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WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018 

VAN 19.00 - 21.00 UUR



Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school. We hebben een afdeling praktijkonderwijs en een afdeling vmbo met extra ondersteuning/lwoo. We hebben ook een Internationale 
Schakelklas (ISK). In deze folder kun je lezen wat elke afdeling precies doet. Kijk eens op onze website (bladergroen.psg.nl) of kom langs op ons OPEN HUIS, dan kun je onze school in het echt bekijken.

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018 

VAN 19.00 - 21.00 UUR

JE BENT
VAN HARTE

WELKOM

WE ZORGEN ER 
SAMEN VOOR 
DAT HET GOED 
GAAT MET JE 
OP SCHOOL, 
DAT VINDEN WE 
BELANGRIJK!



Leren door doen
Op SG W.J. Bladergroen          .........       helpen de leraren je met 
alle vakken. Daarbij is leren door doen heel belangrijk! Ook 
kijken de docenten naar jouw sterke eigenschappen. 

Samen met je ouders gaan we onderzoeken in welk beroep 
je later zou willen werken.

Vanaf de 2e klas ga je stage lopen (eerst in en later buiten 
de school). Hierdoor krijg je veel ervaring, dit kan je gebruiken 
om later een baan te vinden. Het Praktijkonderwijs ronden 
we af met een diploma. Ook zou je bij ons aansluitend een 
Entree-opleiding kunnen volgen. 
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AANTAL LEERLINGEN

SG W.J. BLADERGROEN

238 126 72
PRAKTIJK VMBO ISK

PRAKTIJKONDERWIJS
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VMBO MET EXTRA 

ONDERSTEUNING-

LEERWEGONDERSTEUNING 

(LWOO)
Binnen SG W.J. Bladergroen is er ook een vmbo afdeling  
met extra ondersteuning-lwoo op basis-, kader- en mavo-
niveau. Dit betekent dat je les krijgt in kleinere groepen, 
zodat de leraren je meer aandacht kunnen geven. 

Je mentor heeft extra tijd om je te begeleiden om de 
overstap van de basisschool naar W.J. Bladergroen zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Na de onderbouw 
stroom je door naar de bovenbouw van het vmbo.

S
G

 W
.J

.
B

la
d
er

g
ro

en



EXTRA BEGELEIDING

De meeste leerlingen op onze school hebben hulp nodig;

sommigen bij het schoolwerk, anderen bij hoe ze zich 

voelen/gedragen. Wij hebben die hulp in huis. Als jouw 

mentor of een andere leraar merkt dat je hulp nodig hebt, 

zorgt hij dat je dat krijgt. Natuurlijk kan je ook zelf om hulp 

vragen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het goed 

gaat met je op school, dat vinden wij belangrijk!
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ONZE HUIDIGE 

EERSTEKLASSEN

27 58 52
LEERLINGEN LEERLINGEN LEERLINGEN

2 4 5 
KLASSEN KLASSEN KLASSEN

PRO VMBO ISK
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BLADERGROEN@PSG.NL

BLADERGROEN.PSG.NL

@BladergroenPSG



Binnen de PSG is er een 

Internationale Schakelklas 

(ISK) op SG W.J. Bladergroen. 

Deze klas is voor de leerlingen 

die geen of weinig Nederlands 

spreken en korter dan 2 jaar 

in Nederland wonen. Het doel 

van dit onderwijsprogramma 

is leerlingen een goede basis 

te geven waarmee ze zo snel 

mogelijk kunnen doorstromen 

naar het vervolgonderwijs of 

werk. Het soort vervolgonderwijs 

hangt af van de capaciteiten 

en interesses van de leerlingen 

en van hun leeftijd. Het aantal 

klassen is afhankelijk van de 

instroom. De afdeling ISK is 

gehuisvest op de Spinnekop 2 in 

Purmerend. 
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INTERNATIONALE

SCHAKELKLAS






