
WELKOM
OP DE LAARBEECKE

ONTMOETINGS-
SCHOOL

Eén van de doelen op De Laarbeecke is dat kinderen op persoonlijk 
vlak groeien. Ontdekken wie ze zijn, zich ontwikkelen en kennis laten 
maken met de samenleving. 

De Laarbeecke is een ontmoetingsschool. Wij vinden het belangrijk 
dat we de buitenwereld naar binnenhalen en dat onze leerlingen de 
wereld intrekken. 

Hoe we dat doen? We organiseren diverse activiteiten zoals: 
• Het Laarbeek-uur. 

Tijdens het Laarbeek-uur krijgen leerlingen iedere woensdag 
de ruimte om talenten te ontwikkelen. Dit kan op het gebied 
van muziek, sport, techniek, mens en natuur, handvaardigheid 
of scheikunde. Externe bedrijven en personen begeleiden de 
leerlingen zodat ze veel dieper op de onderwerpen in kunnen 
gaan dan normaal gesproken tijdens de les. 

• Gastlessen.
• Excursies.
• Stages in alle leerjaren. 

ONTMOETINGSSCHOOL

 
 
 

VMBO-TG 2022-2023 
Leerjaar 1 2 3 / 4 
Nederlands 3 3 

   
Volgens vakkenpakket 

Engels 3 3 
Duits 2 2 
Economie 0 2 
Wiskunde 3 3 
Natuur-/Scheikunde 2 2 
Biologie 2 2 
Geschiedenis 2 2 
Aardrijkskunde 1 1 
Maatschappijleer 0 0 2 / VP 
Beeldende vakken 2 2 2 / VP 
Lichamelijke opvoeding 4 3 2 / 1 
Muziek 1 1 0 
Klassenbegeleidingsuur 2 1 1 
Coaching 1 1 1 

 
Profiel D&P 

ICT & Multimedia 1 2 4 
Design & Techniek 2 1 0 

 
Keuzevak 0 0 2x 
Stage 0 0 80 uur 

 

  

 
 
 

VMBO Kader 2022-2023 
Leerjaar 1 2 3 / 4 
Nederlands 3 3   Volgens vakkenpakket 

Engels 3 3 
Duits 1 0 
Economie 0 2 
Wiskunde 3 3 
Natuur-/Scheikunde 2 2 
Biologie 2 2 
Geschiedenis 2 2 
Aardrijkskunde 1 1 
Maatschappijleer 0 0 2 / VP 
Beeldende vakken 2 2 2 / 0 
Lichamelijke opvoeding 4 3 2 / 1 
Muziek 1 1 0 
Klassenbegeleidingsuur 2 1 1 
Coaching 1 1 1 

 
Profiel D&P 

Design & Techniek 1 1 2 / 1 
ICT & Multimedia 2 2 10 / 14 
 
Keuzevakken 0 0 4x 
Stage 0 0 160 uur 

 

LESSENTABELLEN

CoCo Groen, Micro-Bit, DJ/Beat maken en rappen, CoCo Groen, Micro-Bit, DJ/Beat maken en rappen, CoCo Groen, Micro-Bit, DJ/Beat maken en rappen, CoCo Groen, Micro-Bit, DJ/Beat maken en rappen, CoCo Groen, Micro-Bit, DJ/Beat maken en rappen, CoCo Groen, Micro-Bit, DJ/Beat maken en rappen, 
toneel, thermorace, striptekenen, move-it extreme! toneel, thermorace, striptekenen, move-it extreme! toneel, thermorace, striptekenen, move-it extreme! toneel, thermorace, striptekenen, move-it extreme! toneel, thermorace, striptekenen, move-it extreme! toneel, thermorace, striptekenen, move-it extreme! 
Een kleine greep uit de mogelijkheden tijdens het Een kleine greep uit de mogelijkheden tijdens het Een kleine greep uit de mogelijkheden tijdens het Een kleine greep uit de mogelijkheden tijdens het Een kleine greep uit de mogelijkheden tijdens het Een kleine greep uit de mogelijkheden tijdens het 
Laarbeek-uur! Laarbeek-uur! 

CHECK 
DIT! 



BRUGKLAS

De stap van de basisschool naar de middelbare school kan voor 
leerlingen best spannend zijn. Op De Laarbeecke geven wij de 
brugklassers een veilige start door: 

• Het Junior College, een eigen kleine school voor alle brugklassers. 
• Kleine klassen.
• Een eigen pauzeplek.
• Aandacht voor een veilig schoolklimaat (aandacht voor en 

optreden tegen pesten). 
• Elke leerling heeft een eigen persoonlijke coach.
• Elke klas heeft een eigen klassenbegeleider met aandacht voor 

positieve groepsvorming. 

Per leerling bekijken we welke begeleiding op maat nodig is. Hierbij 
kan worden gedacht aan: 
• Huiswerkklas.
• SOVA-training.
• Lwoo-begeleiding.
• Dyslexiebegeleiding.

EEN VEILIGE START

BEGELEIDING

ONDERWIJS

Op De Laarbeecke kun je terecht voor vmbo kader, theoretisch en 
gemengd. Leerlingen worden breed opgeleid en kiezen aan het einde 
van het derde leerjaar hun vakkenpakket. Alle leerlingen kiezen het 
profi el Dienstverlening & Producten (D&P).  

Binnen het onderwijs vinden wij het belangrijk aandacht te geven aan:  
• Plannen. Er wordt gewerkt met een planagenda. 
• Leren leren.
• Structureren.
• Persoonlijk leren. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat leerlingen 

kunnen kiezen uit herhalen, verdiepen of extra tijd voor een vak. 
Persoonlijk leren maakt op een hoger niveau werken voor een vak 
mogelijk. 

Op De Laarbeecke heb je door de late profi elkeuze alle ruimte om te 
ontdekken wat je leuk vindt. Je profi teert in de eerste drie jaar van een 
breed vakkenpakket. De voordelen:  
• Uitgestelde keuze met doorstroommogelijkheden naar mbo en 

havo. 
• Vmbo plus: een extra beroepsgericht vak. 

Met keuzevakken: 
* Robotica
* Sport en bewegen
* Multimedia producten
* Presentatie en styling

ONDERWIJS

BREED AANBOD

BELANGRIJKE
DATA

OPEN LESMIDDAG - 8 FEBRUARI 2023
Hoe is het om op de middelbare school te zitten? Tijdens onze open 
lesmiddag kunnen leerlingen mini-lessen volgen en een echte pauze 
beleven. Meer informatie volgt via de website en de basisschool.  

OPEN WEEK - 9, 10, 13, 14, 15, 16 FEBRUARI 2023
Bezoek ons tijdens een normale week en neem een uniek kijkje in een 
werkende school. Ouders en leerlingen zijn welkom tussen 9.00 uur 
en 16.00 uur. Meer informatie over deze week en aanmelden volgt via 
onze website en de basisschool. 

AANMELDEN - ONLINE
Online aanmelden kan het hele jaar via www.commanderijcollege.nl/
aanmelden. 

AANMELDEN - 8, 9, 28 EN 29 MAART 2023
Samen maken we je online aanmelding defi nitief op onze school. 

KENNISMAKING NIEUWE BRUGKLASLEERLINGEN - 31 MEI 2023
Maak kennis met je klas en onze school. De uitnodiging volgt bij het 
defi nitief maken van de aanmelding. 

BELANGRIJKE DATA

Houd onze website in de gaten voor informatie 
over onze activiteiten. 
www.delaarbeecke.nl/algemene-info

Op De Laarbeecke is de leerling aan zet. Benieuwd Op De Laarbeecke is de leerling aan zet. Benieuwd Op De Laarbeecke is de leerling aan zet. Benieuwd Op De Laarbeecke is de leerling aan zet. Benieuwd Op De Laarbeecke is de leerling aan zet. Benieuwd Op De Laarbeecke is de leerling aan zet. Benieuwd 
hoe dit in de praktijk gaat? Check het verhaal van hoe dit in de praktijk gaat? Check het verhaal van hoe dit in de praktijk gaat? Check het verhaal van hoe dit in de praktijk gaat? Check het verhaal van hoe dit in de praktijk gaat? Check het verhaal van hoe dit in de praktijk gaat? Check het verhaal van 
leerling Vera en coach Mendy via de QR-code.  leerling Vera en coach Mendy via de QR-code.  


