. Dit is een unieke opleiding
halen in samenwerking met lokale bedrijven.
t met het lokale bedrijfsleven.
Binnen BIVAK wordt nadrukkelijk verbinding gezoch
marktgericht opgeleid, vertelt
Zo worden leerlingen die kiezen voor BIVAK altijd
die zich hebben aangesloten
sectordirecteur Ruben Barten. ‘‘De leerbedrijven
en en dat maakt de commitment
willen (technisch) talent in de regio behoud
ijs maken we écht samen!’’
vanuit het bedrijfsleven groot. Het BIVAK onderw
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Momenteel wordt het innovatieve vaklokaal
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het middelbare onderwijs intern op te leiden.
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met de zeven werelden en zorgen we voor een
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onze leerlingen ook de 21 -eeuwse
lasersnijder en werken we met VR-brillen zodat
vaardigheden leren.
lopen bij leerbedrijven in de
Vanaf het derde jaar gaan BIVAK-leerlingen stage
verder ontwikkelen en daarbij
regio. In de leerjaren die volgen gaan zij zich steeds
De ondernemers spelen naast
uitvinden welke vervolgopleiding bij hen past.
ijke rol in de begeleiding van de
onze eigen vakdocenten blijvend een belangr
leerlingen richting het mbo.
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• Basisschoolbezoeken
november 2022
• Voorlichtingsavond
woensdag 18 januari 2023
• Meeloopmiddagen
woensdag 8 en woensdag 15 februari 2023
• Aanmeldavonden
maandag 6 en dinsdag 7 maart 2023
• Kennismakingsavond
maandag 5 juni 2023
• Ontdekkingstocht groep 7
juni 2023
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Bekijk dan de website www.bivakonderwijs.nl
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Visie

Leren in een bijzonder
innovatief vaklokaal!

GEZAMENLIJK - PLEZIER - VERRIJKEN - DICHTBIJ

Kijk op www.bravocollege.nl voor meer informatie!

