JIJ MAAKT HET OP EMMA
Je maakt het op Emma: de school voor een complete vmbo-opleiding: MAVO, KADER, BASIS

Ga je naar het vmbo, mavo, kader of basis? Dan moet je op het Emmacollege zijn; daar ontdek je dat
leren leuk is. Samen met jou en je ouders kijken we naar wat je wilt, welke capaciteiten je hebt en
waar je nog aan moet werken om je doel te bereiken.

Iedereen is anders en daar houden we rekening mee. Lees je graag, vind je Nederlands, geschiedenis,
wiskunde en Engels leuke vakken? Wil je misschien straks naar de havo? Dan dagen we je uit op onze
mavo. Misschien twijfel je nog tussen kaderberoeps of mavo. Geen probleem op het Emmacollege
krijg je volop de gelegenheid om te ontdekken wat het beste bij jou past .Ben je niet zo’n
boekenwurm en ben je liever bezig met je handen? Ook dat kan bij ons. Iedereen kan het maken op
Emma.

Emma is een veilige school. De eerste en tweede klassen volgen hun onderwijs voornamelijk in een
nieuw ingerichte en dit jaar verbouwde vleugel van het gebouw. Het eigentijdse aan de 21e eeuw
aangepaste onderwijs van het Emmacollege kan hier volledig tot zijn recht komen.
Je start elke dag bij je mentor. Hij neemt met jou de dag door. Gaat het goed bij wiskunde, maar heb
je met de talen nog wat moeite of andersom? Dan krijg je de gelegenheid om meer tijd te besteden
aan de vakken waar het nog niet zo lekker loopt. Je mentor is niet alleen je leraar, maar ook je
begeleider en coach. Bij hem kun je altijd terecht met je vragen en problemen. Ook houdt hij je
ouders op de hoogte van jouw ontwikkeling. Je gaat met je klas op introductie. Zo leer je je
klasgenoten en je mentor goed kennen.

Je krijgt veel vakken: je doet mee aan gave projecten, je knutselt, schrijft verhalen, je danst, je
computert, je sport; zo helpen we je om jouw specifieke talenten te ontwikkelen.

Naar een nieuwe school gaan is spannend, maar vooral leuk.
Voor ons ben je niet zo nieuw. We hebben al met je meester of juffrouw over jou gepraat. We weten
een beetje hoe je in elkaar zit en hoever je bent met rekenen en taal. Op dat punt gaan wij verder.
Onderwijs op maat noemen we dat. Zo kun je op je eigen niveau het programma doorlopen: mavo,
kader of basis.

Het is echt niet alleen uit boeken leren op Emma. Het is doen, ontdekken en beleven! Excursies,
klassenfuiven, stoere projecten, survivalkamp, excursies en galabal maken het allemaal nog
aantrekkelijker. Maar ….. je zult moeten presteren. Ben je iemand die graag met zijn handen bezig is,
dan ga je het helemaal maken op onze beroepsgerichte leerwegen. Vind je vakken als Nederlands,
geschiedenis en wiskunde interessant? Dan kies je voor de mavo.

In klas een en twee kijken we goed naar je. We helpen je te ontdekken welke talenten je bezit en wat
je moet doen om die te ontplooien. Je bent voor een gedeelte zelf verantwoordelijk voor je
leerproces. Samen met je mentor bekijk je waar je goed in bent en aan welke vakken je nog wat
meer tijd moet besteden. Onder begeleiding van je docenten kun je je in de persoonlijke leertijd
bijspijkeren. Zo helpen we je je doelen te verwezenlijken.

Na twee jaar kies je een leerweg en een profiel.

Wil je graag mensen helpen, wil je tandartsassistente worden, werk je graag met kleine kinderen of
wil je misschien later meester of juffrouw worden? Dan kies je voor een passend profiel.
Ben je iemand die graag de handel in wil, op een bank wil werken of een eigen zaak beginnen? Dan
kies je voor Economie en Ondernemen.
Werk je graag met computers, ben je goed in dingen ontwerpen en ben je creatief? Ga dan voor het
profiel Media, Vormgeving en ICT. Het Emmacollege is een van de weinige scholen in Limburg waar
dit profiel kan worden gekozen.
Of heb je gouden handjes en ben je een van die vaklui waar de maatschappij zo’n behoefte aan
heeft? Dan kies je een van de Techniekprofielen en ga je na klas twee naar het Techniekcollege.

Als je voor basis of kader hebt gekozen volg je een groot deel van je lessen in een digitale
leeromgeving, zorghuis, kantoor, winkel of werkplaats. Daar bootsen we de praktijk zo goed mogelijk
na. Natuurlijk leer je ook veel van de theoretische vakken zoals Nederlands, wiskunde, Engels of
biologie die bij je profiel horen. Veel van de kennis die je daar opdoet, pas je toe in de praktijkuren.

En je gaat op stage! Zo bereiden we je zo goed mogelijk voor op het middelbaar beroepsonderwijs.
Als je voor de mavo kiest, snuffel je natuurlijk meer in boeken of vergaar je op digitale wijze je
kennis. We bereiden je voor op een opleiding op niveau vier in het mbo of voor de havo.

Emma is een leuke school. Je neemt deel aan verschillende uitdagende activiteiten. Tijdens
gymprojecten kun je gaan boksen, tennissen, fitnessen of golfen.

We gaan op kamp in de Ardennen, brengen een bezoek aan Parijs, gaan skiën/snowboarden in
Oostenrijk, besteden in talenturen aan diverse onderwerpen zoals fotografie, je kunt deelnemen aan
musicals en aan het einde van je Emmaloopbaan word je uitgenodigd voor een heus galabal.
Respect voor elkaar

We zijn elk jaar weer erg blij dat zoveel meisjes en jongens voor Emma kiezen. We hopen dat jij dat
ook doet. Daar krijg je geen spijt van. We verwachten een actieve leerling. Er zijn duidelijke regels
waar iedereen zich aan moet houden. Respect, duidelijkheid en veiligheid zijn waarden die wij heel
belangrijk vinden, want we willen respectvol met elkaar omgaan. We belonen daarom positief
gedrag.

Emma is een moderne maar degelijke school met eigentijdse leermiddelen, waar je het helemaal
kunt maken. Want je wordt gezien op Emma! Misschien boren wij wel talenten bij je aan waarvan je
niet eens weet dat je ze hebt. Er zijn al veel jongeren die Emma-made zijn. Daar zijn we trots op.
OPEN DAG 19 FEBRUARI TUSSEN 10.00 EN 13.00 UUR
We hopen dat jij het ook komt maken op Emma! Kom je droom verwezenlijken op het Emmacollege.
Kom naar onze doe/infoavonden op 5 en 6 februari om te ervaren wat het Emmacollege zo bijzonder
maakt!
Emmacollege: dé school voor MAVO, kader- of basisberoepsgerichte leerweg!

Contactgegevens:
Emmacollege
De Weggebekker 1
Postbus 189
6430AD Hoensbroek

