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Mensen zeggen altijd dat de wereld uit denkers en doeners bestaat.
Bij het Corbulo College geloven we dat er nog een groep is: de makers.
Makers zijn mensen die denken en doen.
Makers zijn nieuwsgierig, makers zijn handig, makers zijn bezig.
Onze wereld heeft makers nodig. Kijk maar eens om je heen.
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Alles wat je ziet is een combinatie van techniek, technologie en design.
Alles wat je ziet is gemaakt. En dat wordt alleen maar meer.
Techniek, technologie en design zijn de motor van de vooruitgang.
Dagelijks komen er nieuwe producten bij. Nieuwe toepassingen. Nieuwe uitdagingen.
Zonder makers staat die vooruitgang stil.
Het Corbulo College is de school voor makers.
De school voor probleemoplossers. De school voor aanpakkers.
Bij ons worden leerlingen uitgedaagd om hun fantasie te gebruiken.
Wij prikkelen dagelijks hun nieuwsgierigheid.
We activeren hun oplossend vermogen.
Wij zitten midden in de vooruitgang.
Wij bieden leerlingen veel meer dan techniek.
Wij leren ze de nieuwste technologie en geven les in design.
Wij geven onze leerlingen de skills die ze nodig hebben in de toekomst.
De skills waar de wereld van morgen om vraagt.
Wij zijn de vmbo waar je het gaat maken.
Want makers maken de technologie van morgen én carrière in de toekomst.
corbulocollege.nl

3

Seyit: Klas 1C

Op mijn school leer
ik hoe duurzame
technologie werkt.

JOUW SCHOOL
Aandacht voor jou
Het Corbulo College is de vmbo-school voor Techniek, Technologie en Design.
Naast dat we jou de skills leren die je nodig hebt om het te gaan maken in de
toekomst, is er veel aandacht voor jou. De klassen zijn klein en totaal zitten er
ongeveer 280 jongens en meisjes op school. Zo leer je elkaar snel kennen en
is het gezellig. Ook jongens en meisjes die leerwegondersteuning (lwoo) nodig
hebben zijn bij ons aan het juiste adres.
Jouw schoolgebouw
Jouw school is overzichtelijk en stoer. Er zijn gave praktijkruimtes, waar je lekker
bezig en creatief kan zijn. Ook zijn er loungeplekken waar je kan relaxen. En
extra cool: hier staan meubels die leerlingen zelf hebben gemaakt. We hebben
een gezonde kantine en een aula en binnenplein (met pannaveldje) om je pauzes
in door te brengen.
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Lesprogramma
Op het Corbulo College vinden we het belangrijk dat je met veel verschillende
vakken kennismaakt in de onderbouw. Zo kan je ontdekken wat je leuk vindt. Want
wat je leuk vindt, daar ben je vast ook goed in. Zo weet je na de onderbouw wat
het beste bij je past en kan je een goede keuze maken voor jouw richting in de
bovenbouw. Theorie en praktijk wisselen elkaar af, zodat je je kan focussen op de
leervakken en elke dag met je handen bezig bent. Zo verbinden we denken en doen
en word je een echte maker.
Je krijgt zo’n 35 uur per week les. Aan bod komen vakken als bouwen, wonen
& interieur, mobiliteit & transport, produceren, installeren & energie, digitale
vaardigheden, techniek & technologie en creativiteit & design.
Je krijgt ook algemene lessen: Nederlands, Engels, wiskunde, natuurscheikunde,
mens & maatschappij en biologie. We werken bij een aantal theorievakken op een
Chromebook. Deze leen je kosteloos van school. Hoe leuk is dat?
Elke klas heeft een mentor, die zie je elke week minimaal twee keer. Bij je
mentoruur en tijdens een uur huiswerkbegeleiding. Hij of zij is er altijd voor je
en helpt je als het nodig is.

HIER GA JE HET MAKEN
Wat doe je allemaal?
Alles is techniek: zelfs jouw rugzak, maar natuurlijk ook je smartphone, de
weg naar school, het schoolgebouw, de centrale verwarming en jouw fiets. Bij
Techniek, Technologie & Design komt alles aan bod. Je bent vooral praktisch
bezig met maken. Je leert traditionele technieken, zoals verven, elektra en het
werken met metalen en kunststoffen, maar er is ook veel aandacht voor nieuwe
technieken, zoals het werken met drones, ontwerpen met 3D printers, websites
maken, virtual reality, design, robots programmeren, etc. Je werkt veel samen
met je klasgenoten! Alles wat je maakt houd je bij in een portfolio. Dat is leuk
om te bewaren, maar ook om te laten zien aan je ouders en handig als je moet
kiezen voor een richting in de bovenbouw.
Tijd voor actie!
Voor de zomervakantie leer je iedereen kennen. Tijdens de kennismakingsmiddag
ontmoet je je klasgenoten en je mentor. Er zijn veel activiteiten in het jaar, maar
de volgende zijn speciaal voor de brugklas:
u Introductiekamp met veel buitenactiviteiten
u Muzieklessen
u Klassenuitje (bijvoorbeeld naar een pretpark)
u Experimenteren in de Techniekbus
u Sinterklaasviering en kerstontbijt
u Schaatsen
Ook is er elk jaar voor elk leerjaar een sportdag, in het derde jaar een watersportdag en in de vierde ga je 3 dagen op survivalkamp in België!
We hebben op het Corbulo College een actieve leerlingenraad, die meedenkt
over de school en de activiteiten voor de leerlingen.
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Annebel: Klas 2D

Door mijn school
kan ik straks naar
elk mbo.

JOUW TOEKOMST
Wat doe je in de bovenbouw?
In de bovenbouw kies je een richting die bij je past:
u Bouw & Design
u Ontwerpen & Produceren
u Motorvoertuigentechniek
Hier leer je de basis- en kennisvaardigheden, maar je krijgt ook les in duurzame
energie, design en decoratie, interieurontwerp, woon- en kantoortechnologie,
elektronica en gemotoriseerde tweewielers.
In de bovenbouw krijg je oriëntatie- en loopbaanbegeleiding die je voorbereidt
op je studiekeuze voor het mbo. Nadat je je diploma hebt gehaald, kan je
doorstromen naar alle mbo-opleidingen. Aan jou de keuze!
Wat kun je later doen met techniek?
Onze opleiding is zo breed, dat er veel verschillende mogelijkheden zijn na het
behalen van je diploma op onze school. Makers hebben de toekomst. Want alles
is techniek. Onze leerlingen komen meestal terecht op een mbo-opleiding, maar
sommigen komen uiteindelijk zelfs op de TU Delft.
We kennen ook oud-leerlingen die nu bij interessante bedrijven zoals Apple
werken. Het is maar net waar je over droomt en waar je ambitie ligt. Wij zijn het
vmbo waar je het gaat maken. Makers hebben de toekomst.
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PRAKTISCH VOOR THUIS
Kosten eerste klas
Ouderbijdrage
€ 100,Introductiekamp
€ 100,Lockerhuur
€ 7,50
Stofjas		Gratis
Sportshirt		Gratis
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Informatie voor ouders
Wij zijn een interconfessionele school die openstaat voor kinderen met alle
achtergronden. Wij werken bewust aan zelfstandig leren en werken in kleine
klassen. Hierdoor krijgt ieder kind veel aandacht en kunnen wij gericht onderwijs
geven. Onze school heeft een positieve beoordeling van de Inspectie voor de
kwaliteit van het onderwijs. Wij zijn trots op het compliment dat wij van de
Onderwijsinspectie hebben gekregen voor onze uitstekende leerlingbegeleiding
en zorg. In alle lessen werken onze docenten met de zelfde lesopbouw. Dat is
heel herkenbaar en fijn voor de leerlingen. Op onze school is sprake van een
goed contact tussen ouders en school.
Extra ondersteuning
Wij proberen onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom krijgen
alle leerlingen in de eerste en tweede klas wekelijks een uur extra wiskunde/
rekenen. Voor de leerlingen die dat nodig hebben bieden wij wekelijks een uur
huiswerkbegeleiding in een kleine groep. Hier leren ze hoe ze hun huiswerk
kunnen plannen, organiseren en voorbereiden.
Leerlingen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben, krijgen nog een uur
extra rekenen en/of taal. Er is wekelijks een mentoruur en er is een wekelijks
inhaaluur, waarin leerlingen toetsen en opdrachten kunnen inhalen.
Zorg
Leerlingen die wat extra hulp nodig hebben op school krijgen ondersteuning van
onze leerlingbegeleider. Als er meer hulp nodig is, kan de leerling (evt. met zijn
ouders) terecht bij de schoolmaatschappelijk werker van Jeugdformaat. Deze
houdt tweemaal per week spreekuur op onze school.
Bij leerlingen met een lwoo-advies brengen wij de specifieke behoeften in kaart.
De coördinator passend onderwijs werkt deze in overleg met de mentor en
docenten uit in een plan van aanpak.
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Aden: Klas 1C

Ik maak de wereld
straks mooier met
mijn creativiteit.
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Isabeau: Klas 2D

Als ik straks het
leger in ga, weet ik
hoe ik een militair
voertuig moet fixen.

EEN BEWUSTE KEUZE
Waarom kiezen voor het Corbulo College?
u doe-school met veel praktijk
u kleine school met veel persoonlijke aandacht
u beroepsgerichte opleiding met innovatieve techniek
u degelijk onderwijs in kleine klassen
u deskundige docenten en uitstekende leerlingbegeleiding
u naast techniek ook les in technologie & design
u voor jongens en zeker ook voor meisjes
u onderwijs met gratis Chromebooks
u veel leerlingactiviteiten en projecten
u je voelt je snel thuis en gewaardeerd
u stoer en relaxed schoolgebouw
u Corbulo-leerlingen zijn erg gewild op het mbo
u goede doorstroommogelijkheden

MAKERS HEBBEN DE TOEKOMST
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Aanmelden
Het aanmeldformulier en de procedure zijn te vinden op
corbulocollege.nl
Informatie
Voor informatie en vragen: dhr. P. Kerkemeijer,
adjunct-directeur onderwijs, te bereiken op 070 387 36 30
of p.kerkemeijer@corbulocollege.nl
Bereikbaarheid
Het Corbulo College is goed bereikbaar met de fiets
en per openbaar vervoer;
• Bus 23, halte Spinozalaan
• Tram 2, halte Monseigneur van Steelaan
• Randstadrail 3 en 4, halte Voorburg ‘t Loo

Corbulo College
Van Tuyll van Serooskerkenstraat 2
2273 CB Voorburg
T 070 387 36 30
E info@corbulocollege.nl
corbulocollege.nl

