
Herle, een VMBO-school waar je leert  

leren, leven & kiezen 
 

  
Wij bieden jou 

 Een veilig leer- en leefklimaat 

 Veel keuze mogelijkheden m.b.t. je eigen ontwikkeling 

 Een breed aanbod van praktische lessen om je eigen talenten 

    passies en ambities te kunnen ontdekken 

Herle biedt jou een veilig leer- en leefklimaat, omdat 

 We een kleinschalige school zijn die goed bereikbaar is 

 We duidelijk afspreken wat je mag 

 We de pauzes van onderbouw en bovenbouw scheiden 

 We voor school, na school en tijdens pauzes actief toezicht houden 

 We lesuitval zoveel mogelijk voorkomen 

 We de regel hebben “Op school = Op school” 

 We verzuim goed in beeld hebben 

 We je leren leren, leren leven en leren kiezen 

 



Leren leren 

 Je wordt  getraind in het verantwoordelijk zijn voor je eigen               

leerresultaten 

 Je kunt examen doen op basis, kader, gemengd of TL-PLUS niveau 

 Je kunt doorstromen naar het niveau dat het beste bij je past 

 Je kunt in verschillende vakken examen op hoger niveau doen 

 Je kunt tijdens “leren leren, leren kiezen, leren leven” lessen kiezen 

voor een passend aanbod 

 Je krijgt na schooltijd didactische begeleiding indien je taal- of               

rekenachterstanden hebt 

 Je krijgt Kurzweil training aangeboden indien je dyslexie hebt  

 

Leren leven 

 Je wordt  getraind in het verantwoordelijk zijn voor jouw eigen          

ontwikkeling en gedrag 

 Je krijgt  veel lessen van je mentor  

 Je bekijkt en bespreekt je eigen ontwikkeling en vorderingen regelmatig 

met je mentor en je ouders 

 Je krijgt preventieve lessen over gezond leven 

 Je krijgt individuele begeleiding  indien er een persoonlijke hulpvraag is  

 Je volgt een breed aanbod van verschillende “gezonde” activiteiten       



Leren  kiezen 

 Je wordt  getraind in het verantwoordelijk zijn voor jouw eigen  keuzes 

 Je krijgt lessen in de vele verschillende profielen van Herle 

 Economie & Ondernemen 

 Horeca, Bakkerij & Recreatie 

 Zorg & Welzijn 

 Techniek (bovenbouw op andere locatie) 

  Produceren, installeren en energie 

  Bouwen, wonen en interieur  

  Mobiliteit en transport  

 We noemen dit praktische profieloriëntatie 

 Je werkt in je eigen talentenmap om je passie, ambitie en talenten te      

ontdekken 

 Je kunt kiezen voor lessen of activiteiten die passen bij jouw passie,          

ambitie en talent 

 Je volgt een breed aanbod van buitenschools leren  

 Je kunt in de bovenbouw bij enkele profielen kiezen voor een specifiek    

aanbod waardoor je een jaar overslaat op het MBO 

 Je maakt gedurende de 4 schooljaren je eigen portfolio  

 

 



VMBO Herle onderwijsaanbod 

VMBO basis, kader, gemengd en theoretisch 

 

De leerling met een LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) indicatie zit in de 

onderbouw in een kleinere klas 

 

Alle VMBO-T-leerlingen volgen in de bovenbouw de TL-PLUS-opleiding. Dat is een 
TL-opleiding met een extra praktijkvak én extra theorievak.  
Sluit je de opleiding af met een extra theorievak, dan krijg je een TL-PLUS-
diploma. Sluit je de opleiding af met een praktijkvak, krijgt je een GL-PLUS-
diploma. 
 

 

 

De algemene uitleg over de niveaus van het VMBO is te lezen op: 

http://www.govmbo.nl/leerwegen-op-het-vmbo 

 

Kijk op onze website: http://herle.bcpl.nl/ voor meer informatie over  

onze school 

Vragen kunnen gesteld worden via ‘contact’ 

http://www.govmbo.nl/leerwegen-in-het-vmbo
http://herle.bcpl.nl/

