AANGENAAM KENNISMAKEN!

ONTDEKDAG

OPEN HUIS

donderdag 9 januari 2020

dinsdag 14 januari 2020

Van 9.00 - 12.00 uur
Geef je op via de website.
www.futuracollege.nl

Inloop vanaf 19.00 uur
Start om 19.30 uur

Het Futura College is
een school voor doeners.
CONSUMPTIEF
Ik vind het leuk om
dingen te verkopen en
geef advies. Ik leer ook
hoe de kassa werkt.

Ik hou van lekker eten en
vind koken super leuk.
We leren hier ook veel
over gastvrijheid.

Veel te kiezen!

GROEN

Beste ouders,
In klas 1 en 2 maak je
kennis met alle profielen.

Onze school biedt veel mogelijkheden en helpt je bij
het kiezen van de dingen die bij je passen. Dat geldt
niet alleen voor het kiesuur in klas 1 en 2, maar ook
voor stages, schaduwdagen en projecten. Mick gaat
voor zijn kiesuur deze zes weken naar een biljartcentrum vlakbij school. ‘Anderen gaan pottenbakken
of koken. Wij mogen drie kwartier darten of poolen.
Ik vind het leuk om na te denken over hoe je een bal
het beste kunt spelen - en ik kan het al best goed.’

Ik werk graag buiten en
vind het leuk om te zorgen
dat de tuin er mooi uitziet.
We leren hier hoe je dat
goed en veilig kunt doen.

Concentratie is belangrijk
als je metaal slijpt. Die
vonken vind ik vet.

METAALTECHNIEK /
AUTO- EN FIETSTECHNIEK

Ik leer hier hoe je mensen
ontvangt en ervoor zorgt
dat ze het naar hun zin
hebben. Leuk om te doen.

FACILITAIRE
DIENSTVERLENING / ZORG

Ik wil later zelf meubels
bouwen. Hier leer ik
zagen, maar ook zware
machines bedienen.

HOUTTECHNIEK /
BOUW BREED

Het zal u misschien niet verbazen, maar
ik ben trots op ‘mijn’ Futura College. Onze
school heeft uw kind - en u - namelijk nogal
wat te bieden!
• Modern praktijkonderwijs in een kleine veilige school.
• We kennen niet alleen alle leerlingen bij naam, maar
weten ook wie ze zijn en wat ze beweegt.
• We betrekken de ouders en de omgeving zoveel
mogelijk bij het leerproces.
• Leerlingen leren in en van de echte wereld via stages
en op de praktijk gebaseerde vakken.
• Leerlingen krijgen een goede basis voor een
eigen plek in de samenleving, maar ook voor de
arbeidsmarkt en eventueel vervolgonderwijs.
Dat doen we door:
• Leerlingen te enthousiasmeren en te motiveren.
• Nauw samen te werken met leerlingen, ouders en
stagebedrijven.
• Leerlingen te betrekken bij de organisatie van (hun
eigen) projecten.
• Inspiratie en andere invalshoeken aan te bieden via
buitenschoolse contacten.
Dat doen we graag, omdat:

In je eigen tempo!
Bij ons werk je met een persoonlijk leerplan op je
eigen niveau en in je eigen tempo aan duidelijke,
haalbare doelen. Elke drie maanden presenteer je
wat je geleerd of gemaakt hebt aan je klas en aan je
ouders. De meeste leerlingen gaan van school met
een arbeidscontract. Je kunt hier branchegerichte
certificaten halen, maar misschien ook wel doorstromen naar een vervolgopleiding op het mbo. De
entree-opleiding bieden we samen aan met MBO
Rijnland in Woerden. Wat je ook gaat doen: met alle
schoolverlaters houden we nog twee jaar contact.

‘Daan helpt me altijd
als ik iets niet snap.’
Sara is blij met Daan als advisor. “Ik zie hem elke dag wel
een keer. Daan is vrolijk en maakt vaak flauwe grappen,
waar ik best wel om moet lachen. Ik vind het fijn dat er
iemand is die mij goed kent en waar ik naartoe kan gaan
als het nodig is. Mijn ouders hebben zijn mobiele nummer
en kunnen hem altijd bellen of mailen.’

• Wij als team het verschil kunnen maken.
• Onze leerlingen met de juiste vaardigheden een
grote bijdrage kunnen leveren in de maatschappij.
• We blij en gemotiveerd worden door het zien en
ervaren van de resultaten van onze leerlingen.
• We ervan overtuigd zijn dat onze leerlingen door te
ervaren het beste leren.
Ik spreek u graag op onze Open Avond!
Hartelijke groet,

André Dokman
Directeur/bestuurder

Beste ouders/verzorgers,
Fijn dat u meer wilt weten over onze school. Wie kunnen daar beter over vertellen
dan onze leerlingen en hun ouders? Daarom laten we hen hier graag aan het woord.

Brugklassers (en tweeling)
Puck & Ilse van der Wagt met
moeder Marlies en vader Frits

Aandacht
‘Futura heeft veel aandacht voor
leerlingen,’ vertelt Marlies, ‘maar
ook voor de ouders. Ik heb echt
het gevoel dat ze Ilse en Puck nu al
goed kennen. Het is heel huiselijk
allemaal. En praktisch. Je kunt wel
zeggen ‘jullie gaan nu woordjes uit
boeken leren’, maar dat is voor hen
niet zo eenvoudig. Bij Engels laten
ze bijvoorbeeld een liedje horen en
vraagt de juf of je kunt uitleggen wat
het betekent. Dat werkt veel beter.’
Mooie school, lekker dichtbij
‘Ze hebben alles wat nodig is’, zegt
Frits. ‘Goede praktijklokalen, een
mooie tuin. Ik had van het begin af
aan een goed gevoel. De docenten
zijn echt bij het kind betrokken.
De tijd zal leren hoe ze zich verder
ontwikkelen. Het zou fijn zijn als
ze hier de entreeopleiding kunnen
doen om daarna door te stromen
naar het mbo. Maar ze moeten eerst
ontdekken wat ze leuk vinden en
waar ze goed in zijn.’

‘Het is hier kleinschalig en
gemoedelijk. Onze dochters
hebben dat echt nodig.’

Futura College
Abeellaan 2
3442 JB Woerden
tel: 0348 457 320

Hond knuffelen
Puck had vandaag techniekles. ‘We
hebben stopcontacten in elkaar gezet.
Eerst stukjes van de draden afhalen en
dan kun je ze aansluiten. Ik kon het al
snel, want het werd goed voorgedaan
en uitgelegd. Ik vind het fijn dat we nu
meer met onze handen doen dan op de
basisschool. Ilse heeft bandenplakken
geleerd en dat is ook heel handig.
Wat ik ook leuk vind: de hond van de
directeur zit soms bij ons in de klas. Die
mag je dan knuffelen en uitlaten.

Weinig huiswerk
Ilse vindt Beeldende Vorming en koken leuk.
‘Jaap, de kookleraar, is heel aardig en maakt
vaak grapjes. Bij kiesuur koken zitten we
samen met tweedejaars leerlingen. Leuk,
want dan leer je ook weer anderen kennen.
We maken lekkere gebakjes die ik mee naar
huis mag nemen. Omdat we veel praktische
dingen doen, is er ook niet veel huiswerk. We
kunnen vaak alles al op school maken.
Ervaringen opdoen
De praktijk is op het Futura College altijd
dichtbij. Puck heeft haar ‘schaduwdag’
helemaal zelf geregeld. ‘Bij ons in de straat
werkt iemand bij een kapper. Daar heb ik
het aan gevraagd. Gewoon eens een dagje
meelopen om te zien of het iets voor me
is. Dan mag ik natuurlijk nog niet knippen,
maar wel koffie en thee aanbieden en haren
opvegen enzo.’

