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Ons bijzondere
Talentprogramma
In de onderbouw van het vmbo kun je kiezen voor
een talentprogramma. Vier uur per week ben
je bezig hier meer van te ontdekken en
over te leren. Aan het eind van klas 1 kun je
van programma wisselen als je dat wilt.
Sport & gezondheid
Ben je goed in sport en wil je er nog beter in
worden? Dan is dit echt iets voor jou! Je gaat vier
uur per week tijd besteden aan het thema sport
& gezondheid. Sport kun je ook als examenvak
kiezen. En dit vak doe je dan ook nog eens in
onze topsporthal op Ezinge met o.a. een eigen
klimwand!

Techniek & innovatie
Heb je passie voor alles wat met techniek te
maken heeft? Wil je leren programmeren en
robots en drones aan het werk zetten? Wil je
dingen ontwerpen en maken met 3D-printers?
Dan is techniek & innovatie echt iets voor jou! We
pakken het op een praktische en moderne manier
aan met veel hightech. Veel van de tijd ben je aan
het werk in onze belevingsateliers.

Media & ict
Vind je het leuk om dingen te bedenken en te
ontwerpen en heb je iets met media en ict, dan wil
je vast en zeker meer weten van dit programma.
Hier staan vormgeven, kunst, (tekst)opmaak, film,
animatie en bijvoorbeeld bouwen van websites
en Apps centraal. Je leert ook werken met
programma’s als bijvoorbeeld Photoshop. Veel
van de tijd ben je aan het werk in ons Media &
Designlab.
Ben je nog op zoek naar je talenten en kun je nog
geen keus maken dan helpen we daarbij in het
programma ontdek & verdiep & vind je talent.

Mode & design
Heb je creatief talent, ben je geïnteresseerd
in trends en vind je het leuk om dingen te
ontwerpen en ook te maken, dan past het
programma van mode en design jou als een
jas. Hier staan gevoel voor kleuren en
materialen, styling, mode, ontwerpen,
interieurs en design centraal. Naast veel
leren over mode & design leer je ook presenteren
en experimenteren met materialen
en technieken.

