Aanmelden
Op zaterdag 12 februari is de school geopend van 10.00 tot 13.00 uur om het
aanmeldformulier in te leveren. Het aanmeldformulier en de -procedure zijn
te vinden op corbulocollege.nl. Aanmelden kan op drie manieren:
u

Je kunt je online aanmelden voor onze school.

u

Doe het aanmeldformulier bij ons in de bus.

u

om langs op zaterdag 12 of zaterdag 19 februari om je aanmeldformulier
K
in te leveren. Wij zijn dan geopend van 10.00 tot 13.00 uur.

SCAN EN WIN
EEN DRONE!

Informatie
Voor informatie en vragen: dhr. P. Kerkemeijer, teamleider onderbouw,
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

MAKERS HEBBEN
DE TOEKOMST

MAKERS HEBBEN
DE TOEKOMST
De wereld bestaat uit denkers en doeners. 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: alles wat je ziet is een combinatie van techniek,
technologie en design. Alles wat je ziet is gemaakt. En dat wordt
alleen maar meer. Zonder makers staat die vooruitgang stil.
Ontdek onze school, we kijken naar je uit.
Waarom kiezen voor het Corbulo College?
u Als je op zoek bent naar een kleinschalige school met veel persoonlijke aandacht.
u Als je een fijne en prettige sfeer op school belangrijk vindt: iedereen kent elkaar.
u Als je het fijn vindt om goed geholpen te worden door je mentor.
u Als je op zoek bent naar een doe-school voor praktisch ingestelde jongens
en meiden.
u Als je het fijn vindt om creatief bezig te zijn.
u Als je kennis wilt maken met ons TechLab waarin de nieuwste snufjes te vinden zin
zoals een robotarm, 3D-printers en een VR-lasmachine en een lasergraveermachine.
u Als lessen in Virtual Reality je leuk lijken.
u Als je wilt sleutelen aan voertuigen in onze garage.
u Als je het leuk lijkt om te lassen en metaal te bewerken.
u Als je alles wilt weten over elektrische auto’s en auto’s op waterstof.
u Als je meubels wilt ontwerpen en maken.
u Als je wilt leren werken met windmolens, zonnepanelen en domotica.
u Als je zeker wilt zijn van een goede baan in de toekomst in de Techniek.
u Als je op zoek bent naar een overzichtelijk, stoer en modern schoolgebouw.
u Als je met een eigen Chromebook wilt werken: die krijg je van school.

WORD JIJ OOK MAKER VAN DE TOEKOMST?
Heb jij interesse in techniek, technologie, design of ICT? Ben je creatief? En op
zoek naar een kleinschalige, gezellige vmbo-school? Heb jij een vmbo-advies
basis-kader of theoretische leerweg? Maak dan kennis met het Corbulo College!
Kom een dagje meelopen op onze school en
meld je aan voor de TECHNIEK MAAKDAGEN
u

dinsdag 18 januari 		

8.30 - 13.00 uur

u

woensdag 19 januari

8.30 - 13.00 uur

u

donderdag 20 januari

8.30 - 13.00 uur

Meld je aan via www.corbulocollege.nl/groep8

Meld je nu aan voor
de Maakdagen

En kom naar onze OPEN DAG
u

zaterdag 29 januari

12.00 - 15.00 uur

INFORMATIEAVOND voor ouders
u

donderdag 10 februari

19.00 - 21.00 uur
SCAN en bekijk het
Corbulo College

Elke woensdag- en vrijdagmiddag tussen 13.00 - 15.00 uur
zijn er rondleidingen op aanvraag mogelijk.

