Kies je voor
CSW Bestevaêr?
Dan kies je voor een school waar je de aandacht krijgt
CSW Bestevaêr

voor vmbo-bk, mavo, havo
en vrijeschool
Bossenburghpad 10
4385 CJ Vlissingen

die je nodig hebt. En dat ook nog in een modern, mooi en
kleurrijk schoolgebouw.

Wat kan je waar volgen?
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We vinden het belangrijk dat jij je veilig en gezien

Mavo

Havo op CSW Bestevaêr

voelt op school. Je komt dan ook op een kleine
school van ongeveer driehonderdvijftig leerlingen.
Met behulp van je mentor en de leraren ontdek je
waar je goed in bent en ga je dit verder ontwikkelen.

Als je mavo kiest, zit je vier jaar op CSW Bestevaêr en
doe je bij ons je examen. In klas 1 en 2 krijg je naast
de Talent Specials allerlei verschillende theorie- en
praktijkvakken. Ook kun je bij ons vakken als Frans
en levensbeschouwing volgen. En krijg je al in klas
1 natuur/scheikunde. Zo leg je in de onderbouw de
basis en aan het eind van klas 2 kies je de richting die
bij jou past. Je kiest dan voor de vakken die je leuk
vindt, waar je goed in bent of die je nodig hebt voor
je vervolgopleiding.

De eerste drie jaar van de havo volg je op CSW
Bestevaêr. De lesstof is hetzelfde als op CSW Van
de Perre, maar omdat we een kleine school zijn,
doen we sommige dingen net even anders. Na drie
jaar CSW Bestevaêr ben je goed voorbereid om op
CSW Van de Perre naar klas 4 te gaan en daar exa
men te doen.

Op een kleine school kan veel
Op CSW Bestevaêr zijn verschillende brugklassen:
vmbo-bk, mavo, havo en vrijeschoolonderwijs. De
meeste leervakken volg je met je klas op jouw niveau.
Soms krijg je ook lessen samen, zoals bij de Talent
Specials. Omdat onze leraren alle niveaus kennen, is
het bij ons makkelijk om vakken op een hoger niveau
te gaan volgen.

Richtingen in bovenbouw mavo
In mavo 3 kies je altijd een praktijkvak. Als je dat prak
tijkvak leuk vindt, kun je er in mavo 4 ook examen in
doen. Je kan kiezen uit de volgende richtingen met
de bijbehorende praktijkvakken:
ąą Mavo Sport, waarbij je gym als examenvak hebt.
ąą Mavo Kunst, waarbij je tekenen als examenvak
hebt.
ąą Mavo Praktijk, waarbij je Dienstverlening &
Producten* als je examenvak hebt.
Daarnaast kan elke leerling in klas 3 kiezen voor de
Mavo XL route, waarbij je een extra theorievak doet.
Dat biedt meer mogelijkheden voor je keuzes en je
vervolgopleiding. Ook is het met een XL pakket mak
kelijker om door te stromen naar havo.

Vmbo-bk
Als je voor vmbo-bk kiest, krijg je de leervakken
allemaal zoveel mogelijk in een eigen lokaal. Voor
die vakken werk je met een weektaak. Hierin staat
per week wat je moet doen. Het meeste werk doe
je tijdens de lessen op school. Op vmbo-bk heb je
vier uur per week D&P waarin je dingen doet, maakt
en ontwerpt. Zo ontdek je wat je leuk vindt, waar je
goed in bent en bereid je je voor op de bovenbouw.

Dienstverlening & Producten (D&P)
Bij D&P in de mavo krijg je veel verschillende
opdrachten. Sommige hebben te maken met
techniek, andere met ICT en sommige met
koken en zorg. Je leert dus echt wat je leuk vindt
en waar je goed in bent. Ook samenwerken, din
gen organiseren zijn heel belangrijk bij D&P. In
klas 4 kan je keuzes maken, zoals het keuzevak
‘keuken’, ‘ondernemen’ of ‘water en sanitair’.
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Talent Specials
Op CSW Bestevaêr kun je kiezen uit zes Talent Specials: Techniek, Culinair, Kunst & Cultuur, Sport en Toneel. In klas 1 maak je eerst kennis met alle Talent Specials,
waarna je twee Talent Specials kiest om te volgen. Daarna kies je één Talent Special waarmee je vanaf klas 2 verder wilt. Daarmee kun je je talent verder ontwikkelen.
En als je je Talent Special echt heel leuk vindt, kun je er in de bovenbouw mee verder!

Bij Talent Special Muziek zijn we veel muziek aan het
maken. Met behulp van de basistheorie spelen we
op verschillende instrumenten creatief samen. We
hebben ook een schoolband waarmee we met veel
plezier repeteren en soms optreden!

Bij de Talent Special Culinair leer je samenwerken, een
recept te lezen, maten en gewichten berekenen en jouw
eigen ideeën gebruiken om iets lekkers te maken. We
gaan aan de slag met verschillende thema’s en leren
verschillende kooktechnieken toepassen.

Eigenlijk spelen we allemaal weleens Toneel. Zonder
het te weten zijn we af en toe al toneelspelers. Deze
Talent Special geeft je de kans om even héél iemand
anders te worden, je uit te leven in samenwerking
met anderen.

Misschien ga je wel verder met Sport. In ieder
geval is het supercool om niet alleen in de zaal te
gymmen, maar ook te klimmen op de klimwand,
te mountainbiken op de mountainbikebaan
naast de school of te skeeleren op het plein.

Bij heel veel dingen om je heen denk je eigenlijk niet na: je
doet het licht aan, je kijkt tv, je gebruikt warm water:
allemaal techniek. Bij de Talent Special Techniek gaan we
dingen ontwerpen en maken. Soms met de computer,
soms met je handen. Voor jongens én voor meiden.

Wil je ontdekken hoe creatief je bent?
Kom dan bij Kunst en leer hoe diverse materialen
werken. Creëer mooie kunstwerken met
papier-maché, hout en heel veel andere materialen.

Passende ondersteuning
Elke dag anders
Natuurlijk krijg je op CSW Bestevaêr gewoon les. Wij
vinden het ook heel belangrijk om regelmatig ‘onge
woon’ les te geven. We hebben projecten en cultuur
dagen met interessante gastlessen. Ook gaan we naar
‘buiten’ om daar te leren. In klas 2 en 4 gaan we op
kamp. Elk jaar organiseren we een goede doelenactie
en we houden ervan een feestje te vieren. Of dat nu
is met je klas op school, tijdens één van de disco’s of
tijdens de eindejaar barbecue. Genoeg om je tijd op
CSW Bestevaêr extra leuk te maken!

Op CSW vinden we het belangrijk dat we
leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen.
Een beperkt aantal leerlingen heeft hierbij
specifieke ondersteuning nodig. We noemen
dat arrangementen. Een aantal van die
arrangementen worden op CSW Bestevaêr
geboden in het Apptus-maatwerklokaal. Als
wij denken dat een leerling in aanmerking
komt voor een arrangement gaan we daarover
met de leerling en de ouders in gesprek.
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