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WELKOM
Wat leuk dat je nieuwsgierig bent naar onze school. We vertellen je graag meer want wij
zijn heel trots op onze mooie school en leerlingen!
Op onze kleine school kent iedereen elkaar. Het is gezellig en iedereen praat met elkaar.
Je merkt meteen dat iedereen zich thuis voelt. Als iemand wordt gepest, dan pakken we
dat aan. Bij ons op school mag iedereen zichzelf zijn.

“Wij zijn een school waar
jij je snel thuis voelt”
We hebben kleine klassen. Elke klas heeft een eigen mentor. Jouw mentor ziet jou elke
dag want we vinden het belangrijk om jou goed te kennen. Samen gaan we ontdekken
wat je leuk vindt en wat je goed kan. Op school staan we voor jou klaar, zo ben je er op je
18e klaar voor om aan het werk te gaan of verder te gaan leren.
We vinden het heel leuk als je zelf een keer komt kijken. Kom je naar onze open dag? Dan
geven we je graag een rondleiding. Je kunt dan kennismaken met onze leerlingen, de
docenten en de school bekijken.
Zien we je snel?

Ellen Wesdorp, locatiedirecteur
Nienke van der Lugt, teamleider
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“Op ons techniekplein
leer je 3D-printen
en virtueel lassen”

EEN EIGEN PLAN

HPC CHARLOIS

Samen gaan we op zoek naar wat je goed kan en leuk vindt. Zo kun je er nog beter in
worden. We vinden het heel erg leuk om jou dingen te leren. Elke leerling van onze school
leert volgens een eigen plan. In dat plan staan de lessen die bij jou passen. Zo leer je elk
vak op je eigen niveau.
Jouw mentor kent jou goed en zo kan hij samen met jou zorgen voor een goed leerplan.
Steeds gaat jouw mentor met jou in gesprek om te weten wat je leuk vindt en goed kan.
Misschien kun jij goed leren uit een boek? Dan volg je bij ons meer theorielessen.
Als je vooral leert door te doen, kun je meer praktijklessen volgen.
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PRAKTIJKONDERWIJS
Op het praktijkonderwijs leren we extra veel door te doen. Je bent veel bezig en lekker
actief. In de interne stage van klas 1 begin je al te leren hoe het is om straks te werken.
fĬěȎĞêêŋȎĘêȎŶĬĬŋȎĘêƅêĞÿȎêĥȎÃĥåêŋêĥȎŚêȎƅĬŋĀêĥǢȎFĥȎåêȎąĬĀêŋêȎěĞÃŒŒêĥȎĀÃȎĘêȎßêŋŚĉƌßÃŚêĥȎąÃĞêĥǢȎ
Bijvoorbeeld in de Techniek, Detailhandel, Logistiek, Facilitair, Horeca of in Groen.
Natuurlijk hebben we niet alleen maar praktijklessen maar ook theorievakken.
Bijvoorbeeld Nederlands, rekenen en Engels. Je blijft bij ons op school tot je 18 jaar bent.
Daarna ga je aan het werk of verder leren. Als je gaat werken, vinden we samen een baan
die bij je past. Als je verder gaat leren, haal je bij ons een mbo-1 diploma. Daarna vinden
we een baan of een mbo-2 opleiding die bij je past.
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“Veel leerlingen
blijven na de stage
bij een bedrijf
voor een echte baan”

JE VOELT JE THUIS
Elke dag op school heb je les van jouw mentor. Je ziet jouw mentor aan het begin en aan
het einde van de dag. Als het even wat minder goed met je gaat, willen we er ook voor je
zijn. Daarom hebben we een ondersteuningsteam. Zij kunnen je helpen om je weer beter
ŚêȎĀÃÃĥȎŶĬêĞêĥǢȎfĤåÃŚȎŷêȎąêŚȎÞêĞÃĥĀŋĉĘěȎŶĉĥåêĥȎåÃŚȎĉêåêŋêêĥȎƅĉßąȎƌĘĥȎŶĬêĞŚǣȎňÃěěêĥȎŷêȎ
dus ook altijd pesten aan! Als we weten dat er gepest wordt, komen we in actie. Samen
met leerlingen en ouders zorgen we dat het pesten stopt.
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SAMEN MET THUIS
Wij willen graag samenwerken met jouw ouders. Drie keer per jaar komen
ouders naar school voor een gesprek. In dit gesprek gaat het over jou en
jouw leerplan. Wat gaat er goed en wat ga je nog meer leren? Natuurlijk zijn
ouders altijd welkom op school. Je ouders kunnen altijd de mentor bellen.

STAGE LOPEN
Je begint met een stage op school. Dit noemen we interne stage.
Hier leer je wat er nodig is om ook buiten de school goed stage te
lopen. Op school oefen je bijvoorbeeld in de kantine. Je maakt dan
broodjes en verkoopt die in de pauze. In klas 2 ga je stagelopen
buiten de school bij een echt bedrijf. Misschien ga jij stagelopen
in het ziekenhuis of in een restaurant? Op stage en op school leer je
wat voor werk je leuk vindt en wat bij je past. Dat doe je niet alleen. Je
stagebegeleider en mentor helpen je hierbij.
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DIPLOMA
Bij ons op school volg je jouw lessen volgens je eigen plan. De bewijzen van wat je
hebt geleerd, verzamel je in een portfolio. Met de bewijzen van alle leerjaren bij
elkaar kun je het diploma praktijkonderwijs halen. Dit is een diploma op
jouw niveau en het past bij jouw plan.

“En als je door
kan leren kun je
doorstromen
naar mbo-1”

HPC CHARLOIS
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PRO+ MET MBO
Wanneer je door kunt leren, kun je bij ons de Pro+ route volgen. Je kunt dan een mbo-1
diploma bij ons op school halen. 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 het mbo-1 diploma ga je werken of
een mbo-2 opleiding doen op een volgende school.

“Met jouw diploma
kun je aan de slag in
een baan die bij
je past”

NA ONZE SCHOOL
Met het diploma praktijkonderwijs kun je aan de slag in verschillende richtingen:
Facilitair, 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 je bij het verlaten van onze school klaar voor de volgende stap:
werken of verder leren. We zoeken samen 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 en 2 op kamp. Of wat dacht je van het theater, sportdagen, een
pretpark en nog veel meer. We hebben zelfs ons eigen festival!

CREATE
YOURSELF!
Elke donderdagmiddag is speciaal op HPC Charlois. In verschillende
ŷĬŋěŒąĬňŒȎąĬŠåêĥȎŷêȎĬĥŒȎÞêƅĉĀȎĤêŚȎĞêŠěêȎåĉĥĀêĥȎƅĬÃĞŒȎĤŠƅĉêěǣȎåÃĥŒǣȎƌĞĤǣȎ
of mode. Je mag dan zelf kiezen welke workshop jij wilt volgen.
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Beleef onze school

Facebook: @HPCCharlois
Instagram: @hpc_charlois
Website: hpc-charlois.nl
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VIP DAGEN
Kom jij kennismaken?

Kom je kennismaken?

21FEBRUARI
januari
11
10.00 - 14.00 UUR

10.00-14.00 uur

8 MAART

1 februari
14.00-18.00 uur

14.00 - 18.00 UUR

25 MAART

11 februari
10.00-14.00 uur

10.00 - 14.00 UUR

KLEINE GEZELLIG SCHOOL

VEEL LEREN OP JOUW NIVEAU
EXTRA LEUKE ACTIVITEITEN
IEDEREEN VOELT ZICH THUIS
VEEL AANDACHT VOOR JOU

“Zien we
je snel?”
HPC Charlois

8 maart

Talingstraat 170

je graag de school zien!

Wij zijn altijd bereikbaar via:

14.00-18.00
Onze
leerlingen uur
en docenten laten

Kun je niet komen tijdens de open dagen?
Maak dan een afspraak voor een
persoonlijke rondleiding: 010 – 429 49 46

3082MH Rotterdam

010 – 429 49 46
hpc-charlois@lmc-vo.nl
www.hpc-charlois.nl
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