• kleinschalig
• persoonlijk
• veelzijdig

SCHOOL
VINDEN?
LMC-SCHOLENGIDS 2020

Kleinschalig
LMC-scholen zijn kleine scholen. Je vindt er
makkelijk je weg zodat je al snel weet bij wie je
moet zijn bij vragen. En doordat alle LMC-scholen
bij elkaar horen, profiteer je van allerlei soorten
van samenwerking tussen de scholen.

LMC Voortgezet Onderwijs
verzorgt vanuit 24 scholen in
(regio) Rotterdam voortgezet
onderwijs. In totaal werken ruim
1.000 mensen aan de ontwikkeling
van ruim 8.000 leerlingen op
alle onderwijsniveaus, van
praktijkonderwijs t/m gymnasium.
Wij bieden persoonlijk en
veelzijdig onderwijs op onze
kleinschalige scholen.

Persoonlijk
Binnen de LMC-scholen kennen de docenten je en er is
veel persoonlijk contact. Zij stimuleren je en helpen je
als je soms iets niet snapt.

√

Check!

Zit jij in groep 7 of 8 en zoek je een leuke, goede middelbare
school die bij jou past? Welkom bij LMC Voortgezet Onderwijs.
In ons brede aanbod van geweldige scholen vind jij zeker weten
wat je zoekt. Doe inspiratie op in deze gids en kom vooral de
sfeer opsnuiven op onze scholen!
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Veelzijdig
Geen een leerling is hetzelfde. We hebben ruimte en
aandacht voor verschillen in achtergronden, interesses
en karakters. En dat zie je ook terug in de LMC-scholen
zelf: geen school is hetzelfde. Iedere school heeft weer
een heel eigen, specifieke sfeer en onderwijsprofiel.
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Voortgezet onderwijs

LMCscholen
HILLEGERSBERG 4
SCHIEBROEK

SCHOOL
VINDEN?

10
PRINS
ALEXANDER

Na de basisschool ga je naar het voortgezet onderwijs.
Jouw school geeft hier advies over en bepaalt naar welke
onderwijssoort je gaat. Zo is er praktijkonderwijs, vmbo, havo

LMC-SCHOLENGIDS 2020

en vwo/gymnasium.
Op het voortgezet onderwijs bereid je je voor op het
middelbaar onderwijs, zeggen we ook wel: “Je zit op de
middelbare school”. Daar bereid je je voor op het middelbaar
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Misschien vraag je je af: “Kan ik na mijn
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Leerwegen in het vmbo
Mavo of theoretische leerweg (TL)
Bij deze vmbo-leerweg zit je flink met je neus in de boeken. Maar dat is leuk, want je
kunt meestal (als je aan bepaalde voorwaarden voldoet) doorstromen naar havo of
mbo (niveau 3 of 4).

Gemengde leerweg (GL)
De gemengde leerweg lijkt veel op de theoretische leerweg. Maar je volgt ook een
praktijkvak. Je kunt hiermee naar het mbo (niveau 3 of 4).

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
In deze leerweg krijg je een goede mix van theoretische en praktische vakken.
Met deze opleiding kun je later doorstromen naar het mbo (niveau 3 of 4).

Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
Wil je niet teveel theorievakken volgen? Bij deze leerweg krijg je vooral veel
praktijklessen. Als je je diploma hebt, kun je verder leren op het mbo (niveau 2).

vmbo
Vmbo is een afkorting voor
voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs.
De naam zegt het al: je
wordt voorbereid op een
volgende opleiding waarin
je een vak gaat leren.
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vmbo

Je kunt ook kiezen voor een leerwerktraject, waarbij je naast de lessen op school
enkele dagen per week stage loopt.

In het vmbo begin je met een brugperiode:
de onderbouw. Je wordt ingedeeld op basis van alle
(Cito-)testgegevens en het advies van de basisschool.

Leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo)

Pas aan het einde van de tweede klas krijg je een definitief

Heb je een vmbo-advies en heb je wel wat extra hulp

advies over het niveau waarop je verder kunt gaan. Je kiest

nodig? Dan is het leerwegondersteunend onderwijs

dan ook de richting waarin je verder wilt. Iedereen is anders.

lwoo voor jou bedoeld. Je wordt geplaatst in een kleine,

Daarom is er niet één soort vmbo.

aangepaste klas en krijgt meer aandacht en begeleiding.
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Ik zit in de brugklas
en vond wat ik zocht:
een leuke school
waar ze mij kennen.

Zuiderpark College

Vak College Zuidrand

Met oog voor jou

Leren is topsport, samenwerken en plezier!

Je thuis voelen en samen met ons het beste uit jezelf halen:

Ben jij een doorzetter? Heb jij zin om alles uit jezelf te halen? Om jezelf en anderen

daar gaan we voor op het Zuiderpark College. Jij gaat jouw

te verbazen? Dan zijn wij op zoek naar jou. Want of je nu sportief bent of niet:

talenten ontdekken en ontwikkelen. Daarvoor volg je het

bij Vak College Zuidrand ben je continu “in beweging”. Je gaat aan de slag met

talentenprogramma genaamd SKILLS. Je maakt een keuze

challenges en wij begeleiden, coachen en trainen je van start tot finish. Zo kom

uit o.a.: Sport+, Robotica, Fashion en Fotografie. We hebben

jij op een prettige, sportieve en gezonde manier tot persoonlijke topprestaties!

een mooi nieuw Techlab met 3D-printers, robots en Virtual
Reality-brillen. Coole techniek dus!
Montessoriweg 26
Rotterdam
www.zuiderpark.nl
Beumershoek 3
Rotterdam

Palmentuin

www.vakcollegezuidrand.nl

On Stage of Off Stage?
Kies je podium!

Veenoord

Wil jij wél of juist níet in de spotlights?

#school4sport&lifestyle

Op onze school ben jij sowieso op
je plek. Want de school barst van de

Palmentuin 77-79
Rotterdam
www.daltonpalmentuin.nl

Veenoord is een vmbo voor sport &

variatie. En wij hebben de kennis om

lifestyle waar je wordt uitgedaagd

jou verder te brengen. Off Stage ben

Young Business School Rotterdam

om je grenzen te verleggen en

je bezig met licht en geluid, decors

Kom zaken doen!

skills te ontwikkelen. Je werkt aan

en multimediapresentaties maken,

challenges samen met anderen.

gastheer- of gastvrouw zijn, kortom

Het onderwijs bij YBSR is internationaal georiënteerd.

alles wat On Stage mogelijk maakt.

Je gaat aan de slag met Economie & Ondernemen of Zorg

On Stage houdt in: Zang, Dans en Spel,

& Welzijn/Hospitality. Wie kiest voor YBSR, kiest voor lef en

Je verdiept je in thema’s als sport,
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vmbo

Veenoord 15

gezondheid en voeding maar ook in

Rotterdam

design en nieuwe media. Je volgt je

www.veenoord.info

maar óók nieuwe theatervormen als

Maashavenweg 14

ondernemerschap. Bij de afdeling Vrijeschool – De Kaap ervaar

eigen leerroute en doet vakken op

Spoken Word. Je kunt ook examen

Rotterdam

je het antroposofische programma, dat is gevormd rondom

een hoger niveau.

doen op mavo-niveau!

www.youngbusinessschool.nl

hoofd, hart en handen. YBSR. Worden wie je bent!
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G.K. van Hogendorp

Rotterdam Designcollege

Verleg je grenzen

Design your future
Mathenesserdijk 455
Bij ons ga je aan de slag met praktijkvakken als human

Rotterdam

design (bijvoorbeeld uiterlijke verzorging en haar- &

www.gkh.nl

Heb je een passie voor foto’s of video’s maken en
bewerken, t-shirts bedrukken of een echte website
of app ontwikkelen? Of ben jij liever met mensen

huidverzorging), fooddesign (zoals koken en catering),

bezig, zoals in de kinderopvang, in een haarsalon

modedesign, bloemdesign, robotica en gamedesign. Dankzij

of als gastheer of –vrouw in bijvoorbeeld een

praktijkopdrachten oftewel challenges leer je je fantasie te

hotel? Of droom jij van alles wat met ondernemen

gebruiken, samen te werken en te presenteren. Je kunt ook

en het (internationale) bedrijfsleven te maken

examen doen op mavo-niveau!
Beukelsdijk 145
Rotterdam
www.rotterdamdesigncollege.nl

Op deze school is veel
keuze voor extra vakken en
buitenschoolse activiteiten.

heeft? Dan past GKH perfect bij jou.

vmbo

Horeca Vakschool Rotterdam

Vak College
Hillegersberg

Ervaar de praktijk in Horeca, Bakken en Recreatie

Do IT! Move IT!

Jouw skills zijn presenteren, ondernemen, gastvrijheid,

Kies, bouw, beweeg, kook,

koken, bakken en organiseren. Geniet je van de geur

sport, film, ontdek, verkoop,

van versgebakken brood, taart of koekjes? Van secuur
en creatief bezig zijn? Of houd je ervan om jong en oud
te vermaken? Om uitstapjes te regelen? Dan is Horeca
Vakschool Rotterdam dé school voor jou. We bieden alle
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organiseer, teken, ontwerp,
Noordsingel 72
Rotterdam
www.hvsr.nl

timmer, onderneem,
presenteer, bereken, verzorg,
leer… op jouw manier. Meteen

leerwegen en havo for Food & Events is een samenwerking

vanaf klas 1. Het VCH is doen,

met Het Lyceum Rotterdam.

bewegen en leren op maat.

Argonautenweg 13
Rotterdam
www.vakcollegehillegersberg.nl
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Montfort College
Jouw keuze, jouw school

Montessoriweg 14
Rotterdam

Na de les schaken, drones vliegen, gitaar spelen, yoga of

www.montfortcollege.nl

kickboksen? Op Montfort College is er volop aanbod waaruit
je kunt kiezen. Er zijn extra taallessen en je kunt zelfs Chinees
leren! Je volgt dagelijks drie lessen van 80 minuten (= het
inclusieve rooster), je hebt dagelijks huiswerkklas waarin je

mavo

huiswerk maakt onder begeleiding van de docent en je volgt
wekelijks vijf keuzelessen.

Roncalli Mavo

De Mavo voor
Theater - MT010

Gaat ervoor!
Tattistraat 3
Ben je nieuwsgierig, creatief,
oplossingsgericht en werk je

mavo
Heb je vmbo-tl advies, dan is dat hetzelfde als een mavoadvies. De afkorting staat voor: middelbaar algemeen
voortgezet onderwijs. Je kunt doorstromen naar havo of
mbo (niveau 3 of 4). Daarvoor moet je aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Vraag ernaar bij je eigen school en
bij de school van je interesse. Vanaf klas 3 volg je een
profiel dat bij jou (en je vervolgopleiding) past.
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Rotterdam

Regisseur worden van je
eigen toekomst!

www.roncallimavo.nl

graag met digitale leermiddelen?

Wil je het allerliefst de hele dag

Dan is de Roncalli Mavo de school

toneelspelen, dansen en zingen/

voor jou. Je maakt je huiswerk

muziek maken? Heb jij een mavo-

op school. Daarnaast maak je bij

advies behaald en heb jij passie voor

internationalisering kennis met

het theater? Dan is De Mavo voor

leerlingen in het buitenland,

Theater - MT010 dé school voor jou.

werk je bij het Bèta Challenge

MT010 is de eerste en enige Mavo

Programma aan oplossingen voor

voor Theater in Nederland!

echte technische vraagstukken uit
het bedrijfsleven en ontwikkel

Walenburgerweg 35

je digitale vaardigheden op

Rotterdam

hoog niveau.

www.mavovoortheater.nl
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De TooropMavo

Leuke docenten,
kleinschalige school:
hier voel ik mij thuis!

Montessori Mavo
Rotterdam

Uitstekend onderwijs met ruimte voor je eigen talent

Alle ruimte om te groeien
Heb jij wel iets met grafische vormgeving, media design of theater
en zet jij je graag in voor de maatschappij, dan past onze gezellige

Op de Montessori Mavo Rotterdam

en veilige school jou als een jas. Maar óók als je een passie hebt

doe je heel veel zelf. Dat is mooi!

voor sport en techniek kun je bij ons terecht. Op de TooropMavo

Maar je hebt ook een coach met wie

beleef je bovendien kunst en cultuur tijdens excursies, schoolreizen

je alles doorneemt en je werkt veel
Tooroplaan 8

en werkweken.

Rotterdam
www.detooropmavo.nl

mavo

samen met klasgenoten. Wat je leert
in de lessen, pas je toe in projecten
met wisselende thema’s. Zo vind
je de ruimte voor jezelf, voor de
ander en voor de wereld. Kom ook

Mavo Centraal

ontdekken!
Walenburgerweg 35 b

Ontdekken - Onderzoeken Ontwikkelen

Binnen LMC-VO kun je heel
makkelijk doorstromen naar
een andere school.

Rotterdam
www.montessorimavorotterdam.nl

Ontdekken, onderzoeken,
ontwikkelen. Dat zijn de drie O’s
waar het op onze moderne school
om draait. Eerst ga je ontdekken

Charles de Foucauld

wat je kunt en wat je leuk vindt,

Join the club!

dat ga je verder onderzoeken en
Je leert je talenten te herkennen en te ontwikkelen. Dat doen we

ga je zelf dingen ontwikkelen. Dat

niet alleen in de lessen, maar ook daarbuiten en in talentklassen.

en veel meer doe je onder andere

En niet alleen in school, maar ook tot ver daarbuiten. Je kunt in de

in het vak Design, Technology &

bovenbouw deelnemen aan internationale uitwisselingsprogramma’s.

Innovation, tijdens Masterclasses

Samen ontdekken we een nieuwe wereld.

Stationssingel 70

en in het Science Lab. Kom jij óók

Lisstraat 13

Rotterdam

experimenteren?

Spijkenisse

www.mavocentraal.nl
14

vervolgens ga je een stap verder en

www.cdfmavo.nl
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Hoe zit de havo in elkaar?
De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger

havo/vwo

beroepsonderwijs (hbo). Soms stromen leerlingen door naar het
vwo. Dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Welke
dat zijn, kun je navragen bij je eigen school en bij de school van
je interesse.
De havo duurt 5 jaar. In die 5 jaar volg je verplichte vakken
zoals Nederlands, rekenen en wiskunde. Daarnaast kies je een
profiel in de bovenbouw, dat aansluit bij jouw vervolgstudie.

En hoe zit dat met vwo?
Het vwo duurt 6 jaar en bereidt je voor op een studie aan de
universiteit. Ben jij iets meer praktijkgericht, dan kun je na je
vwo ook kiezen voor een hbo opleiding. Net als bij de havo

havo/vwo
Zowel op de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)
als op het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)
bestaat de onderbouw uit 3 jaar. Net als bij het vmbo bereid
je je in de onderbouwperiode voor op het onderwijs in de
bovenbouw van je school.
16

volg je verplichte vakken in de onder- en bovenbouw,
en profielvakken in de bovenbouw. Ook is het zo dat net
als bij de havo, je een profielwerkstuk moet maken.
Uiteindelijk doen vwo-leerlingen in 8 vakken eindexamen
(havo leerlingen in 7 vakken). De andere vakken ronden
leerlingen af met een schoolexamen.
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Op onze school
is een fijne
sfeer waarin je
creatief kunt zijn
en van alles kunt
uitproberen.

Havo/vwo voor Muziek en Dans

Het Lyceum Rotterdam

Een droom en werkelijkheid tegelijkertijd

Dynamisch onderwijs rond kunst,
wetenschap en ondernemen

Als muziek of dans je passie is, en je daar later misschien wel

Je bent creatief, nieuwsgierig of ondernemend

je beroep van wilt maken, dan is de HMD de school voor

en een gewone havo, atheneum of gymnasium

jou. Naast ‘gewone’ lessen ben jij intensief bezig met jouw

lijkt je maar saai. Op Het Lyceum Rotterdam

artistieke ontwikkeling. En dat dat zijn vruchten afwerpt,

kun je kiezen uit drie richtingen die je

mag jij regelmatig laten zien voor een echt publiek!

nergens anders vindt: kunst, wetenschap en

havo/vwo

Beukelsdijk 91

ondernemen. Alle drie interessant? Geen
Kruisplein 26
Rotterdam

probleem: combineer ze gewoon, dat kan in

Rotterdam

onze Da Vinci-klas. En heb jij havo advies en

www.hetlyceumrotterdam.nl

kook of organiseer jij graag? Dan kun je bij ons

www.hmd.nl

de richting Food & Events volgen.

Lyceum Kralingen

De Theaterhavo/vwo

Heel de wereld wordt je thuis

Dé middelbare school voor
Theater, Film en Vormgeving

Montfort College

tot een echte wereldburger. Samen

Ben je creatief, nieuwsgierig en

Na de les schaken, drones vliegen,

met jou verkennen en ontdekken

ondernemend? Zit jij vol verhalen en

gitaar spelen, yoga of kickboksen?

we de wereld, met als startpunt

ben je supergemotiveerd om mooie

Op Montfort College is er volop

onze eigen wereldstad Rotterdam.

dingen te maken? Kies dan voor De

aanbod waaruit je kunt kiezen.

Je scherpt bij ons je denken dankzij

Theaterhavo/vwo! De Theaterhavo/

uitdagende programma’s zoals het

vwo (THV) is een unieke school voor

Technasium, Codasium of Talenta.

leerlingen met een fascinatie voor

Jouw keuze, jouw school

Bij Lyceum Kralingen ontwikkel jij je

theater, film of vormgeving.
Witte Hertstraat 1
Rotterdam
www.lyceumkralingen.nl
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Pieter de Hoochstraat 29

Er zijn extra taallessen en je kunt

Rotterdam

zelfs Chinees leren! Je volgt

www.theaterhavovwo.nl

dagelijks drie lessen van 80 minuten
Montessoriweg 14

(= het inclusieve rooster), je hebt

Rotterdam

dagelijks huiswerkklas waarin je

www.montfortcollege.nl

huiswerk maakt onder begeleiding
van de docent en je volgt wekelijks
vijf keuzelessen.
19

Diploma Praktijkonderwijs
Wanneer je na vijf jaar, of misschien iets langer, klaar bent en je je examen
hebt behaald, krijg je het diploma Praktijkonderwijs. Daarnaast kun je
(branche)certificaten en/of diploma’s halen, bijvoorbeeld een certificaat voor
lassen, een vorkheftruck certificaat of een certificaat voor de horeca.

Wat kan ik straks met mijn
diploma Praktijkonderwijs?

Werken…
Na het behalen van je diploma
Praktijkonderwijs en eventuele

andere certificaten gaan de meeste leerlingen werken. Het is belangrijk dat je
werk vindt dat past bij jou. In de tijd dat je bij ons op school zit, gaan we op
zoek naar werk dat matcht met jouw passies en talenten. Ook leren we je wat
nodig is om dat werk te kunnen doen. Zo werken we samen aan een goede
toekomst voor jou.

Praktijkonderwijs

…of misschien doorleren?
Voor een klein groepje leerlingen is het mogelijk om door te leren.
Als jij hierbij zit, kun je bij ons op school het Entree-traject doen.

Praktijkonderwijs duurt vijf jaar en is voor leerlingen die beter leren in
de praktijk dan alleen uit een boek. De lessen worden verzorgd in
normale klaslokalen én in praktijklokalen.

praktijkonderwijs
Toelating

In de onderbouw krijg je meer theorie en in de bovenbouw krijg je meer
praktijk. Na flink oefenen op school ga je stage lopen bij verschillende
bedrijven. Voordat je dat gaat doen, moet je weten wat je wilt, waar je
goed in bent en wat er bij een vak komt kijken.
20

Niet iedereen kan na de basisschool naar een praktijkschool. Daar zijn
bepaalde regels voor. Alle basisscholen kennen die regels, ze staan meestal
ook op hun website. Wil je meer weten over wanneer je toegelaten kunt
worden op een van onze praktijkscholen? Neem dan gerust contact op met
een van onze 3 locaties. Je vindt ze op de volgende pagina’s.
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Het Praktijkcollege Charlois
Samen praktijkopdrachten doen.
Dat is echt wat voor mij!

Hier hebben
docenten echt tijd
om mij te helpen.

Doen waar je goed in bent!
De vernieuwde school is klein en iedereen kent
elkaar. Op moderne leerpleinen gebruikt de school
de nieuwste snufjes zoals een 3D-printer. Je leert
vooral door te doen en te ervaren. Zo ben je

Het Praktijkcollege
Zuidwijk

straks met 18 jaar klaar voor de volgende stap:
werken of verder leren. Ook hierbij helpt de school.

Wij weten dat je het kan

Samen zoeken we naar een baan die bij je past.

Het is belangrijk dat je iedere dag

Talingstraat 170

met plezier naar school gaat. Om dat

Rotterdam

te bereiken, moet jij dingen doen die

www.hpc-charlois.nl

jij leuk vindt! Samen met je mentor
ga jij op zoek naar jouw interesses.
Jouw passie combineren wij met
werken en leren. Zo dagen wij jou
uit op school en op stage, zodat
jij straks klaar bent voor die

Het Praktijkcollege Centrum

leuke baan!

Talent in praktijk!
Huismanstraat 30
Op school ga je ontdekken wat jouw droombaan is en waar jouw

Rotterdam

talenten liggen. Dit doe je tijdens lessen, stages, trainingen, excursies

www.hpc-zuidwijk.nl

praktijkonderwijs

en praktijkopdrachten. Wij geloven erin dat iedereen een eigen
talent heeft. Daarom is ons motto “Talent in praktijk”. Onze school
is op veel gebieden uniek. Zo hebben we bijvoorbeeld verschillende
Schietbaanstraat 26

TOP Academies. Ook heb je heel veel mogelijkheden om certificaten

Rotterdam

en diploma’s te halen op school. Niet alleen jouw mentor, maar alle

www.hpc-centrum.nl

personeelsleden hebben veel tijd en aandacht voor jou en denken
graag met je mee.
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Er wordt naar mij
geluisterd; alles wat met
mij te maken heeft, wordt
met mij besproken en mijn
mening wordt gevraagd.

Eenheid Zorg
OPDC Rotterdam en het
Expertisecentrum Rotterdam
OPDC (Rotterdam Noord)

De Eenheid Zorg bestaat uit twee onderdelen:

en het Expertisecentrum

Eenheid
Zorg

Slaak 45

1. Het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC).

Rotterdam

Dit centrum biedt kinderen van 12 -18 jaar die het nodig

Volg ons op social media

Facebook:

Instagram:

Twitter:

@LMCVoortgezetOnderwijs

lmcvoortgezetonderwijs

@LMC_VO

Wij zijn er trots op dat al
onze scholen door de
Inspectie van het Onderwijs
positief zijn beoordeeld.

hebben tijdelijk extra onderwijsondersteuning. Na hun
OPDC (Rotterdam Zuid)

verblijf op het OPDC gaan ze terug naar het reguliere

Enk 130

voortgezet onderwijs.

LMC Voortgezet Onderwijs
Het Brouwershuys

Rotterdam

Linker Rottekade 292

2. Het Expertisecentrum biedt psychodiagnostisch
www.eenheidzorg.nl
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onderzoek en begeleiding aan jongeren. Daarnaast

Meer info? Kijk op:

adviseert en ondersteunt het Expertisecentrum de

• scholenopdekaart.nl

reguliere vo-scholen in Rotterdam (en omstreken).

• koersvo.schoolprofielen.nl

www.lmc-vo.nl

• devogids.nl

info@lmc-vo.nl

3034 CV Rotterdam

25

mavo

Open dagen

Kom jij óók langs om de sfeer
te proeven op onze open dagen?
Naast open dagen zijn er ook
lesjesmiddagen en informatieavonden. Check voor data
en tijden de website van
de school. Tot ziens!

Rotterdam

zaterdag

8 februari 2020

Roncalli Mavo

Rotterdam

zaterdag

1 februari 2020

Charles de Foucauld

Spijkenisse

woensdag

22 januari 2020

Charles de Foucauld

Spijkenisse

zaterdag

15 februari 2020

De Mavo voor Theater - MT010

Rotterdam

zaterdag

11 januari 2020

De Mavo voor Theater - MT010

Rotterdam

dinsdag

Montessori Mavo Rotterdam

Rotterdam

zaterdag

Mavo Centraal

Rotterdam

woensdag

7 april 2020
15 februari 2020
22 januari 2020

havo/vwo

vmbo
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De TooropMavo

Rotterdam Designcollege

Rotterdam

zaterdag

11 januari 2020

Lyceum Kralingen

Rotterdam

zaterdag

1 februari 2020

Rotterdam Designcollege

Rotterdam

woensdag

29 januari 2020

Havo/vwo voor Muziek en Dans Rotterdam

zaterdag

7 december 2019

G.K. van Hogendorp

Rotterdam

vrijdag

17 januari 2020

De Theaterhavo/vwo

Rotterdam

zaterdag

11 januari 2020

G.K. van Hogendorp

Rotterdam

zaterdag

18 januari 2020

De Theaterhavo/vwo

Rotterdam

woensdag

5 februari 2020

22 januari 2020

Het Lyceum Rotterdam

Rotterdam

woensdag

5 februari 2020

Montfort College

Rotterdam

woensdag

29 januari 2020

Vak College Zuidrand

Rotterdam

woensdag

Vak College Zuidrand

Rotterdam

zaterdag

Vak College Zuidrand

Rotterdam

woensdag

Vak College Hillegersberg

Rotterdam

zaterdag

8 februari 2020

Veenoord

Rotterdam

woensdag

22 januari 2020

Veenoord

Rotterdam

zaterdag

Young Business School Rotterdam

Rotterdam

woensdag

Young Business School Rotterdam

Rotterdam

zaterdag

Horeca Vakschool Rotterdam

Rotterdam

vrijdag

24 januari 2020

Horeca Vakschool Rotterdam

Rotterdam

zaterdag

25 januari 2020

Horeca Vakschool Rotterdam

Rotterdam

donderdag

Palmentuin

Rotterdam

woensdag

22 januari 2020

Palmentuin

Rotterdam

woensdag

4 maart 2020

Zuiderpark College

Rotterdam

woensdag

22 januari 2020

15 februari 2020
4 maart 2020

praktijkonderwijs

15 februari 2020
22 januari 2020
15 februari 2020

5 maart 2020

Het Praktijkcollege Centrum

Rotterdam

woensdag

12 februari 2020

Het Praktijkcollege Centrum

Rotterdam

vrijdag

14 februari 2020

Het Praktijkcollege Centrum

Rotterdam

vrijdag

13 maart 2020

Het Praktijkcollege Centrum

Rotterdam

woensdag

Het Praktijkcollege Charlois

Rotterdam

zaterdag

1 februari 2020

Het Praktijkcollege Charlois

Rotterdam

woensdag

5 februari 2020

Het Praktijkcollege Zuidwijk

Rotterdam

woensdag

19 februari 2020

Het Praktijkcollege Zuidwijk

Rotterdam

zaterdag

18 maart 2020

7 maart 2020
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Zit jij in groep 7 of 8 en zoek
je een leuke, goede middelbare
school die bij jou past?
Welkom bij LMC Voortgezet
Onderwijs. Doe in deze gids
inspiratie op, bekijk het
filmpje over Bo (scan de
QR code) en proef de sfeer
op een van de open dagen.
Je bent welkom!

Scan de QR code
en reis mee met Bo
binnen LMC-VO

