Kom je kijken?
OPEN DAGEN
Zaterdag 1 februari 2020

Woensdag 19 februari 2020

12:30 - 16:00

18:00 - 20:30

OPEN LESMIDDAGEN
Kom met je basisschool sfeer proeven en lessen volgen op:
Vrijdag 24 januari 2020

Dinsdag 28 januari 2020

11:00 - 15:00
11:00 - 15:00

OF KOM ZELF OP
Woensdag 19 februari 2020

11:00 - 15:00

Schrijf je dan in via de website of meld je aan via Facebook.

VOORLICHTINGSAVOND
Woensdag 5 februari 2020

op Melanchthon Wilgenplaslaan

19:00 - 20:30

CHRISTELIJKE SCHOOL VOOR VMBO-GL-KBL-BBL

Stap in de wereld
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steek je de wereld in je zak.

We hebben de leerwegen basis, kader en mavo, alle
met leerweg ondersteunend onderwijs. De keuze voor
een niveau stellen we zo lang mogelijk uit. Dat geeft
ruimte voor groei en zo ontdek je waar je interesses
liggen en wat je talenten zijn. Jijzelf, je ouders / verzorgers, iedereen zal ervan opkijken hoe je in de loop
van de tijd je eigen mogelijkheden ontdekt en gaat
toewerken naar een toekomst die helemaal bij jou
past. Na onze school zijn alle opleidingen binnen het
MBO haalbaar. Afhankelijk van het niveau is ook de
HAVO een optie.
Bezoek
ook onze website:
Op
Mathenesse
zijn we voorzichtig met de keuze voor
WWW.MELANCHTHON.NL/WILGENPLASLAAN
een
profiel. Kiezen kun je pas als je iets van de wereld
hebt gezien. Daarom maak je in de onderbouw kennis
met de 6 Werelden van Mathenesse: Onze planeet >
Melanchthon Wilgenplaslaan
Voeding & Gezondheid > Menselijk lichaam > CreaWilgenplaslaan 194
tief & Ontwerpen > Ondernemen > Wetenschap &
3052 SL Rotterdam
Ontdekken. Je leert je van alles over belangrijke zaken
als moderne technologie, duurzaamheid, gezondheid
010 418 36 60
en voeding. In leerjaar 3 en 4 kies je in welke wereld jij
wilgenplaslaan@melanchthon.nl
je verder wilt verdiepen, maar je mag ook nog andere
werelden bezoeken.
VOLG ONS OOK OP
SOCIALE MEDIA!
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TALENT-UREN!
In het eerste en tweede leerjaar
krijgen de leerlingen talenturen. Tijdens deze talent-uren
maken de leerlingen kennis
met de vaardigheden binnen
verschillende beroepsgroepen.
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GEMENGDE LEERWEG
Volg je de gemengde leerweg, dan doe je examen
in vijf theorievakken op mavo-niveau en een

praktijkvak: Economie & Ondernemen of Zorg &

Welzijn. Na vier jaar kun je naar de hoogste mboopleiding of zelfs (via de vavo) naar de havo.

SPECIAAL
ROOSTER
VOOR
TOPTALENTEN
Ben je een topsporter, of werk je naast school
op hoog niveau aan een ander talent? Wil je

ook je vmbo-diploma halen? Wij steunen je!
Samen met jou, je ouders/verzorgers en je

vereniging maken we een persoonlijk rooster.

EEN SCHOOL WAARVAN JE
GAAT HOUDEN!
ONZE CIJFERS

WILGENPLASLAAN

GEMIDDELDE VMBO

Tevredenheid ouders

8,6

7,9

Tevredenheid leerlingen

7,2

6,7

Schoolklimaat

7,5

7,1

Veiligheid

9,3

9,2

Gewoon goed onderwijs!

Trots op onze excellente school! Als één van de weinige vmboscholen in een grote stad hebben wij van de Onderwijsinspectie de
beoordeling ‘Excellente school’ gekregen. Leerlingen, docenten en
ouders/verzorgers maken samen dat onze school een plek is waar je
je goed voelt en goed kunt leren. Dat zie je terug in de resultaten.

