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WELKOM
Wat leuk dat je meer wil weten over onze school. We vertellen
je graag meer, want wij zijn heel trots op onze mooie school en
leerlingen.
Ons gebouw is klein, zo weet je snel de weg. Het
gebouw is van binnen helemaal opgeknapt en nieuw. We hebben mooie leerpleinen met hippe snufjes. Op HPC Charlois leer
je vooral door te doen. Zo kun jij als je straks 18 jaar bent aan de
slag bij een leuke baan of verder leren.
Wij zijn een school waar je je snel thuis voelt. Het is klein,
gezellig en iedereen kent elkaar.

“Wij zijn een school waar je
je snel thuis voelt.”

We vinden het heel leuk als je zelf een keer komt kijken. Wanneer
je op onze open dag komt, geven we je graag een rondleiding.
Je kunt dan kennismaken met onze leerlingen en de school.
Kom je een keertje langs?
Tot snel!
Ellen Wesdorp
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HIPPE, MODERNE
SCHOOL
Onze school is heel mooi, want hij is pas helemaal opgeknapt. Alles
is nieuw en fris. We hebben ook veel nieuwe snufjes. Zo leer je op
ons techniekplein 3D-printen! Ook zijn we trots op ons horecaplein
want dit is net een echte keuken van een groot hotel. In onze tuin
verbouwen we groenten. We hebben bijvoorbeeld grote tomaten.
Deze gebruik je tijdens de kooklessen bij het maken van gerechten.
We hebben heel veel mooie dingen in onze school maar toch is de
school klein en in het gebouw ken je snel de weg.

“Op ons
techniekplein leer
je 3D-printen en
virtueel lassen.”
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PRAKTIJKONDERWJS
Praktijkonderwijs is net als het VMBO een vorm van voortgezet
onderwijs. Het is voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar, die beter leren
in de praktijk dan alleen uit een boek. Bij ons op school leer je dus
vooral door te doen en door te ervaren. Tijdens vakken als techniek,
groen, zorg en welzijn en handvaardigheid ga je lekker aan de slag.
Zo leer je waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Natuurlijk krijg
je ook vakken als Nederlands, rekenen en geschiedenis. Hiervoor
hebben wij ook gewone klaslokalen.
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STAGE LOPEN
Na flink oefenen op school ga je stage lopen bij verschillende
bedrijven. Tijdens je stage en op school leer je welk werk je leuk
vindt en bij je past. Hierbij krijg je hulp van je mentor en je
stagebegeleider.

“Veel leerlingen blijven
na de stage bij een bedrijf
voor een echte baan.”

SAMEN
MET JOU
Onze klassen zijn klein met maximaal 16 leerlingen en elke klas
heeft een eigen mentor. Een mentor heeft gesprekken met jou en je
ouders over hoe het op school met je gaat. We vinden het belangrijk om jou goed te leren kennen. Zo kunnen we goed voor je klaar
staan. Bij ons op school volgt elke leerling onderwijs op maat. Ook
als je even iets extra nodig hebt, zijn we er voor jou en je ouders.
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PORTFOLIO
Alles wat je hebt geleerd en waar je trots op bent, verzamel je in
een digitaal portfolio. Hierin verzamel je bijvoorbeeld de certificaten
die je hebt gehaald of foto’s van mooie werkstukken die je hebt
gemaakt. Elke leerling maakt een eigen portfolio en hiermee kun je
laten zien wat je allemaal hebt geleerd.
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EIGEN ROUTE EN DIPLOMA
Bij ons op school volgt elke leerling een eigen onderwijsprogramma.
De eigen route wordt afgesloten met een diploma dat bij je past.
Leerlingen die goed kunnen leren en werken in de praktijk kunnen
een Pro-diploma halen. Wanneer je na onze school verder wilt leren,
kun je bij ons een mbo-1 diploma halen.

“En als je het in je hebt
kun je doorstromen
naar MBO 1.”

PRO+ MET MBO
Wanneer je beter kunt leren, kun
je bij ons de Pro+ route volgen.
Je kunt dan na de onderbouw mbo-1
bij ons op school doen. Snelle leerlingen
kunnen bij ons in 4 jaar een mbo-1 diploma
halen. Als je wat meer tijd nodig hebt voor deze
route kan dat natuurlijk ook. Je kunt dan in 5 of 6
jaar een mbo-1 diploma halen.

“Met een Pro-diploma kun je
uitstromen in een baan die
bij je past.”

NA ONZE SCHOOL
Met het Pro-diploma kun uitstromen in verschillende richtingen:
zorg en welzijn, techniek, horeca, groen, logistiek en detailhandel.
Vanaf het eerste jaar gaan we samen met jou en je ouders kijken
waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Zo ben bij het verlaten
van onze school klaar voor de volgende stap: werken of verder
leren. Ook hierbij helpen wij je. Samen zoeken we naar een baan of
opleiding die bij je past.
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LEUKE DINGEN
Naast serieus leren, doen we ook heel veel leuke dingen.
Zo ga je in klas 1 op kamp, naar het theater,
sportdagen, naar een pretpark en nog veel meer. We
hebben zelfs ons eigen festival!

BREEK DE WEEK
Elke donderdagmiddag is speciaal op HPC
Charlois. Tijdens ‘Breek de Week-uren’ nemen we
een pauze en houden we ons bezig met dingen
als muziek, dans, filmen, programmeren of mode.
Je mag dan zelf kiezen welke
lessen jij wilt volgen.

“Beleef onze school op
social media:
@HPCCharlois of website
www.hpc-charlois.nl.”
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OPEN DAG
HPC CHARLOIS
Woensdag 30 januari
13.00 - 18.00 uur
Zaterdag 2 februari
10.00 - 14.00 uur
“Kom je ook kijken?”
Kleine en gezellige school
Gebouw is mooi
verbouwd met open leerpleinen
Extra leuke
activiteiten
Enthousiast team van docenten
Kleine klas met 16 leerlingen
HET PRAKTIJKCOLLEGE CHARLOIS
TALINGSTRAAT 170
3082 MH ROTTERDAM
010 – 429 49 46 HPC-CHARLOIS@LMC-VO.NL
WWW.HPC-CHARLOIS.NL
HPCCHARLOIS

ONDERDEEL VAN HET PRAKTIJKCOLLEGE ROTTERDAM

