CSW Bestevaêr
voor vmbo-bk, mavo, havo
en vrijeschoolonderwijs
Bossenburghpad 10
4385 CJ Vlissingen

Kies je voor
CSW Bestevaêr?
Dan kies je voor een school waar je de aandacht krijgt die
je nodig hebt. En dat ook nog in het nieuwste en mooiste
schoolgebouw op Walcheren.
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We vinden het belangrijk dat jij je veilig en
gelukkig voelt op school. Je komt dan ook op
een kleine school van ongeveer driehonderd
leerlingen. Met behulp van je leraren en je mentor ontdek je waar je goed in bent en ga je dit
verder ontwikkelen.

Op een kleine school kan veel
Op CSW Bestevaêr zijn verschillende brugklassen: vmbo-bk, mavo, havo en vrijeschoolonderwijs. De 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.

Mavo
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.

Talent Specials
Op CSW Bestevaêr kun je kiezen uit vijf Talent
Specials: Techniek & Design, Culinair, Kunst &
Cultuur, Sport en Toneel. In klas 1 volg je twee
Talent Specials. Daarna kies je de 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!

Vak mens & media

Op CSW werk je met een iPad. Een geweldig hulpmiddel
om les mee te krijgen! In de brug klas VMBObk en MAVO
krijg je het vak Mens & Media. Je leert daar goed met
media om te gaan, bijvoorbeeld met je iPad. Bij Mens &
Media leer je waar je op moet letten, hoe je de goede
dingen doet en wat je juist niet moet doen met media.
Zo ben je goed op je toekomst voorbereid.
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CSW Kunst & Cultuur

CSW Sport

CSW Culinair

CSW Toneel
Bij ‘Culinair’ gaan we lekk
er koken! Maar
we doen ook wiskunde.
Bijvoorbeeld als
we de hoeveelheid calo
rieën moeten
berekenen of als we een
recept moeten
overzetten van 4 naar 23
personen.

CSW Techniek & Design
Misschien ga je wel verder
met sport. In
ieder geval is het superc
ool om niet
alleen in de zaal te gym
en, maar ook te
klimmen op de klimwand,
te mountainbiken op de mountainbik
ebaan naast de
school of te skeeleren op
het plein.
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Richtingen in bovenbouw mavo
In mavo 3 kies je altijd een praktijkvak. Als je dat
praktijkvak leuk vindt, kun je er in mavo 4 ook
examen in doen. Je kan kiezen uit de volgende
richtingen met de bijbehorende praktijkvakken:
• Mavo Sport, waarbij je gym als
examenvak hebt.
• Mavo Kunst, waarbij je tekenen als
examenvak hebt.
• Mavo Praktijk, waarbij je dienstverlening
& producten* als je examenvak hebt.

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 zorgen. Je leert dus echt wat je leuk
vind en waar je goed in bent. Ook samenwerken, dingen organiseren zijn heel belangrijk bij
D&P. In klas 4 kan je keuzes maken, zoals het
keuzevak ‘catering’, ‘ondernemen’ of ‘water en
sanitair’.

Kijk op www.
cswbestevaer.nl
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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 makkelijker om door te stromen
naar havo.

Havo op CSW bestevaêr
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 uiteindelijk examen te doen.

Vmbo-bk
Als je voor vmbo-bk kiest, krijg je de leervakken
allemaal in een eigen lokaal. Voor die vakken
werk je met een studieplanner. 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 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.

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 eindejaarsbarbecue.
Genoeg om je tijd op CSW Bestevaêr extra leuk
te maken!

Passende ondersteuning:
het Apptus-maatwerklokaal
Op CSW Bestevaêr vinden we het belangrijk dat alle
leerlingen zo goed mogelijk, passend onderwijs kunnen volgen. Een beperkt aantal leerlingen heeft hierbij
specifieke ondersteuning nodig. We noemen dat arrangementen. Een aantal van die arrangementen worden
geboden in het Apptus-maatwerklokaal. Hier kunnen
deze leerlingen terecht voor ondersteuning op het
gebied van structuur, omgaan met anderen en plannen
van de dag. Ook kunnen zij er heen als het even niet
gaat in de klas. Als wij denken dat een leerling in aanmerking komt voor het Apptus-maatwerklokaal, gaan
we daarover met de leerling en de ouders in gesprek.

Elke dag anders
Natuurlijk krijg je op CSW Bestevaêr gewoon
les. Wij vinden het ook heel belangrijk om
regelmatig ‘ongewoon’ les te geven. We hebben projecten en cultuurdagen 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

Meer weten?
Voor meer informatie over het Apptus-maatwerklokaal
kun je terecht op onze website.
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CSW Bestevaêr afdeling vrijeschool
Sinds twee jaar bestaat er op CSW Bestevaêr
een afdeling vrijeschool. Als je een mavo, havo
of vwo advies hebt, kun je kiezen voor deze
afdeling. Wat is er zo anders op de afdeling
vrijeschool? In de brugklas (de 7e klas) krijg je
zo veel mogelijk les van je mentor. Ook heb je
een vast lokaal waarin de meeste lessen worden
gegeven. Daardoor leer je elkaar goed kennen
en is de sfeer goed. Ook zit je met alle niveaus
in je klas. Op die manier kun je veel met- en van
elkaar leren. De één is goed in wiskunde of talen,
de ander is juist weer goed in kunstzinnige vakken of in samenwerken. En samen werken doe
je veel, op de afdeling vrijeschool.
Iedere schooldag begint met twee lesuur periodeonderwijs: daarin staat drie weken lang
één vak centraal. Zo’n periode kan over allerlei
vakken gaan: aardrijkskunde, Nederlands, wiskunde, scheikunde, of geschiedenis etc. Maar
ook bijzondere vakken, zoals sterrenkunde. Op
deze manier is het mogelijk om je echt te verdiepen in dat vak. In een schrift beschrijf je wat je
geleerd hebt; je maakt er tekeningen, verslagen
en opdrachten in. Zo maak je je eigen ‘lesboek’.
Na dit periodeonderwijs beginnen de andere
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vaklessen, zoals Engels, Frans, Duits en wiskunde.
We gebruiken daarbij gewone lesboeken en
gebruiken de iPad alleen aanvullend. Verder krijg
je op de afdeling vrijeschool ook veel creatieve
vakken. Denk maar eens aan houtbewerken,
schilderen, toneel, of muziek.
Wij bieden je in elk geval twee jaar vrijeschool

onderwijs, waarna je zonder problemen door
kunt stromen naar de reguliere klas 3 voor mavo,
havo of vwo. We zijn op dit moment aan het
nadenken over de mogelijkheid om ook een
derde jaar vrijeschoolonderwijs aan te gaan bieden. Bij de voorlichtingsavonden en de open
dag zullen we je vast al meer kunnen vertellen.

Durf jij de
sprong aan?

