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Welkom!

DRUKPROEF
Kies jij voor het Pius?
De docenten op de locatie Van Renneslaan gaan graag de uitdaging met jou aan. In leerjaar 1
en 2 werken we samen met jou aan verschillende vakken die voor jouw toekomst belangrijk
zijn. Dit doen we op verschillende manieren. We bieden onderwijs van deze tijd, waarin het
werken met laptops (ict-rijk onderwijs) niet meer is weg te denken. Je krijgt les in een modern
gebouw met mooie, overzichtelijke lokalen. Onze vmbo-locatie is niet heel groot. Daardoor
vinden onze leerlingen het erg gezellig en het heeft als voordeel dat je iedereen snel leert
kennen.
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Mentor
Bij ons op school is de mentor jouw belangrijkste aanspreekpunt. Hij bespreekt met jou en
jouw ouders je ontwikkeling. We vinden goed contact heel belangrijk. Daarom is het bij ons
vanzelfsprekend dat je samen met jouw ouders op alle ouderavonden komt.
Vakken op een hoger niveau
Je gaat natuurlijk naar school om te leren. Je legt bij ons een basis voor jouw toekomst.
Jij staat hierbij centraal. Waar ben je goed in, wat lijkt je leuk en wat wil je graag bereiken?
Hierbij is het mogelijk om jouw vakken op het niveau te volgen (ook al zijn dit verschillende
niveaus) dat past bij jouw uitdaging. Op deze manier krijg je de kans om te laten zien waar
jij goed in bent. In overleg met de docent en jouw ouders kijken we wat haalbaar is.
Proberen kan altijd en je zult merken dat je meer kunt dan je denkt.
Talenturen
Iets doen waar jij blij van wordt, waar jij goed in bent of waar jij nieuwsgierig naar bent. Dat
vinden wij belangrijk en daarom kun je niet alleen een vak op een hoger niveau volgen, alle
leerlingen van de onderbouw hebben 2 talenturen in de week. Dat zijn keuze-uren, waarbij
jij kunt kiezen uit verschillende thema’s. Die thema’s komen bijvoorbeeld uit de sport, cultuur,
muziek, verzorging of de techniek. Je kunt elke periode weer een nieuw thema kiezen.
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Anglia school
Wij zijn een Anglia school. Dit betekent dat als jij je wilt verdiepen in het vak Engels we jou
extra lessen Engels aanbieden. Jaarlijks nemen veel leerlingen deel aan dit programma. Je
werkt op jouw eigen ‘level’. Aan het einde van de lessenserie kun je deelnemen aan internationaal erkende examens in het Engels en kun je internationaal erkende certificaten behalen. Er worden zowel lessen in schriftelijke als in mondelinge vaardigheden aangeboden. Een
prachtige uitdaging voor jou, die zelfs een voordeel kan opleveren bij een vervolgopleiding!
School is meer dan leren
Wij organiseren samen activiteiten en kijken elk jaar samen met de leerlingenraad wat er
beter, leuker en mooier gemaakt kan worden. We beginnen in de eerste klas in de eerste week
al met een paar leuke activiteiten, zoals de disco, de culturele dag, de sportdag en nog veel
meer. Activiteiten buiten de lessen vinden we belangrijk. We hebben daarom ook geregeld een
activiteit. Zo sluiten we bijvoorbeeld met alle leeringen van onze locatie het kalenderjaar af
met een gala en een kerstontbijt. Dat is heel erg gezellig. We hopen dan ook dat iedereen zich
bij ons thuis voelt.
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Profielen in het vmbo

Welk profiel past bij jou?

Het vmbo heeft vier leerwegen:


basisberoepsgerichte leerweg (BB)



kaderberoepsgerichte leerweg (KB)



gemengde leerweg (GL)



mavo (theoretische leerweg TL)

Het Pius X College werkt in klas 3 en 4 (de bovenbouw) met beroepsgerichte profielen. In
totaal biedt het Pius X College er zes aan. De leerlingen van de leerwegen basis en kader
kunnen kiezen uit alle profielen. Voor de gemengde leerweg en de mavo-leerlingen hebben
we het profiel ‘Dienstverlening & Producten’ en eventueel het toptraject.
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Wat de profielen voor jou zo leuk maken, is dat je meer kunt kiezen en dat je meer kansen
krijgt om te onderzoeken welke opleiding bij jou past. Naast de profielen kun je nog steeds
vakken op een hoger niveau volgen en daar ook examen in doen.

Hoe ziet een profiel eruit?
Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen
vormende vakken (avo-vakken, zoals Nederlands, wiskunde en gym), het beroepsgerichte
profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Meer informatie hierover krijg je in
het eerste en tweede jaar van jouw opleiding op het Pius X College.

5

DRUKPROEF

6

Het Pius begeleidt je bij het kiezen (LOB)
Tijdens je vmbo-opleiding maak je keuzes: welk profiel ga je kiezen, welke beroepsgerichte
keuzevakken kies je, waar ga je stage lopen, welke mbo-opleiding ga je doen? Omdat kiezen
niet altijd makkelijk is, begeleidt de school je bij het maken van keuzes. Die begeleiding
noemen we LOB: loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Bij LOB maak je op allerlei manieren kennis met de praktijk. Je gaat op ontdekkingstocht. Wie
ben jij? Waar ben je goed in? Wat wil je graag leren? Waar kun je de dingen doen die jij graag
wilt leren? Je gaat kijken en meedoen op verschillende plekken binnen de school, je krijgt
praktijkopdrachten en je bezoekt bedrijven.
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Alle indrukken en ervaringen die je zo opdoet, bespreek je met je mentor. Dit terugkijken
op ervaringen noemen we reflecteren. Je kijkt ook vooruit: Welk profiel past bij wat jij graag
doet? Welke keuzevakken passen daarbij en welke stage sluit daarbij aan? Je ervaringen leg je
vast in een loopbaandossier. Zo ben je bezig met je eigen toekomst, ontdek je waar je goed in
bent en hoe je dat kunt gebruiken bij het maken van keuzes in je verdere loopbaan.
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Bouwen, Wonen & Interieur

Wanneer je kiest voor het profiel Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) dan kies je niet alleen
voor een brede opleiding, maar ook een opleiding waarbij je veel met je handen werkt. Je
leert verschillende vaardigheden aan en bent o.a. bezig met timmeren, fijnhout, meubel en
interieur, metselen, schilderen en belettering. Binnen de lessen worden theorie, tekenen en
praktijk gecombineerd waardoor er veel afwisseling en variatie mogelijk is. Naast een breed
programma heb je ook de keuze om een smal programma te volgen.
Modern en afwisselend
Het profiel Bouwen, Wonen & Interieur is modern en afwisselend. De computer is niet meer
weg te denken, bijvoorbeeld bij het maken van tekeningen en toetsen en ook de lesstof wordt
voor het grootste gedeelte digitaal aangeboden. In de praktijk ga je zelfstandig aan het werk
op je eigen ‘werkplek’. Bij Bouwen, Wonen & Interieur draait het ook om vormgeving. Zo kun
je op een mooie manier vorm geven aan jouw toekomst!
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Media, Vormgeving & ICT

Creativiteit en werken met de computer staan centraal in deze unieke opleiding voor de regio.
Bij Media, Vormgeving & ICT maak je kennis met verschillende vaardigheden op het gebied
van grafische vormgeving, websiteontwerp, film en fotografie. Ook de ICT-kant komt aan bod,
zoals het bouwen van computers, netwerken en applicaties. Je gaat aan de slag met allerlei
professionele softwareprogramma’s en werkt hierbij op de modernste Apple-computers. Je
werkt niet alleen aan je eigen portfolio, maar werkt ook opdrachten uit voor klanten.
Dat is pas levensecht leren!
Snel en dynamisch
De wereld van Media, Vormgeving & ICT is snel en dynamisch. Je maakt kennis met de nieuwste
ontwikkelingen in jouw vakgebied. Bij Media, Vormgeving & ICT werk je ook aan presentatieen communicatievaardigheden. Zo leer je hoe je informatie kunt overbrengen en klanten
professioneel kunt adviseren. Het is belangrijk dat je het leuk vindt om digitaal en creatief
vorm te geven. Daarnaast komen ook oplossingsvermogen en technisch inzicht van pas.
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Produceren, Installeren & Energie

Wil jij werkstukken maken met Techniek en ICT? Lijkt het je wat om met je handen te werken?
Kies dan het profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE). Aan de hand van tekeningen leer
je hoe installaties en producten in elkaar zitten. Die tekeningen en producten moet je ook zelf
maken: twee- en driedimensionaal (2D en 3D). Het kan dan gaan om een elektriciteitsnetwerk,
waterleiding, badkamer of een vuurkorf uit metaal. Na een breed basisprogramma kun jij je
verdiepen in verschillende richtingen zoals installatietechniek, elektrotechniek en metaalbewerking, maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een breder programma. Met Produceren,
Installeren & Energie kun je dus alle kanten op!
Alle hedendaagse technieken
In onze moderne praktijkhal vind je alle PIE-technieken: van een eenvoudige meterkast tot
ingewikkelde uitdagende domoticabesturingen en van draai- en freesmachines tot computergestuurde machines. We hebben zelfs een gloednieuwe CNC-machine!
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Economie & Ondernemen

Economie & Ondernemen (E&O) is een breed profiel. Centraal staat dat je iets aan andere
mensen levert. Bijvoorbeeld in een winkel, achter een balie, op een kantoor of in een
magazijn. In dit profiel maak je kennis met veel werkzaamheden: van administratief tot
verkoop en van marketing tot agendabeheer.
Vind je het gezellig om mensen om je heen te hebben? Vind je het leuk om met computers
te werken? Ben je goed in dingen uitzoeken en regelen? Kies dan voor het profiel Economie &
Ondernemen! In dit brede profiel maak je kennis met heel veel verschillende werkzaamheden
en beroepen. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken als verkoper in een winkel, medewerker
bij een bank of in een hotel, maar ook in een magazijn, in de mode of aan de receptiebalie
van een ziekenhuis. Wil je later je eigen winkel of bedrijf beginnen, bijvoorbeeld met een
webshop, dan is Economie & Ondernemen de juiste keuze.
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Je werkt en leert in een digitale omgeving waar je gebruik maakt van programma’s die
echte bedrijven ook gebruiken. Ook wordt de praktijk zo realistisch mogelijk nagebootst,
bijvoorbeeld door het werken in een virtueel nagebootst logistiek magazijn, of door het
maken van je eigen webshop! Daarnaast is er op school een winkel, magazijn en receptiebalie
aanwezig, waardoor je dat wat je leert ook direct kunt toepassen in de praktijk!
Dat is pas levensecht werken en leren!
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Zorg & Welzijn

Kun je goed met mensen omgaan? Ben je sociaal en betrokken? Dan is het profiel Zorg &
Welzijn een goede keuze. Dit profiel bereidt jou voor op werk waarbij jouw sociale vaardigheden voorop staan. Denk maar eens aan werken in het onderwijs, in een ziekenhuis, in een
sportcentrum, in een kapsalon of in de kinderopvang. Allemaal sectoren waarbij je klantgericht
en hulpvaardig bent.
Bij het profiel Zorg & Welzijn krijg je afwisselend les in theorie en praktijk. We hebben een
eigen keuken, kapsalon, receptie, baby- en kleuterplek, een ziekenhuisboeg en nog veel meer.
Je leert een heleboel verschillende dingen. Zo leer je bijvoorbeeld de telefoon aannemen,
maaltijden maken en serveren, een zieke verzorgen of een kleutergroep begeleiden.
Je gaat ook zelf activiteiten bedenken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren, dat allemaal
voor verschillende doelgroepen.
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Kortom je leert nog beter wie je bent en wat je kunt.
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Creatieve Technologie (D&P)

Interesse in techniek? Ben je creatief? Heb je ideeën? Of heb je nog niet echt een idee wat
je wilt worden? Dan is Creatieve Technologie een goede keuze. Je komt in aanraking met alle
praktijkrichtingen en samen gaan we op zoek naar een geschikte vervolgstudie.
Creatief en fijn
Creatieve Technologie is een breed profiel. Op dit moment zijn er zelfs meer meisjes dan
jongens in deze technische richting. Je werkt graag met je handen? Dan is deze praktijkrichting echt iets voor jou! Je leert creatief ontwerpen en bouwt jouw ontwerp in het echt.
Zo leer je veel materialen kennen: metaal, stoffen, papier en hout. Alles is gericht op de fijne
motoriek, want de moderne techniek wordt steeds nauwkeuriger, kleiner en compacter.
De machines die hiervoor gebruikt worden zijn erg divers: van dremels, 3D-pennen tot een
3D-printer. Voor onze techneuten hebben we de modernste machines beschikbaar!
We hebben zelfs robots. Zo leer je ook programmeren.
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En verder...
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Toptraject voor mavo-leerlingen (TGL)

Wil jij je mavo-opleiding met een extra certificaat afronden? Ben jij de mavo-leerling die
talenten wil gebruiken om via de mavo en het mbo jouw hbo-diploma te behalen?
Kies dan voor het toptraject. Met extra opdrachten binnen het beroeps-gerichte vak (Dienstverlening & Producten), Nederlands, wiskunde en LOB bereid jij je optimaal voor op het niveau
dat binnen het mbo en hbo van jou gevraagd wordt.
Het toptraject is er voor 3e en 4e jaars mavo-leerlingen die graag een stapje extra willen
zetten. In het toptraject worden vaardigheden die nodig zijn op het hbo, gerichter en met
meer aandacht ontwikkeld. Het Pius X College, het ROC van Twente en Saxion Hogeschool
werken voor het toptraject op een bijzondere manier samen. Samen willen we het beste uit
leerlingen halen. Ook als je nog niet weet welke richting je later op wilt, is het toptraject
voor jou de juiste basis.
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Na het vmbo

Het vmbo bereidt voor op het mbo. Wanneer je jouw vmbo-diploma hebt behaald heb je een
ruime keuze uit verschillende mbo-vervolgstudies. De meeste opleidingen in het mbo duren 2
tot 4 jaar.
De basisberoepsgerichte leerweg geeft je de mogelijkheid om jouw loopbaan te vervolgen op
een mbo-opleiding niveau 2. De kaderberoeps-gerichte leerweg geeft je toegang tot de niveau3-mbo-opleidingen en bij sommige opleidingen word je toegelaten tot niveau 4.
Wanneer je je mavo-opleiding hebt afgerond, kun je verder studeren aan een mbo-niveau-4opleiding. Met een mbo-niveau-4-diploma kun je toegelaten worden tot het hbo.
Voor leerlingen die verder willen naar de havo, hebben we in samenwerking met de locatie
Aalderinkshoek een aansluitingsprogramma ontwikkeld om de overstap vmbo-havo zo klein
mogelijk te maken. Welk vmbo-diploma je ook behaalt, een wereld van mogelijkheden ligt
voor jou open!
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Locatie Van Renneslaan
Catharina Van Renneslaan 35
7604 KV Almelo
Tel: 0546-860066
e-mail: m.grootherder@piusx.nl
www.piusx.nl
facebook.com/pius10college

spius.nl

@piusvanrenneslaan
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