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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

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN BRAVO! COLLEGE: ZIE BINNENKANT FOLDER

HET COLLEGE WEERT
ATHENEUM,

GYMNASIUM,
KOERS

• TWEETALIG ONDERWIJS 
 Voor atheneum en gymnasium

• TECHNASIUM 
 Onderzoeken & Ontwerpen
•  WETENSCHAPSORIËNTATIE
•   BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL 

Maatwerk voor begaafde leer-
lingen

•  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

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

BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK
VMBO BASIS EN KADER, 

MAVO, HAVO EN
ATHENEUM, BIVAK

• ATHENEUM 
Eerste 2 leerjaren

• HAVO 
Eerste 3 leerjaren

• VOLLEDIG VMBO 
 (Basis, Kader, Nieuwe Leerweg) 
Afstuderen in de richting BIVAK 
(Bijzonder Innovatief Vakonder-
wijs), afstudeerrichting D&P.

• UITSTEKENDE DOORSTROOM 
NAAR OVERIGE SCHOLEN

•  PRAKTISCHE BEROEPS- 
ORIËNTATIE

 Voor basis, kader en de Nieuwe 
Leerweg (PBO)

• TOPSPORT TALENTSCHOOL

HET KWADRANT
VMBO BASIS, VMBO KADER,  
PRAKTIJKONDERWIJS (PRO),

INTERNATIONALE
SCHAKELKLAS (ISK)

•  VAKMANSCHAPS ROUTE/ 
TECHNIEK OPLEIDING 
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 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
• KUNSTKLASPLUS



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

gemeenschap staat. Docenten en medewerkers staan voor je klaar. 

De compactheid van de school maakt dat je je snel thuis voelt. Je 

wordt hier gekend en herkend. Er heerst een warme en persoonlijke 

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

omgeving altijd even wennen is, zal het BRAVO! College snel een ver-

trouwde 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 persoon-

lijke groei centraal staan. 

GEZAMENLIJK  -  PLEZIER  -  VERRIJKEN  -  DICHTBIJ

Het BRAVO! College is een compacte school. Alle betrokkenen gaan en staan voor een boeiend en toekomstgericht 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 het eerste leerjaar 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 of meerdere vak(ken) op een hoger niveau volgen. 
Vanaf het tweede leerjaar volgt de leerling les op één specifiek 
niveau.

Het BRAVO! College Cranendonck biedt een volledig vmbo met 
uitstroomprofiel Dienstverlening & Producten aan. In het lespro-
gramma staat de verbinding met lokale bedrijfsleven centraal. 
Deze manier van marktgericht opleiden staat bekend als BIVAK, 
Bijzonder Innovatief Vakonderwijs. Middels betekenisvolle op-
drachten, projecten en stages helpen we leerlingen keuzes maken 
voor een juiste vervolgopleiding. Leerlingen die binnen de overige 
profielen van vmbo basis/kader willen afstuderen, vervolgen hun 
opleiding na leerjaar 2 op een andere middelbare school. De af-
gelopen jaren hebben wij uitstekende examenresultaten behaald, 
waar we met recht trots op zijn.

Naast het vmbo kunnen leerlingen op het BRAVO! College terecht 
voor de volledige onderbouw van de havo. Na het derde leerjaar 
stromen de leerlingen door naar een andere middelbare school. 
Voor de atheneumleerlingen bieden we leerjaar 1 en 2 aan. Daarna 
stromen de leerlingen door naar een andere school. Het BRAVO! 
College heeft een nauwe samenwerking met de middelbare 
scholen in Weert, maar werkt ook samen met andere middelbare 
scholen in de regio.
 

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 op-

gevangen. De lesdag start om 8:45 uur en eindigt om 15:30 uur 

(uitzondering op dinsdag). 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 een leerlingcoach. De leerlingcoach is het aanspreekpunt 

voor jou en je ouders. Naast de coach hebben ook de vakdocenten 

een rol bij jouw begeleiding. Ondersteuning is er ook in de vorm 

van steunlessen, huiswerkbegeleiding, diverse trainingen en loop-

baanoriëntatie. Je leert hier naast het inhoudelijke programma 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 ruimte voor eigen talentontwikkeling. Wekelijks komt 

keuzewerktijd terug in je rooster. Je kunt op deze momenten 

zelf kiezen aan welk vak jij extra aandacht wilt besteden. Daar-

naast kun jij o.a. kiezen voor extra sporturen, fotografie-les, een 

verdieping op verzorging… noem het maar op! Het aanbod wis-

selt continu, waardoor je veel kunt ontdekken in een schooljaar. 

Bij het BRAVO! College proberen we je zo goed mogelijk voor te 

bereiden op de bovenbouw en je vervolgopleiding. We laten je 

kennismaken met verschillende sectoren en vakken, zodat je 

precies weet wat je wel en niet wil als je voor een (profiel)keuze 

komt te staan.  Bij het BRAVO! College gaan we samen op zoek 

naar je passie en kracht! 

Tot slot zijn wij een Topsport Talentschool. Wij motiveren en 

stimuleren topsporters door ze aangepast onderwijs te bieden, 

waardoor ze hun studie en topsport kunnen combineren.

Jij en jouw talent

Eléna FoudraineVorig schooljaar 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

Natalie Menger

De docenten zijn aardig en leggen goed uit.

Je leert supersnel alle eerstejaars kennen, 
omdat je samen pauze houdt.

Je bent heel snel op je gemak.

Binnen een week kende ik iedereen van mijn 

klas en de eerstejaars.De eerste schooldag was het even zoeken, 

maar het went allemaal snel.

• 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

Voorlichtingsactiviteiten BRAVO! College

Kijk op www.bravocollege.nl voor meer informatie!

Waarom leren we bij economie over inkopen en uitgaven? En wanneer komt het vak Nederlands goed van pas? Het zijn vragen waarop de leerlingen van het BRAVO! College inmiddels het antwoord wel weten. Iedere schoolperiode sluiten ze namelijk af met een zogenoemde projectweek. In die week, waar één thema centraal staat, wordt een deel van de lesstof in praktijk gebracht. 
Elke periode wordt het geleerde toegepast tijdens activiteiten die aansluiten bij het thema van dat moment. Thema’s zoals ‘Maatschappelijke week’, ‘Milieu’ en ‘Gezondheid’. De leerlingen maken zo op een leuke en actieve manier kennis met situaties en werkzaamheden die ze (straks) in het beroepenveld alsook in het dagelijks leven tegenkomen. 

Verkeerslessen van de politie, het kijken en bespreken van een film over pesten, een high tea op poten zetten voor de bewoners van het bejaardenhuis, het organiseren en geven van creatieve workshops… Er is al heel wat aan bod gekomen.

De reacties van de leerlingen liegen er niet om; ze zijn er graag mee bezig. De projectweek is dan ook zeker een succes te noemen. Even achter die bureaus vandaan en het ‘waarom’ ontdekken van de gegeven lessen.

Lesstof in praktijk: projectweek
BRAVO! College een succes!

Leren in een bijzonder
innovatief vaklokaal!

Binnen BIVAK wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met het lokale bedrijfsleven. 

Zo worden leerlingen die kiezen voor BIVAK altijd marktgericht opgeleid, vertelt 

sectordirecteur Ruben Barten. ‘‘De leerbedrijven die zich hebben aangesloten 

willen (technisch) talent in de regio behouden en dat maakt de commitment 

vanuit het bedrijfsleven groot. Het BIVAK onderwijs maken we écht samen!’’ 

Momenteel wordt het innovatieve vaklokaal verbouwd en vernieuwd, zodat 

de opening kan plaatsvinden in januari 2023. Dit lokaal zal met innovatieve 

machines en materialen zijn uitgerust om de leerlingen de eerste twee jaar van 

het middelbare onderwijs intern op te leiden. In deze leerjaren maken zij kennis 

met de zeven werelden en zorgen we voor een goede, professionele basis. Onder 

begeleiding gaan we wekelijks proeven bij de leerbedrijven. Zo houden wij de 

lesstof innovatief en bij de tijd én geven wij de leerlingen echte opdrachten die 

relevant en toepasbaar zijn. In het nieuwe BIVAK-lokaal staan 3D-printers, een 

lasersnijder en werken we met VR-brillen zodat onze leerlingen ook de 21 -eeuwse 

vaardigheden leren. 

Vanaf het derde jaar gaan BIVAK-leerlingen stage lopen bij leerbedrijven in de 

regio. In de leerjaren die volgen gaan zij zich steeds verder ontwikkelen en daarbij 

uitvinden welke vervolgopleiding bij hen past. De ondernemers spelen naast 

onze eigen vakdocenten blijvend een belangrijke rol in de begeleiding van de 

leerlingen richting het mbo.

Wil je meer weten over BIVAK?

Bekijk dan de website www.bivakonderwijs.nl of mail naar info@bivakonderwijs.nl

BUDEL – Sinds het schooljaar 2019/2020 kunnen groep 8-leerlingen met 

een vmbo-advies zich aanmelden voor BIVAK – bijzonder innovatief 

vakonderwijs. Dit is een unieke opleiding waarbij leerlingen een diploma 

halen in samenwerking met lokale bedrijven.

Het is gezellig op het BRAVO! College. De school
is klein, dus je leert iedereen snel kennen.

Eléna Foudraine


