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Doe je mee?
Op Berkroden heb je zin in school!

Wil jij ontdekken waar
je goed in bent én
doen wat je leuk vindt?

Hier doé je vooral heel veel
• Je kiest zelf je WereldPlan: Brains, Bord & Body,
Bellissimo of Beau Monde
• Je krijgt échte opdrachten in het ServicePlan
• Je kunt bij ons per vak altijd een niveau hoger
• En wij begeleiden, stimuleren en coachen je
precies waar je ‘t nodig hebt
• Je gaat íedere dag iets ontdekken van de wereld:
dichtbij en veraf
• Als je dyslectisch bent, houdt iedere docent er
rekening mee
• Doe je lwoo? Je komt dan in een kleine klas
• Je kunt veel van je huiswerk op school doen
• Ons vmbo gl Wereldklasse is praktisch, uitdagend,
leuk en ondernemend. Het sluit perfect aan op
mbo en havo
• Je start in een gloednieuw gebouw op 300 meter
vanaf onze huidige locatie
• Je werkt met een Ipad

Dan is Berkroden de school voor jou. Hier krijg je
de ruimte om te onderzoeken, uit te proberen,
te experimenteren én om uit te blinken.
Bij ons werk je aan ál je talenten, binnen én buiten
de school. Zo word je zelfbewust en zeker van jezelf.
Leuk voor nu en goed voor later.

Bewust de
wereld in!

WereldWorkshops
Inschrijven via je school of via
www.melanchthon.nl/berkroden
Vrijdag 16 januari 2015
Vrijdag 13 februari 2015

2015 2016

MELANCHTHON
BERKRODEN

Open avond
Donderdag 15 januari 2015
Vrijdag 16 januari 2015
Vrijdag 13 februari 2015

19.00 - 21.00 uur
19.00 - 21.00 uur
19.00 - 21.00 uur

Voorlichtingsavond
Donderdag 29 januari 2015

19.30 - 20.30 uur

Inschrijfdagen
Maandag 9 maart 2015
Dinsdag 10 maart 2015
Woensdag 11 maart 2015

19.00 - 20.00 uur
19.00 - 20.00 uur
13.30 - 17.00 uur

Wil je meer informatie? Dan kun je terecht bij
dhr. J. Ringeling 010 707 39 10 of mail
jringeling@melanchthon.nl of bekijk onze site:
www.melanchthon.nl/berkroden

De wereld in, zowel binnen als buiten het lokaal!
In 2014 is 98,2 % van onze leerlingen geslaagd!

H et Berkroden WereldPlan
Wat kies jij?

Wat doe je allemaal?

Het WereldPlan loopt van klas 1 tot en met 4. In klas 1
kies je zelf met welk WereldPlan je de komende tijd aan
de slag gaat. Wil je ook een ander Plan doen? Prima.
Elke zes weken wissel je van Plan. In klas 2 ga je op
bezoek bij lokale bedrijven, MBO-opleidingen en onderzoek je alle sectoren, zowel theoretisch als praktisch.
In klas 3 en 4 vallen zelfs ál je praktijkuren binnen
het WereldPlan en leg je steeds meer de klemtoon
op de onderdelen waarin je verder wilt.

Binnen elk Plan ben je praktisch bezig. Je ontwikkelt
je talenten en maakt tegelijk kennis met veel
beroepsmogelijkheden. Bovendien bouw je aan
de vaardigheden die je nodig hebt ná Berkroden:
onder andere samenwerken, presenteren,
creatief denken, communiceren en zelfstandig
werken komen aan bod.

Al vanaf klas 2 ga je naar het buitenland

Brai ns

Bord & Body

Bellissimo

Beau Monde

Je kiest voor multimedia of techniek. Bij multimedia
ben je bezig met computers en communicatie. Je
maakt je eigen website, app, filmpjes en folders,
ontwerpt uitnodigingen en kaarten. Je weet na Brains
veel meer van multimedia. Je gaat proefjes doen
in het laboratorium en buiten. Je ontdekt hoe kaas
wordt gemaakt en hoe je elektriciteit uit een citroen
kunt halen. Heb jij liever echt gereedschap in je hand?
Dan ga je aan de slag met Mega Constructies: wie
bouwt de sterkste brug of de hoogste toren? Je laat
je hersens kraken bij Nemo in Amsterdam. Weet jij
bijvoorbeeld hoe sterk papier is?

Lekker, gezond en leuk, gastvrijheid en gezelligheid.
Daar gaat het om bij Bord & Body. Wat eet ik, wat
eten zij? Wat is lekker, wat is gezond voor je lichaam?
Hoe maak je Italiaans eten? Je vindt leuke recepten
op internet en gaat beslist inkopen doen, bij een
Indonesische winkel bijvoorbeeld. Etentjes organiseren,
gasten ontvangen: jij kan het en doet het!
Je leert wat gezond is en hoe een fittest werkt en je
leert je lichaam beter kennen. Wil je sneller worden?
Wil je sterker worden? Bij Berkroden Bootcamp is dit
allemaal mogelijk.

Jij houdt van het podium. Je kiest voor dansen, zingen of
muziek maken en voor een theater- productie of talentenjacht. Ontdek je muzikale talent. Elke week leer je een
ander aspect van de muziek kennen. Misschien ben je de
kracht achter de schermen: je ontwerpt kostuums, bouwt
het decor of zorgt voor publiciteit, want een rasechte artiest werkt voor publiek: ouders, basisscholen of ouderen
uit de buurt. Welke beroepen zijn er in het theater, en hoe
voelt het als iemand jouw gezicht verandert met schmink
en speciale klei? Bij grimeren maak je neptatoeages of
verander je een klasgenoot in een oude heks. Je gaat ook
kijken voor en achter de schermen bij een echt theater.

Jij wilt de wereld mooier maken. Daarom ga je aan
de slag met kunst gezien door de ogen van een echte
kenner. Je organiseert een leuke middag voor ouderen
of een spelletjesmiddag op een basisschool. Je kunt ook
bij de ‘omgevingsplanners’ de school en de omgeving
mooi maken. Je gaat de wijk in, ontwerpt, plant, doet
onderzoek en laat je inspireren door kunstenaars en
(tuin)architecten. Je leert en ontdekt heel veel over
kunst en vormgeving. Je leert om te gaan met allerlei
materialen en technieken. Wil je een hele nieuwe
wereld leren kennen? Bij Ziezo China zit je dan prima
op je plek! Je leert China ontdekken, ruiken en proeven.

Op Berkroden is leren leuker!

ServicePlan

Nieuwbouw

Misschien heb jij een talent dat je ook buiten de
lessen wilt laten zien. Daarmee kun je al vanaf het
eerste jaar beginnen. Waarop kun je allemaal
solliciteren?

Begin 2014 is de eerste paal geslagen voor onze
nieuwe school. Zomer 2015 gaan we verhuizen naar
dit moderne schoolgebouw. De nieuwbouw komt
op 300 meter van onze huidige locatie te staan.
Het team kan niet wachten tot ze de leerlingen
daar kan verwelkomen.

Misschien speel je de sterren van de hemel op
toneel, krijg je elke geluidsinstallatie aan de gang,
kun je goed organiseren, heb je altijd leuke ideeën,
schrijf je grappige stukjes, ben je een echte
handelaar, kun je goed samenwerken of heb je
veel doorzettingsvermogen.

In onze bekende omgeving een splinternieuw
gebouw met mooie praktijklokalen en veel
ruimte. Op onze open dag zullen we je hier alles
over laten zien!
In 2015 maken we de overstap naar een combinatie
van digitale leermiddelen en boeken. De wereld
is steeds in beweging en wij bewegen mee.
Vanaf leerjaar 1 ga je aan de slag met een Ipad.

Het is je vast al duidelijk: op Berkroden tellen ál je
talenten en vaardigheden. Want die heb je allemaal
nodig als je straks goed terecht wilt komen in de
wereld. In je Berkroden Bewust Map laat je zien
waar jíj goed in bent en wat jij hebt gedaan in en
buiten de lessen. Daar begin je al mee in klas 1.
Met je mentor bekijk je waar je wilt
groeien. Dat komt allemaal in je map. Driemaal
per jaar bespreek je de inhoud samen met je mentor
en je ouders. En als je straks van school gaat, heb je
een diploma én je Bewust Map. Zo weet je precies
wat je kunt.

•
•
•
•
•
•

Assisteren bij licht & geluid
Gastheer/vrouw zijn bij de ouderavond
Rondleiden tijdens de open dagen
Foto’s maken
Schoolfeest organiseren
Coachen bij sportactiviteiten

Heb je zelf nog een goed idee? Kom maar op!

Je Berkroden Bewust Map

Je Berkroden Bewust Map,
daar ben je trots op!

Op Berkroden trek jij je eigen Plan
Kiezen of uitstellen
Wil je werken op een kinderdagverblijf, receptionist
worden of technicus, modeontwerper, secretaresse,
kok, monteur, filmmaker, laborant, veiligheidsbeambte, onderwijsassistent, verkoper, acteur,
trainer, danser, webdesigner, schoonheidsspecialiste,
administrateur, journalist, opticien, monteur,
reisleider… Alles kan!
Eerst uitproberen
Nergens kun je zoveel uitproberen als op Berkroden
en maak je kennis met zoveel verschillende
‘werelden’: in alle lessen, in het Berkroden Wereldplan
en tijdens alle activiteiten, excursies en stages.
Tegelijkertijd werk je aan kennis en (basis)vaardigheden om het straks heel goed te doen: op het mbo of
op de havo.
Dan pas beslissen!
Nergens kun je al zo vroeg kiezen voor wat je leuk
vindt en doen waar je goed in bent. Ook nergens
kun je zo laat beslissen waar je voor gaat:
zelfs in klas 4 kun je nog veel verschillende kanten op.

vmbo
gl wereldklasse!
Vmbo
gl Wereldklasse!
Op Berkrodens Wereldklasse vmbo gl doe je vmbo op
het hoogste niveau en ben je praktisch bezig.
• Net als alle andere leerlingen kies je uit het
WereldPlan.
• Je richt je eigen bedrijfje op, legt handelscontacten
met bedrijven en gaat op stage.
• Je gaat veel zien van de wereld: in de klas, op je
scherm, maar ook buiten school: dichtbij en ver weg
in het buitenland.
• Je krijgt zeven vakken! (Ook de handelstaal Duits als
je wilt)
• Ben je goed in wiskunde? Dan kun je extra lessen op
een hoger niveau krijgen.
• Je beslist zelf of je je gl-diploma inwisselt voor een
tl-diploma.
• Wil je na het behalen van je gl-diploma graag naar
de havo? Dan zorgen wij ervoor dat je perfect kunt
doorstromen naar Melanchthon Schiebroek of
Bergschenhoek.

Op Berkroden ben je altijd thuis in de wereld

Aandacht en begeleiding:
precies waar je het nodig hebt
Berkroden is klein en overzichtelijk. Elke docent kent
jou (en je ouders) en weet of je extra hulp kunt
gebruiken of juist meer uitdaging nodig hebt. Daarom
ben je bij elk vak en elke activiteit op je eigen niveau
bezig op de manier die bij jou past. We hebben aparte
reken- en taalessen, en programma’s afgestemd op
wat jij kunt. Je huiswerk mag je – met een kopje thee
– op school doen.
Doe je lwoo? Je komt dan in een kleine klas. In deze
klas krijg je extra ondersteuning in plannen en taal en
rekenen.
Als je dyslectisch bent, houdt iedere docent daar
rekening mee. De dyslexiecoach begeleidt je en
maakt een dyslexiepas speciaal voor jou. In het eerste
leerjaar worden alle leerlingen gescreend op dyslexie.
Tijdens de taal- en rekenlessen werken we met je
op maat aan je taal- en rekenvaardigheden. Heb je
daarnaast nog extra hulp nodig, dan krijg je Remedial
Teaching.
Net als iedereen hier op school krijg je aan het begin
van het jaar samen met je klas de weerbaarheidstraining Rots en Water. Je ontdekt welke reacties
gedrag op kan roepen en leert om stevig in je
schoenen te staan.

melanchthon berkroden
christelijke school voor
vmbo-gl-kbl-bbl

Oudelandselaan 8
2652 XP Berkel en Rodenrijs
T 010 707 39 10
berkroden@melanchthon.nl
www.melanchthon.nl/berkroden
Volg ons ook op

en

Melanchthon Berkroden maakt deel
uit van Melanchthon, christelijke
scholengemeenschap voor voortgezet
onderwijs met vestigingen in
Rotterdam en Lansingerland.

Bewust de
wereld in!
MELANCHTHON
BERKRODEN

