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Kom kennismaken tijdens onze open dagen,
lesmiddagen en workhops!

Winkel

Kranenburg DOET!
Doe jij ook mee?

Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.
Een grote stap!
Als je naar het voortgezet onderwijs gaat, heb je veel vragen. Hoe
ziet de school er uit? Welke vakken
krijg je? Hoeveel kinderen zitten er
in een klas, zijn er kluisjes en hoe
moet je straks naar school ﬁetsen?

“Ik had niet gedacht dat ik hier
zoveel verschillende dingen zou leren.”

Heb jij ook zoveel vragen? Kom dan naar
de open avond of een open lesmiddag
Bij de open avond kun je gewoon binnenlopen met je
ouders. De praktijklokalen zijn open en overal zijn
docenten waar je vragen aan kunt stellen. Je kunt je
laten rondleiden door onze leerlingen. Zij kunnen je
natuurlijk het meest vertellen over de school!
Het gebouw
Het gebouw van Kranenburg ligt op een rustige plek
in het Kromme Rijnpark (vlakbij stadion Galgenwaard). Het is overzichtelijk en veilig. We zijn goed
bereikbaar, op de fiets en met openbaar vervoer.
De klassen
De klassen op Kranenburg zijn klein. In de theorielessen zijn maximaal 16 leerlingen en bij praktijklessen 8. Zo krijgt iedereen de aandacht die hij of zij
nodig heeft. Je begint iedere dag met je klas bij jouw
eigen mentor. Je neemt dan onder andere samen door
welke lessen je hebt. De mentor is jouw aanspreekpunt, en ook voor je ouders.

Theorie én praktijk
Op Kranenburg gaan we samen met
jou aan de slag om je talenten en
mogelijkheden te ontwikkelen. Naast
de thearielessen Nederlands, Engels
en rekenen geven wij veel praktijklessen. Dat zijn lessen waarbij je leert
door te ‘doen’.
In het eerste en tweede jaar maak je
kennis met de volgende richtingen:
• Tuinonderhoud
• Techniek (metaaltechniek,
bouwtechniek)
• Dienstverlening (zorg, horeca,
winkel)
Aan het einde van het tweede jaar kies
je een richting waarin je verder wilt.
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“Ik wil graag lasser worden. Dat leer
ik hier, en ik vind het heel leuk.”

Stages
Op Kranenburg loop je stages binnen school
en bij verschillende bedrijven. Wat je op
school leert kun je meteen in de praktijk
brengen.
In het eerste leerjaar ga je op bliksemstage.
Je gaat dan samen met klasgenoten en een
docent een ochtend naar een bedrijf toe. Je
krijgt een rondleiding en kunt al je vragen
stellen. In het tweede jaar doe je allerlei
klussen in school bij de interne stage.
Vanaf het derde leerjaar ga je stage lopen
bij bedrijven buiten school.
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Branche-opleidingen
Vanaf leerjaar 3 kun je bij ons kiezen voor de v olgende
branche-opleidingen:
• horeca
• heftruck
• lassen
• winkelpraktijk
• de basis van autotechniek
• houtbewerking
• schilderen
• schoonmaken in de groothuishouding
Diploma
Je sluit de branche-opleiding af met een officieel examen.
Als je slaagt krijg je een door de branche erkend diploma
of certificaat. Dat helpt je bij sollicitaties. Wij vinden het
belangrijk dat je met minimaal één diploma de school verlaat.
Entree-opleiding
Met de Entree-opleiding op Kranenburg kun je een diploma
halen op niveau 1 van het mbo. Met dit diploma kun je na
Kranenburg doorstromen naar een mbo-opleiding op
niveau 2.
Na Kranenburg
Na 4 of 5 jaar Kranenburg stroom je uit naar een baan of
naar een mbo-opleiding. Wat het best bij jou past.

Kranenburg daagt je uit om jouw talenten te
Durven Ontdekken, laat je leren door te
Ervaren en het daarna Toe te passen in
nieuwe situaties. Daarmee geven we je de
grootste kans om het beste uit jezelf te halen.
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Meer informatie?
Mail of bel met:
•

Carola van den Hoogen
zorgcoördinator en POVO-coördinator
c.vandenhoogen@pro-kranenburg.nl
t. 030-251 24 92

•

Gijs van Kesteren
afdelingsleider onderbouw
g.vankesteren@pro-kranenburg.nl
t. 030-251 24 92

Open dagen 2019 - 2020
do 14 nov 2019

14:00 - 15:30 uur
Informatie- en workshopmiddag 		
voor leerlingen en ouders van 		
groep 7 en 8.

di 4 feb 2020

19:00 - 21:00 uur
Open avond, vrije inloop.

di 11 & do 13 feb 2020 13:15 - 15:30 uur
Open lesmiddag voor leerlingen
Luc Stevensschool, Belle van 		
Zuylen en Sint Maarten. Graag 		
aanmelden via de eigen school.
di 18 feb 2020

13:15 - 15:30 uur
Open lesmiddag. Graag
aanmelden door ons te bellen
of te mailen.

Tamboersdijk 9
3582 TZ Utrecht
Telefoon 030 - 2512492
E-mail info@pro-kranenburg.nl

kijk ook op onze site: www.pro-kranenburg.nl

