
’t GLB is een school die je vooruit helpt!

Je krijgt heel goede lessen 
op het niveau dat bij jou past
Je leert veel door doen
Je krijgt extra taal en rekenen
Je mag veel uitproberen in de Talentwerkplaats
Je bent praktisch en creatief bezig
Je ontwikkelt speciale vaardigheden
Je leert ondernemen
je krijgt veel aandacht en begeleiding
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de toekomstige 
vakman/vrouw
dat ben jij!

 ’t GLB heeft prachtige 
ruimtes, vakkennis en 

contacten met bedrijven

Kennis, vaardigheden en vakmanschap

Vaardigheden
(Vak)kennis is belangrijk, maar vaardigheden ook!  
Wat je later ook gaat doen, je moet kunnen samenwerken, 
overleggen, kritisch en creatief denken, zelfstandig 
werken en leren, problemen oplossen en kunnen  
omgaan met ICT. 

Op ’t GLB werken we hard aan jouw vaardigheden. 
Al vanaf het eerste jaar. Dat kan door de bijzondere, 
gevarieerde manier waarop we onze lessen hebben 
ingericht.

Je krijgt naast je cijferrapport een rapport met een  
beoordeling voor je vaardigheden. Dit bespreek jij 
samen met je mentor en je ouders. 

Vakmanschap
Heb je onze prachtige vakruimtes gezien? Daar ga jij  
aan de gang. Met echte vakdocenten die voortdurend 
inspringen op nieuwe ontwikkelingen. Je leert ook bij 
bedrijven en instellingen - die ons goed kennen en jou 
graag zien komen. 

Naar het mbo

Jij doet examen op onze school en gaat daarna zonder 
problemen verder op het mbo. Misschien wel op een 
hoger niveau en in kortere tijd dan je zelf had gedacht.  

Dit is omdat:
-  we heel nauw samenwerken met het mbo en we  

precies weten wat ze van je verwachten,
- je per vak op een hoger niveau examen mag doen,
- je stage loopt bij goede (Zeeuwse) stagebedrijven
- je op onze school al veel vakkennis leert
- en omdat je hier al veel vaardigheden ontwikkelt. 

Hoe beter je vaardigheden, hoe meer kans 
op een leuke baan straks

Op ‘t GLB is leren uitdagend!

Wat is jouw manier van leren? Met je hoofd, 
met je handen of met allebei? Op de Bergweg 
doe je veel en leer je veel. Op verschillende 
manieren. Op jouw niveau! 
Tegelijk ga je ook aan de gang in de Talent-
werkplaats, om uit te vinden wat jij graag 
doet en wat bij je past. En dat allemaal op een 
ondernemende, warme school waar jij je zeker 
en thuis voelt.

 

Nieuw: jaar 1
We hebben twee soorten klassen: 

-    de basis/kaderklas, met lessen op 
basis-/kaderniveau

-  de masterklas, waar de lat hoger ligt met  
extra theoretische lessen (o.a. Duits en Frans) 

 

In welke klas je komt, hangt af van je schooladvies en je 
eigen ambities. Met Kerst kun je overstappen naar een 
hoger niveau als dat beter bij je past. 

Eventueel kun je ook naar het vmbo gt op Het Goese 
Lyceum op de Oranjeweg.

Je lessen 
Je lessen op ’t GLB zijn erg afwisselend: je krijgt les in 
een lokaal van een docent, je werkt in een groepje aan 
een praktische opdracht (voor één of meer vakken), je 
werkt met de computer of je gaat aan de gang in de 
Talentwerkplaats. 

Door variatie in lessen leer je beter: je werkt op je eigen 
niveau, ontdekt je eigen leerstijl, leert van je klasgenoten 
en je wordt uitgedaagd om te laten zien wat je kunt.

Je vakken
Je krijgt Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maat-
schappij, mens & natuur, mens & techniek, kunst & 
cultuur en sport & bewegen.
Op je rooster staan aparte uren voor extra taal en rekenen, 
de Talentwerkplaats en ‘leren leren’.
Zit je in de masterklas, dan krijg je ook Frans en Duits.

Huiswerk
Je hebt ook huiswerk. Dat doe je op school, mét je  
docent, maar ook wel eens thuis. Dat helpt je om te 
leren plannen en zelfstandig te werken. 



WiL je straks door in
de HandeL, tecHniek, 
Horeca, BouW, recre
atie, BeveiLiGinG, spo
rt, vormGevinG, mode, 
recLame, kinderopva
nG, fiLmWereLd, onde
rWijs ZorG of verkoo
p? aLLes kan!

Met je schooladvies voor vmbo en zin om veel te  
doen, ben je hier van harte welkom! 

OPEN DAG
Zaterdag 25 januari 2014 van 9.30 tot 12.00 uur

VOORLICHTINGSAVOND 

voor ouders en nieuwe leerlingen

Maandag 20 januari 2014 aanvang 19.30 uur

Voor meer informatie: bel naar 
A. de Gans, locatiedirecteur of 
E. Gelens, teamleider 0113 - 21 29 30

Bekijk ook onze site voor extra informatie:

www.pontes.nl

Het Goese Lyceum 
voor Beroepsonderwijs

Bezoekadres
Bergweg 14
4461 NB Goes
0113 - 212930
info.gllb@pontes.nl

Postadres
Postbus 370
4460 AT Goes

www.pontes.nl
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 Goese
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’t GLB 

Aandachtige, individuele begeleiding 
in een warme omgeving

Je krijgt les op een fijne, vertrouwde school. 
Waar iedere docent je kent. 
We hebben daarom snel in de gaten als het niet goed 
met je gaat.
Heb je extra hulp of speciale begeleiding nodig, dan 
krijg je die.
Als je dyslectisch bent, houdt iedere docent daar  
rekening mee.

Check in/out
Misschien heb je - tijdelijk - extra begeleiding nodig. 
Of moet je even tot rust komen. In onze check in/out-
ruimte is er iemand aanwezig die de tijd voor je heeft 
en je vooruit helpt. 

Samen met je ouders/verzorgers
Je ouders vinden we heel belangrijk. Daarom hebben 
we veel contact met ze. Over hoe het met je gaat en 
wat je resultaten zijn. 

Techniek
Hoeveel energie leveren zonnepanelen op? Kun je je 
Smartphone gebruiken als afstandsbediening? Techniek 
is metselen en timmeren, hout bewerken, sleutelen 
aan auto’s, licht en geluid regelen, maar ook tekenen 
en ontwerpen op de computer bijvoorbeeld. En als je op 
bedrijfsbezoek bent, zie je dat er ook veel georganiseerd 
en geregeld moet worden. Dat er iemand op de receptie 
en administratie werkt, of in de verkoop.

Horeca - Zorg & Welzijn
Lekker en gezond koken en bakken, mooi opdienen, 
gasten ontvangen in ons eigen restaurant, huid- en 
haarverzorging… 
In dit blok ben je bezig met mensen, hun verzorging  
en leefomgeving. En dan moet er ook soms een rolstoel 
of prothese worden gerepareerd, een badkamer aan-
gepast of een activiteit georganiseerd. 
Misschien doe je wel mee met een kookwedstrijd.

Economie - Sport, Toerisme & Recreatie
Heb je ook al eens gedroomd van een eigen bedrijf? 
Je moet heel wat weten van verkopen, administreren, 
ICT, etaleren, inrichten, klanten ontvangen en nog veel 
meer. Of je nu een garage, winkel, schoonheidssalon 
begint of survivaltrips organiseert. Ook bij sport en 
recreatie komen al die vaardigheden van pas. Want  
wie werkt straks op de receptie van de camping of 
organiseert activiteiten voor toeristen? 

Theater, Kunst & Lifestyle
In ons theater kun je acteren, zingen, dansen, muziek 
maken, doe je theatersport, werk je aan een productie 
of flashmob of organiseer je een evenement. Jezelf 
presenteren, uit je woorden komen… Belangrijk bij 
elk beroep! Achter de coulissen gebeurt ook heel veel. 
Theatertechnici zijn bezig met audio en videomontage, 
decorbouw, licht en geluid. 
En dan moet er ook nog aan de pr worden gewerkt. 

TALENTWERKPLAATS    Uniek in Nederland!
Waar ben jij goed in? Wat doe je graag? Al in jaar 1 ga je elke week aan de gang in de  
Talentwerkplaats. Om te proberen, te ontdekken en vooral te doen! 

Je maakt gebruik van al onze prachtige ruimtes, materialen en vakkennis, gaat naar echte bedrijven en ontmoet 
vakmensen en ondernemers. Zo ontdek je wat er is en wat bij je past.

 

jaar 1  kennismaken met alle sectoren 

jaar 2  kiezen en verdiepen 

jaar 3 en 4   kiezen vakrichting,  

specialiseren en stage 

Leren en tegelijk veel doen. dat kan! 
op een niveau dat bij jou past

je ontdekt jouw talent, jouw niveau, 
jouw beroep. en wij begeleiden je 
daarbij intensief


