
vrijdag
20 januari 2023 
16.30 - 20.30 uur

zaterdag
21 januari 2023
10.00 - 13.00 uur

Kies meer, kies Metzo!

OPEN 
 DAG

MARIA MONTESSORISTRAAT 5 - DOETINCHEM



Wij zijn Romy en Jeffrey en we 
zitten in het tweede leerjaar 
van de mavo van het Metzo 
College. 

De krant die je in je handen 
hebt is de Open Dag krant 
van het Metzo College. Bij het 
Metzo begin je aan een nieuw 
hoofdstuk uit je leven. Je gaat 
hier op het Metzo College veel 
nieuwe dingen leren. En al is 
dat even wennen… je voelt je 
hier snel thuis. Net zoals wij 

dat deden. Want deze school 
is speciaal gemaakt voor jou!

De Open Dag krant laat jou 
zien hoe leuk het Metzo Col-
lege is. Jouw nieuwe school 
is namelijk niet zomaar een 
school. Binnen onze school 
zijn er een aantal unieke din-
gen. We werken bijvoorbeeld 
met zowel een laptop als 
boeken. Ook bijzonder zijn 
onze keuzemodules, waarbij 
jij kiest om iets te doen wat 
je leuk vindt. Bijvoorbeeld gi-
taarspelen, aan auto’s sleute-
len, nagels stylen en nog veel 
meer. In de hogere groepen 
maak je kennis met beroepen 
zoals dat van kapper, bakker 
en automonteur. En oh ja… 
onze lessen zijn ook niet heel 
lang. Ze duren maar 40 mi-
nuten. Daardoor kun je goed 
de aandacht vasthouden. 
Ontmoet ook jouw nieuwe 

schoolhond - Max - die je ver-
welkomt op de open dag. Hij is 
onze schoolhond, die specia-
le training heeft gekregen. Hij 
brengt een hele goede sfeer in 
de school en is superlief. Toen 
wij hier voor het eerst waren, 
dachten we meteen “Wauw! 
Dit wordt mijn school!” en dat 
klopte. Het Metzo College is 
een leuke school, met leuke 
docenten en leuke vakken.  
Wij vinden dit de beste school 
voor iedere leerling.

De open dagen zijn op:

Vrijdag 20 januari 2023 van 16.30 tot 20.30 uur

Zaterdag 21 januari 2023 van 10.00 tot 13.00 uur

Hopelijk zien wij jullie dan! 

Groetjes van Romy, Jeffrey en schoolhond Max

Welkom op jouw 
nieuwe school! 

”DEZE 
SCHOOL IS 
SPECIAAL 
GEMAAKT  

VOOR JOU!”

”ER OPENT 
EEN NIEUW 

HOOFDSTUK 
VOOR JE.”



ik kies

De Ik-jes
Op het Metzo College werken we veel met vier ‘ik-jes’. Met een moeilijk woord noemen we 
dat ‘kernwaarden’. Alles wat er binnen de school gebeurt en wordt bedacht, past bij één of 
meer van die vier ik-jes. Je vindt ze daarom overal in onze school. Ook in deze Open Dag krant 
kom je ze vaak tegen. Op onze website kan je er meer over lezen als je dat wilt.  

ZELF KIEZEN
Bij het Metzo College vinden we het belangrijk 
dat jij zoveel mogelijk zélf kunt kiezen hoe je je 
tijd op school gebruikt. Natuurlijk zijn er altijd 
verplichte vakken omdat dat in de wet staat. 
Maar op het Metzo College heb jij heel veel 
mogelijkheden om je eigen schooldag te be-
palen. Als je basis- of kaderleerling bent, kies 
je zelf een profiel dat bij je past. Je ouders/
verzorgers en de mensen van school helpen je 
daar natuurlijk wel bij. 

TOCH EEN ANDERE KEUZE
Als na een tijdje duidelijk wordt dat een ande-
re opleiding beter bij je past, dan kun je swit-
chen naar een ander profiel of pakket. Want 
op het Metzo College vinden we het belangrijk 
dat jij je op je plek voelt, dat je leert en dat je 
doet wat je leuk vindt. Zodat je - als je je diplo-
ma hebt gehaald - kunt doorstromen naar de 
vervolgopleiding die het beste bij je past.

De Metzo slogan is dan ook:

KIES MEER, 
KIES METZO!

Op het Metzo College werk je samen. Je werkt samen met je  
docenten en natuurlijk ook met je klasgenoten.   IK & JIJ 
Je kent jezelf en leert jezelf nog beter kennen. Daarom  

vinden we dat leerlingen zoveel mogelijk zelf moeten kiezen.  IK KIES 
Als je zelf kiest, lukken dingen vaak beter.   IK KAN  

en dat voelt fijn.   IK BEN 

Op je eigen tempo instromen met een 
wisseljaar
Wil jij de stap naar het voortgezet onderwijs 
verkleinen? Weet je nog niet zeker welke 
richting je op wilt, of heb je tijd nodig om je 
verder te ontwikkelen? Misschien past een 
wisseljaar wel goed bij jou!

Docent Maikel Coenraadts over het wissel-
jaar: “Het wisseljaar is een schooljaar voor 
leerlingen die de overstap naar het voortge-
zet onderwijs nog lastig vinden. Samen met 
de leerling maken we een individueel plan 
over de juiste route om de overstap naar het 
voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Hoewel het Metzo College 
best een groot gebouw is en er veel leerlin-
gen aanwezig zijn, is er voor de wisseljaar-
klas een eigen, veilige plek gemaakt”, legt 
Maikel uit. “Dat maakt het wisseljaar dan ook 
uniek. Aan de ene kant is er de veiligheid van 
de basisschool, maar dan wel in een voort-
gezet onderwijs omgeving. Het helpt onze 
leerlingen om op het goede moment de juis-
te stap te zetten.”

Na het wisseljaar beginnen de leerlingen in 
het eerste of tweede leerjaar van het mid-
delbaar onderwijs. “Dat kan hier in het Metzo 
College zijn of ergens anders. De wisseljaar-

klas maakt gebruik van de faciliteiten van 
het Metzo College.” Dat sluit aan bij de ge-
dachte die achter het wisseljaar schuilt: om 

leerlingen op de juiste plaats in het vervolg-
onderwijs te krijgen.
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Salaa en Naomie zitten op hun plek in het wisseljaar
Salaa en Naomie zijn allebei 13 jaar en volgen 
het ‘wisseljaar’. Dat is een soort tussenjaar 
tussen de basisschool en het voortgezet on-
derwijs. “Omdat ik nog een beetje twijfel over 
de richting die ik wil kiezen, of wat ik kan en 
wil, doe ik nu het tussenjaar”, vertelt Naomie. 
“We krijgen les in alle vakken van het mid-
delbaar onderwijs, maar op een eigen tempo 
en niveau”, voegt Salaa daar aan toe.

De twee leerlingen zitten in een groep met 
twaalf klasgenoten en krijgen les van vier 
verschillende docenten. “Dat is dus ook an-
ders dan de middelbare school normaal 
heeft.” Naomie en Salaa zijn blij dat het wis-
seljaar bestaat. “Of ik volgend jaar op het 
Metzo blijf weet ik nog niet, daar ga ik nog 
over nadenken en over praten met de school 
en mijn ouders”, zegt Salaa. 

Wil je meer weten over het wisseljaar? Stel 
al je vragen tijdens de open dag, of maak een 
afspraak voor een persoonlijk gesprek door 
te bellen: 0314 - 32 34 26. Meer informatie 
op de website van de school:  www.metzo-
college.nl/Groep-7-8/wisseljaar 



ik ben

“Het leukste is, dat je alles mee naar 
huis mag nemen als het klaar is”
 Alles wat je leert op school is gericht op je toekomst. En die toekomst wordt steeds 

digitaler. In en om je eigen huis zie je steeds meer digitale apparaten. Ook hulpmiddelen 
worden digitaal. Zoals apps die oudere mensen gebruiken zodat ze langer zelfstandig 
kunnen wonen. Bijvoorbeeld een app om te beeldbellen met de dokter, de wijkverpleging 
en kinderen en kleinkinderen. Waarschijnlijk neemt het aantal digitale apparaten alleen 
nog maar toe. Daarom hebben we op het Metzo College het vak Science. Daar leer en ont-
dek je alles over dit onderwerp. Je maakt kennis met programmeren, gaat werken met 
robotarmen en robothonden, en nog veel meer!

Als je met Jelmer (14 jaar) en Huub (12 jaar) 
gaat praten kan het maar zo gebeuren dat je 
daarna direct aan de slag wil met ‘science’. 
De jongens zijn er erg enthousiast over. Maar 
wat is dat ‘science’ dan? 
“Bij science ga je dingen maken, meestal van 
hout”, zegt Jelmer. “Je leert hoe je moet wer-
ken met een schuifmaat en ander gereed-
schap en je moet zelf veel dingen meten.”

Volgens een stappenplan maak je bij science 
bijvoorbeeld een knikkerbaan, een voetbal-
spel of boekensteunen. “Het leukste is, dat je 
alles mee naar huis mag nemen als het klaar 
is”, zegt Huub. Hij weet nu al dat hij later veel 
met zijn handen wil werken en bijvoorbeeld 
meubels wil maken. “Ik ben nu ook al veel in 
onze schuur thuis te vinden, wij hebben daar 
best veel apparaten waarmee je dingen kan 
maken.” Science is dus vooral een praktijkvak. “Een 

beetje theorie heb je wel nodig”, vindt Jelmer. 
“Maar lekker aan een opdracht werken is wel 
leuker.”

Bij science leer je omgaan met verschillende 
apparaten en zo af en toe heb je ‘baliedienst’. 
“Dan moet je aan je klasgenoten bijvoor-
beeld schroeven of andere materialen geven 
die ze nodig hebben”, legt Huub uit. 

Jelmer & Huub
“Met wiskunde kan ik andere vakken 
een beetje compenseren”
Aniek is 14 jaar en zit in leerjaar 3 van 
het profiel zorg & welzijn. Ze heeft er-
voor gekozen om extra wiskunde te 
doen. Dat betekent dat ze elke week 
twee uur meer wiskunde heeft dan 
haar klasgenoten. “Ik heb rekenen al-
tijd al leuk gevonden en in leerjaar 1 
bleek al snel dat ik wel wat extra wis-

kunde erbij kon doen.” Dat is best een slimme 
keus geweest, vindt Aniek. “Ik kan met wis-
kunde hoge cijfers halen en die compense-
ren dan weer andere cijfers, zoals mijn cijfer 
voor Engels. Dat vind ik een iets moeilijker 
vak.” Compenseren betekent dat de cijfers 
van Aniek een beetje ‘in balans’ komen, zo-
dat ze aan het eind van het schooljaar wel 
een goed rapport krijgt.

Er zijn veel meer leerlingen op het Metzo die 
extra lessen volgen. Ook dat hoort bij het 
zelf kiezen waar jij als leerling gebruik van 
kunt maken. Je bespreekt samen met je ou-
ders/verzorgers en je mentor hoe je vakken-
pakket eruit komt te zien.
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TIP VAN JELMER
“Kies voor de school met de meeste 
keuze mogelijkheden.”

TIP VAN HUUB
“Het is handig als je al een beetje weet 
wat je wilt. Dan kan je daar extra op 
letten tijdens een open dag.”



ik ben

ik kan

“Je kan altijd advies vragen, dat is wel fijn.”
Gwen is 15 jaar en doet dit jaar 
mavo-examen. Ze zit al vier jaar op 
het Metzo College en kent de school 
en de docenten dus goed. Ze vertelt 
eerlijk over de leuke en minder leuke 
kanten van de school. “Ja hoor, er zijn 
echt wel dingen hier op school die ik 
niet zo leuk vind”, zegt Gwen. “Vorig 
jaar zijn we begonnen met keuzemo-

dules, maar dat vind ik niet echt geweldig. 
Voor ons als vierdejaars is er veel minder 
keuze dan voor de leerjaren 1 en 2.” Toch 
vindt Gwen het Metzo College een leuke 
school. “Voor zover school natuurlijk leuk 
kan zijn”, zegt ze er lachend achteraan. “De 

regels zijn soms wel een beetje streng, 

maar dat is ook wel nodig af en toe. Maar 
het is wel lastig soms.” Als voorbeeld noemt 
ze dat je maar met maximaal zes leerlingen 
in de aula aan één tafel mag zitten. “Als je 
vriendengroep uit meer personen bestaat is 
dat niet leuk. Dat mag best veranderen vind 
ik.”

Geschiedenis is één van haar favoriete vak-
ken. “Ik vind het wel leuk om te weten wat er 
vroeger allemaal is gebeurd in Nederland en 
de wereld.” Vooral de tweede wereldoorlog 
boeit haar. “Samen met mijn vader bezoek 
ik historische plaatsen in Nederland, zoals 
kamp Westerbork en dan vertelt mijn vader 
er veel over. Ook op school hebben we het er 
vaak over.” 
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“We konden kiezen tussen Duits, gym of 
tekenen. Dan is de keus niet moeilijk.”
Indy (15 jaar) en Anjali (16 jaar) zijn al-
lebei creatief. Ze zitten, net als Gwen,  
in het examenjaar van de mavo. In hun 
vakkenpakket hebben ze allebei geko-
zen voor het vak tekenen. “We konden 
kiezen tussen Duits, lo (lichamelijke 

opvoeding, ook wel: gym) en tekenen. Die 
keuze was niet zo moeilijk.”

Anjali vertelt dat ze elke week vier uur teke-
nen heeft. “Drie uur ben ik echt met tekenen 
bezig en het vierde uur is vooral theorie.” De 
opdrachten die ze krijgt zijn over het alge-
meen heel leuk. “Er kan natuurlijk altijd iets 
tussen zitten wat minder past bij wat ik leuk 
vind, maar dat komt niet vaak voor”, zegt 
Indy. 

Indy en Anjali hebben allebei een profiel-
werkstuk gemaakt over architectuur. Indy 
deed dat omdat ze na het Metzo College 
misschien iets wil gaan doen met interieur-

ontwerp. Dan leer je hoe je een huis of kan-
toor kan inrichten.” Ze heeft stage gelopen 
bij een architectenkantoor. Daar tekende ze 
plattegronden en maakte ze moodboards. 
“Dan is het wel prettig als je goed kan teke-
nen”, vindt Indy.

Anjali gaat als vervolgopleiding de techniek 
in. “Wat precies weet ik nog niet, maar ook 
daar heb ik best wel voordeel van het feit dat 
ik kan tekenen”, zegt ze.
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TIP VAN GWEN
“Mijn tip is dat je meer open dagen 
moet bezoeken, en niet alleen maar 
naar het Metzo moet komen. Vraag veel 
tijdens een open dag, want er zijn best 
verschillen tussen de scholen.”

TIP VAN ANJALI
“Als je een open dag bezoekt let dan 
goed op hoe je ontvangen wordt. Dat 
zegt al veel over de school.”

TIP VAN INDY
“Kies vooral wat je zelf leuk vindt 
en het beste bij je past. Kies niet 
voor een bepaalde school omdat je 
vrienden daar ook naar toe gaan.”
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Het gebeurt niet vaak dat iemand van 16 jaar oud op het punt staat om een eigen bedrijf te 
beginnen. Symen gaat dat wel doen.  Hij zit in het vierde leerjaar van het profiel Economie en 
Ondernemen (E&O) en zit daar helemaal op zijn plek.

“Al een jaar of vier verzorg ik tuinen van men-
sen en ik ga binnenkort mijn eigen hoveniers-
bedrijfje beginnen”, vertelt Symen trots. “Mijn 
opa en oma hadden een grote tuin en ik hielp 
ze vaak bij snoeiwerk en andere klusjes. Toen 
ze gingen verhuizen hield dat op, maar via via 
kwam ik bij iemand die ook een grote tuin had. 
Die tuin was een puinhoop. Daar ben ik be-
gonnen met onderhoud en snoeien en al snel 
kreeg ik meer klanten in die buurt.” Inmiddels 
heeft Symen dertig klanten waarvan er een 
aantal net over de grens woont. Met zijn Twi-
zy bromauto gaat hij naar ze toe. Hij heeft al 
een grotere auto gekocht en kan niet wachten 
tot hij daarmee naar de klanten kan. “Naast 
school ben ik ongeveer 25 uur per week aan 
het werk bij mijn klanten”, vertelt hij. 

Bij E&O leert Symen heel veel waar hij iets aan 
heeft bij zijn toekomstplannen. “Vooral over 
administratie en het vaststellen van uurta-
rieven en zo, daar heb ik heel veel aan gehad.” 
Ook heeft hij geleerd hoe je met klanten om-
gaat en hoe je met ze moet communiceren. 

“Goed contact met je klanten is belangrijk, 
want als zij enthousiast zijn, vertellen ze dat 
ook aan hun vrienden en familie. Zo kan een 
bedrijf snel groeien.”  

Als Symen zijn diploma heeft wil hij naar het 
Graafschap College en gaat daar ook een eco-
nomie studie kiezen. “Ik heb serieuze plannen 
met mijn bedrijf en wil een goede werkgever 
worden”, zegt hij.  

Behalve zijn diploma neemt Symen nog iets 
mee van het Metzo College. “Ik heb veel meer 
zelfvertrouwen gekregen”, zegt hij. “Omdat ik 
meer weet over het beginnen met een eigen 
bedrijf en het omgaan met klanten kan ik nu 
ook goed met mijn klanten in gesprek. Dat 
was vier jaar geleden wel anders. Ik durf nu 
veel meer te zeggen en te overleggen”, zegt 
Symen. Binnenkort gaat hij zijn bedrijf met de 
naam ‘PRO snoei’ officieel inschrijven bij de 
Kamer van Koophandel. “Dat is de eerste stap 
voor mijn toekomst.”

HET PROFIEL 
E&O IN 100 
WOORDEN
Met het profiel Economie & 

Ondernemen (E&O) kun je later 

in een winkel gaan werken. Of je 

gaat aan de slag in de logistiek 

en zorgt ervoor dat producten op 

het juiste moment op de juiste 

plaats terechtkomen. Maar je kunt 

ook je eigen bedrijf beginnen en 

ondernemer worden. Je bent dus 

veel bezig met andere mensen. 

Je schrijft op school je eigen 

ondernemersplan, bouwt een 

webshop, houdt de administratie 

bij en leert etaleren. Bij E&O vind 

je échte doeners en leerlingen met 

lef die blij worden als een klant 

tevreden de deur uitloopt.

E&
O

“Leren doe 
je voor je 

toekomst.”
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Symen en de 
medezeggenschapsraad
Naast zijn school- en snoeiwerk is Symen ook lid van de Medezeggenschapsraad (MR) van 
het Metzo College. Die raad bestaat uit leerlingen, ouders, docenten en andere betrokkenen 
van het Metzo College. “Tijdens de vergaderingen denk ik mee over hoe we dingen in school 
nog beter kunnen regelen voor de leerlingen en ouders”, legt Symen uit. “Ik wil altijd graag 
meer achtergrondinformatie; waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren? En ik heb ook 
wel ideeën hoe dingen beter of anders kunnen. Soms gebeurt er iets met datgene wat we 
bespreken en soms ook niet. Maar dan is het in elk geval wel besproken en dat voelt goed”, 
vindt hij.
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Mai en Fatima, allebei 14, zeggen dat ze de 
juiste keuze hebben gemaakt door te kiezen 
voor het profiel Zorg en Welzijn (Z&W). Fa-
tima wist dat eigenlijk al voordat ze op het 
Metzo College terechtkwam. Zij wil graag 
verpleegkundige worden. Mai had niet echt 
een idee wat Z&W inhield, maar inmiddels 
weet ze dat ze na het Metzo óf kapster wil 
worden óf in de kinderopvang wil gaan wer-
ken. “De stage die ik heb gelopen heeft wel 
geholpen”, zegt Mai. Ze heeft in Zelhem sta-
ge gelopen bij een kinderopvang “en dat was 
echt super leuk.”

“Kiezen kan best lastig zijn”, zegt Fatima. “Hier 
op het Metzo College is er veel waar je uit kan 
of moet kiezen. Maar je wordt daar altijd goed 
bij geholpen en als je toch een verkeerde keu-
ze hebt gemaakt, is er vaak wel een oplossing 
te vinden. Dat is wel fijn.”

Het leuke van Z&W is de goede mix tussen 
theorie en praktijk. “Je bent hier veel met je 
handen bezig en doet allerlei verschillende 

opdrachten. Een dag op school is nooit saai”, 
vindt Mai. “Dat klopt wel”, zegt Fatima. “Je kan 
hier voor een heel groot deel zelf bepalen wat 
je doet en waar je mee bezig bent.”

HET PROFIEL 
Z&W IN 100 
WOORDEN
Als je sociaal bent, een hart van 

goud hebt en aandacht geeft aan 

andere mensen (jong of oud) dan 

is het profiel Zorg & Welzijn (Z&W) 

misschien wel iets voor jou. Bij Z&W 

ben je veel met mensen bezig en 

leer je hoe je ze kan verzorgen. Je 

kan bijvoorbeeld in de zorg gaan 

werken, of in de kinderopvang. 

Maar ook als je meer plezier hebt in 

uiterlijke verzorging ben je bij Z&W 

op de juiste plek om bijvoorbeeld 

kapster of schoonheidsspecialiste te 

worden. Je leert veel door dingen te 

doen in de praktijk. Kom maar kijken 

tijdens onze open dag!

Z&
W

Mai en Fatima 
hebben de juiste 
keus gemaakt

Mai & Fatima

Sigrid (15) zit in het examenjaar van Zorg en Welzijn en gaat haar diploma wel halen. Toch blijft 
ze nog een jaartje op het Metzo College. “Ik doe nu de basis leerweg, maar ga hierna nog een 
jaar de kader leerweg doen. Dan kan ik daarna de opleiding voor onderwijsassistent gaan doen.” 

Haar klasgenoot Kim (16) weet ook al dat ze na 
het Metzo verdergaat met de opleiding tot on-
derwijsassistent. Zij heeft de eerste twee jaar 
op het Metzo College de mavo gedaan maar 

heeft er zelf voor gekozen om in leerjaar drie 
verder te gaan met de kader leerweg. “Ik wilde 
meer met mijn handen werken en niet zoveel 
theorie moeten doen. En daar heb ik geen spijt 

van gekregen.” De meiden zijn allebei positief 
over de school. “Je kan hier prima zijn, voor 
zover school leuk is.” Toen ze stage liepen viel 
het ze op dat wat ze op school allemaal heb-
ben geleerd goed aansluit bij het werk dat ze 
in de praktijk moesten doen. “Dat was wel erg 
fijn”, vindt Kim.

TIP VAN MAI
“Ga bij het kiezen van een school vooral 
op je eigen gevoel af. Kies gewoon waar 
jij het beste gevoel bij hebt en laat je niet 
teveel beïnvloeden door anderen.”

TIP VAN FATIMA
“Bereid je goed voor op de Open Dag, 
zodat je weet waar je op moet letten en 
wat je wil vragen.”

Z&
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Sigrid en Kim 
hebben hun 

keus gemaakt

Sigrid & Kim



Kiezen wat je wilt

Zo wordt een schooldag écht leuk!
Ontdek jouw kracht Stel je eigen schooldag samen

Zó ga ik het doen!
Ik kies lekker zelf

Bij het vakkenpakket van het Metzo College mag je in heel veel gevallen zelf kiezen wat 
jij wil doen. Met het 40 minutenrooster heb je daar alle mogelijkheden voor. Je mag je 
eigen lesprogramma samenstellen zodat jij het beste uit jezelf en uit de school kan ha-
len. Dankzij het 40 minutenrooster kun je bijvoorbeeld extra sporten, in het Leerorkest 
meespelen of lessen drama/toneel volgen. Op die manier heb je elke dag een lekker af-
wisselende schooldag. Met lessen die ’moeten’ en activiteiten die ‘mogen’. Hoe ga jij je 
dagen invullen? 

Dat mag je zelf kiezen, maar er zijn wel een 
paar spelregels. De extra tijd heeft drie on-
derdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit 
verplichte extra vakken voor iedereen: lees-
vaardigheid, ict en leren-leren. Het tweede 
onderdeel is soms verplicht: je gebruikt een 
deel van de extra tijd om je bij te laten spijke-
ren voor een of meer vakken die je een beetje 
moeilijk vindt. Het derde onderdeel is de vrije 
keuze. Je kunt dan bijvoorbeeld scootertheo-
rielessen volgen, knuffels maken van textiel, 
lasersnijden of leren debatteren. En zo zijn 
er nog wel een stuk of twintig mogelijkhe-
den! 

DIT VINDT EEN AANTAL LEERLINGEN 
DIE JE IN DEZE OPEN DAG KRANT TE-
GENKOMT, VAN DE KEUZEMODULES 
EN HET 40 MINUTENROOSTER:

Fatima: “De keuzemodules maken de school-
dag leuker. Ik heb een paar modules gedaan 
om met andere dingen bezig te zijn, dan dat 
ik normaal zou doen.” 

Mai: “Bij de keuzemodules kies ik meestal 
voor iets waar ik wel nieuwsgierig naar ben. 
Ik heb bijvoorbeeld EHBO en drama/toneel 
gedaan. Dat zou ik anders nooit hebben ge-
kozen.”

Sigrid: “Het 40 minutenrooster is wel fijn. 
Het aanbod van de keuzemodules is voor de 
leerjaren drie en vier wat beperkter dan voor 
de onderbouw en dat vind ik wel jammer.”

Maxim: “De keuzemodules zijn echt leuk. Je 
kunt van alles kiezen en uitproberen of het 
bij je past.”

Jelmer: “De keuzemodules zijn handig als 
je nog niet precies weet welke richting je op 
moet gaan. Het 40 minutenrooster is fijn, 
maar de tijd gaat wel snel om.”

Sascha: “Bij de keuzemodules kies ik meest-
al hetzelfde als wat mijn vrienden kiezen. Er 
zitten wel leuke mogelijkheden tussen.”

Milan: “Met het 40 minutenrooster is er 
meer tijd om alvast met je huiswerk bezig 
te zijn of bijles te nemen. Dat hoeft dan niet 
buiten schooltijd.”

Keuzemodules

• Academia

• Adobe Photoshop

• Anamorfose

• Anglia

• Autotechniek

• Band

• Basiscursus omgaan met Naaimachine

• Boetseren

• CAD Tekenen, technisch ontwerpen  

op de computer

• Debatteren

• Dieren in de les

• Drama toneel

• Duits in toekomstig beroep

• EHBO

• English book Club

• Fijner bewegen

• Fitness

• Gezonde voeding

• Haarverzorging

• Haken voor leerlingen

• Hardlopen

• Huiswerk uurtje

• Knuffels van textiel

• Lasersnijder

• Media

• Muziekbeats maken

• Praktische wiskunde en praktische  

natuurkunde

• Rappen lj1

• Schaken

• Schoolkrant

• Spel lessen LO

• Technologie voor iedereen

• Tekenen

• Verdieping science

• Visagie

• Webshop

• Zaalvoetbal

Ik kies:

Wat kies jij?

 Tekenen

 Autotechniek

 Debatteren

Keuze- 
modules



ik en jij

Mens en Omgeving
Het is best handig om te ontdekken 
hoe de wereld in elkaar zit. Daarom 

krijg je in de eerste twee jaar het vak ‘Mens 
en Omgeving’ oftewel M&O. Maxim (13 
jaar) zit in leerjaar 1 van de mavo en kan er 
heel goed iets over vertellen.

“Bij M&O gaat het over mensen, dieren en de 
natuur.” Maxim vindt het een leuk vak, want 
hij houdt van dieren. “Thuis hebben we wel 
huisdieren gehad, maar nu even niet. Dat is 
wel jammer.” 

“Bij M&O leer je niet alleen dingen uit een 
boek, we doen ook vaak proefjes en ande-
re praktijkdingen en bekijken bijvoorbeeld 
dingen met een microscoop. Dat is erg leuk, 
want dan snap je soms beter wat je in de 
theorie hebt geleerd.”

Maxim vindt het Metzo College een leuke 
school. “In het begin leek het allemaal een 
beetje groot, maar dat valt best mee. Inmid-
dels weet ik goed de weg in school en heb ik 
een leuk groepje vrienden.”

M
ax

im
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In drie jaar examen Engels doen,  
Renske doet het!

     “Het is wel moeilijk, maar het gaat lukken”, 
zegt mavoleerlinge Renske (14) zelfver-
zekerd als ze vertelt dat ze aan het einde 
van leerjaar drie al examen doet in En-
gels. Met ‘moeilijk’ bedoelt ze dan vooral 
dat het hard werken is om vervroegd exa-
men te doen. “Ik wil dit graag, omdat ik het 
kan. Maar ook omdat ik dan in leerjaar vier 
meer tijd heb voor andere vakken waar ik 
wat meer moeite mee heb.” In het eerste 
leerjaar was al snel duidelijk dat het vak 
Engels voor Renske niet al te veel proble-
men opleverde. “Een klasgenoot van mij 
ging ook vervroegd examen doen en dat 
heb ik toen met mijn ouders en de docent 
besproken. Ik moest een proefexamen 

maken en daar haalde ik een voldoende voor. 
Toen mocht ik het gaan doen.” De lessen En-
gels zijn superleuk, vindt Renske. “Het is niet 
altijd  alleen maar saaie theorie, onze docent 
verzint ook vaak aparte opdrachten en pro-
jectjes. Zo hebben we vorig jaar een brief ge-
schreven aan een brandweercommandant 
die betrokken was bij de ramp van 9/11 in 
2002.” Hij heeft ons ook een hele mooie brief 
teruggeschreven, dat was wel erg bijzonder.”

Renske voelt zich thuis op het Metzo College. 
“Je kan hier leuke dingen doen. De docenten 
zijn best aardig en geven goed advies, als je 
erom vraagt.”

EN
G

EL
S

“Duits staat leuk op je  
diploma”

Luciano (17) heeft ervoor gekozen om Duits 
als extra vak te nemen. “Gewoon omdat ik 
het leuk vind en het staat wel leuk op je di-
ploma.” De mavoleerling wil later iets gaan 
doen in de ICT. “Ik vind het leuk om te pro-

grammeren.” Duits vindt Luciano wel een 
leuk vak. “Het is altijd handig om een extra 
taal te kennen en zeker hier, zo dicht bij de 
grens, is Duits dan best handig.”

D
U

IT
S

TIP VAN MAXIM
“Ga bij veel scholen kijken tijdens een 
open dag en kies waar je zelf het beste 
gevoel bij hebt.”

TIP VAN LUCIANO
“Ook al weet je eigenlijk al wat je wil, ga 
toch kijken bij verschillende scholen. 
Dan kan je beter een besluit nemen.”

Renske
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“Ik heb nu veel vaker 
het gevoel dat ik  
dingen goed doe.”
Als je op het Metzo College begint zijn heel veel dingen anders dan toen je nog op de ba-
sisschool zat. Daar moet je in het begin aan wennen. Als je tijdens de open dag praat met 
leerlingen die vorig jaar een school moesten kiezen, dan vertellen ze je waarschijnlijk dat 
het spannender lijkt dan dat het is. Dat komt doordat de docenten van het Metzo College 
heel goed weten hoe spannend het eerste jaar kan zijn. Ze hebben extra aandacht voor 
nieuwe leerlingen en helpen je zo goed mogelijk.

Soms blijven dingen lastig en het is goed om 
te weten dat je ook op die momenten kan 
aankloppen bij je mentor of bij een docent. 
Het kan helpen als je een beetje extra bege-
leiding krijgt, zodat je je niet ongerust hoeft 
te maken.

Milan (16) heeft dat ook gedaan. Hij zit nu in 
het vierde leerjaar en doet de richting ICT. 
“De meeste vakken gaan goed, maar ik heb 
moeite met economie en wiskunde, dus 
heb ik hulp gevraagd.” Milan heeft nu extra 
huiswerkbegeleiding en dat helpt hem goed. 
“Mijn huiswerkbegeleider en ik maken alle-
bei de opgaven die ik krijg en als we klaar 
zijn gaan we vergelijken. Dan ontdek ik heel 
snel wat ik fout heb gedaan. Samen praten 
we daar dan over. “Wat ging er fout en hoe 

kwam dat?” vraagt mijn begeleider dan en 
daar leer ik veel van.”

Trots vertelt Milan dat de extra begeleiding 
hem goed helpt. “Sinds ik extra begeleiding 
heb zijn mijn cijfers voor wiskunde en econo-
mie een stuk hoger geworden. Dus laat dat 
examen maar komen”, zegt hij. Daarnaast 
heeft Milan nog een voordeel ontdekt. “Ik 
heb nu veel vaker het gevoel dat ik dingen 
goed doe, mijn zelfvertrouwen is gegroeid.”

Na het Metzo College gaat Milan waar-
schijnlijk naar het Graafschap College om 
een opleiding in de ICT te volgen. “Program-
meren vind ik erg leuk. Ik doe dat nu thuis ook 
al en probeer het spel Red Dead Redemption 
te herprogrammeren.”

“Het Metzo is een fijne school”, vindt Milan. 
“Je kan de docenten en je mentor altijd om 
hulp vragen en je hoeft je er niet voor te 
schamen als je iets niet weet. Als je niets 
vraagt is het veel lastiger om je probleem op 
te lossen.”

TIP VAN MILAN
“Vraag veel tijdens de Open Dag. Maak 
vooraf een briefje van de dingen die je  
in elk geval wil weten en ga niet weg 
voordat je de antwoorden hebt.”



ik kan
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Femke (15) en Quentin (16) zitten allebei in leerjaar vier van het profiel Horeca, Bakkerij & 
Recreatie (HBR) en doen eind van dit schooljaar examen. “En dan komt er een einde aan een 
hele leuk tijd op deze school”, zegt Quentin.

Femke zit sinds leerjaar drie op het Metzo Col-
lege, nadat ze was verhuisd. “In vergelijking 
met mijn oude school in Limburg heb ik hier op 
school veel meer keuzemogelijkheden”, ver-
telt ze. “Als er meer te kiezen is maakt dat het 
kiezen ook wel makkelijker vind ik. Ik heb voor 
HBR gekozen, niet omdat ik denk dat ik in de 
toekomst hier mee verderga, maar wel omdat 
ik van koken en bakken houd en het leuk vind 
om gastvrouw te zijn.”

Quentin weet al heel lang dat hij ‘iets’ in de ho-
reca wil gaan doen. Hij kookt en bakt thuis ook 
vaak en heeft stage gelopen in de bediening 
van een restaurant . “Dat was ook erg leuk, 
dus ik weet nog niet precies wat ik hierna ga 
doen”, zegt hij. 

De manier waarop er les wordt gegeven bij 
HBR vinden ze allebei erg goed. “Een fijne 
combinatie van theorie en praktijk”, zegt Fem-
ke. “We moeten wel veel leren en soms weet 
je niet waarom dat moet. Maar ik ontdek nu 
steeds vaker dat je niet alles nodig hebt wat 
je leert, maar dat het in de toekomst altijd wel 
een keer van pas komt.” Wat Quentin ook posi-
tief vindt is de manier van lesgeven. “Wanneer 
je een fout maakt, dan helpt de docent je om 
te laten zien wat er mis ging en hoe je dat dan 
de volgende keer beter kunt doen.”

Het leukste vinden ze Metzo Kookt! “Dan ko-
men er mensen van buiten de school in ons 
kleine schoolrestaurant. Dan moeten we met 
de groep alles voorbereiden en uitvoeren. Van 
het bedenken van een menu en de inkoop van 
producten, tot de bediening van de gasten en 
de afwas achteraf. De gasten geven na afloop 
hun mening en daar leren we heel veel van.”

HET PROFIEL 
HBR IN 100 
WOORDEN
Het allerlekkerste profiel in het 

Metzo College? Dat is natuurlijk 

Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)! 

Je kiest voor HBR als je het leuk 

vindt om te koken of te bakken, als 

je het leuk vindt om voor mensen 

een gezellig dagje uit te verzorgen, 

of wanneer je als gastheer of 

gastvrouw mensen wilt ontvangen 

in een vakantiepark. Vergis je niet; 

bij HBR is het niet alleen maar 

‘lekker’. Er is ook het nodige aan 

theorie te leren omdat de wereld 

tegenwoordig snel verandert. 

Mensen zoeken continu naar nieuwe 

verrassingen in de horeca of het 

uitgaansleven. Bij HBR is het altijd 

gezellig!

H
B

R
“Bij het Metzo 

College is veel te 
kiezen”

Femke

Q
uentin

TIP VAN QUENTIN
“Ook al denk je dat je al wel weet 
wat je wil worden later, ga toch naar 
verschillende open dagen toe en kijk 
verder dan alleen maar naar wat je 
interessant vindt.”

TIP VAN FEMKE
“Ga naar verschillende open dagen en 
kijk goed welke keuzemogelijkheden er 
zijn.”



Jesse is 13 jaar en volgt de kaderopleiding 
van het Metzo College. Hij is sportief en 
voetbalt erg veel. “In november ben ik ge-
scout en ik speel nu ook in het KNVB regio-
team”, vertelt hij trots. 

Omdat hij graag beweegt heeft Jesse ook voor 
gekozen om extra sport te kiezen. “Lekker 
sporten is altijd leuk, of het nou voetbal is of 
iets anders”, vindt hij. Dat die keuzemogelijk-
heid er is, is volgens Jesse één van de mooie 
dingen van het Metzo College. “Nu heb ik lek-
ker twee uur per week extra sport.”

Jesse moet dit schooljaar nadenken over het 
profiel dat hij wil kiezen. Maar eigenlijk weet 
hij het al wel. “Ik werk graag met mijn handen 
en ga het profiel Bouwen, Wonen & Interieur 
(BWI) kiezen. Mijn vader werkt ook in de bouw 
en ik vind het zelf best wel leuk om thuis met 
hout bezig te zijn.”

HET PROFIEL 
MAVO IN 100 
WOORDEN
Waar zijn we goed in?

•  We luisteren naar jou en we 
begrijpen elkaar

• Wij helpen je graag, maar hebben 
vertrouwen in eigen kunnen

•  Leren op de manier die bij jou past
•  Praktijk en theorie vanaf klas 1
•  Voor doeners het examenvak LO-2
•  Voor creatievelingen het 

examenvak tekenen 
•  Iedereen doet examen in een extra 

vak
•  Hoge prestaties van onze 

leerlingen
•  Kennis maken met de 

verschillende werkvelden
•  Twee weken op stage in klas 3 en 4

Kortom… aan het einde van de mavo op 
het Metzo weet je waar je goed in bent, 
welke opleiding je wilt gaan volgen en 
hoe je daar moet komen.

“Lekker sporten is altijd 
leuk, of het nou voetbal 

is of iets anders”

Jesse
Kaylee (15 jaar) die in vier mavo zit heeft 
voor extra sport gekozen. En als je weet 
welke sporten ze allemaal leuk vindt, dan is 
het wel logisch dat ze er extra tijd voor wil. 
“Ik ben vaak in de sportschool te vinden, doe 
aan judo, sinds kort ook aan kickboksen en 
ik bootcamp graag.” 

Naast het sporten heeft Kaylee ook extra 
Duits gekozen. In leerjaar drie heeft ze ver-
vroegd examen Engels gedaan, zodat ze dit 

jaar tijd heeft voor andere vakken. “De moge-
lijkheid om zelf te bepalen welk lesrooster je 
volgt, is wel iets goeds van het Metzo.”
Kaylee vond het niet lastig om te kiezen voor 
het Metzo College. “Mijn broer zat hier op 
school, dus ik wist al wel veel over hoe de 
school is. Mijn beste vriendinnen gingen hier 
ook naartoe en dat maakte de keuze ook mak-
kelijker.” Volgend schooljaar gaat Kaylee naar 
het Graafschap College en gaat daar de oplei-
ding  ‘sport en bewegen’ doen. 

Kaylee

“Die mogelijkheid 
om zelf een beetje te 
bepalen welk lesrooster 
je volgt, is wel iets 
goeds van het Metzo.”

TIP VAN KAYLEE
“Ook al ken je de school al een beetje, 
toch is het belangrijk om er zelf te gaan 
kijken. Want elke school heeft mooie en 
minder mooie kanten. Daar moet je goed 
naar kijken en dan moet je kiezen wat 
het beste bij je gevoel past.”

TIP VAN JESSE
“Als je in groep 7 of 8 zit kun je via 
internet al heel veel informatie over de  
verschillende scholen vinden en kijken 
wat je leuk vindt. Dus je hoeft niet per se 
te wachten tot de open dagen er zijn.”

M
AV

O



Sascha (14) en Shaquil (16) zitten 
in het derde leerjaar en volgen het 
profiel Produceren, Installeren & 
Energie (PIE).  

Shaquil vindt de installatietechniek het leukst. 
“Werken met kabels, verbindingen maken en 
zorgen dat alles goed werkt. Dat is prachtig.” 
Bij PIE heb je veel praktijkopdrachten. “De 
theorie die we leren sluit aan bij wat je in de 
praktijk tegenkomt. Je hebt die theorie dus 
wel nodig, maar de praktijk is het leukste. Met 
de theorie erbij snap ik beter wat er bedoeld 
wordt. Ik word er echt blij van als ik een op-

dracht zo heb gedaan dat alles klopt, en dat 
de installatie die ik heb gemaakt, ook echt 
werkt. Dat geeft een kick.”

Sascha zit ook helemaal op zijn plek bij PIE. 
“Ik heb in elk geval de goede richting geko-
zen. Eerst twijfelde ik een beetje of ik D&P zou 
doen of PIE, maar ik weet nu dat ik de goede 
keuze heb gemaakt.” Bij PIE zijn verschillende 
keuzemogelijkheden, zoals lassen, metaalbe-
werking, automonteur of installatietechniek. 
“Als je graag dingen repareert of maakt en een 
beetje gek bent van techniek, is PIE echt iets 
dat bij je past”, vindt Sascha.

ik en jij

PI
E

“Als je een beetje  
gek bent van techniek,  

is PIE echt iets dat bij je past.”

Sascha &
 Shaquil

TIP VAN SHAQUIL
“Ga voor wat je leuk vindt, en als het 
toch de verkeerde keuze lijkt is er vaak 
wel een verandering mogelijk.”

TIP VAN SASCHA
“Loop tijdens een open dag veel rond, 
kijk overal naar en vraag gewoon alles 
wat je weten wilt. Daar is een open dag 
voor.”

HET PROFIEL 
PIE IN 100 
WOORDEN
Het profiel Produceren, Installeren & 

Energie (PIE) is geschikt voor jou, als 

je iets wilt gaan doen in de techniek. 

Als je bijvoorbeeld als lasser, als 

automonteur of als installateur van 

digitale- of electriciteitsnetwerken 

wilt gaan werken. Wist je dat 

techniekbanen, banen met 

toekomstperspectief zijn? Techniek 

is én blijft belangrijk om te kunnen 

wonen, leven en werken. Binnen 

het PIE profiel ben je veel bezig 

met praktijkopdrachten en je gaat 

stage lopen bij een echt bedrijf. Bij 

PIE word je goed voorbereid op een 

technische vervolgopleiding. Ben 

jij de vakman of vakvrouw van de 

toekomst? Ontdek het nu bij PIE.



HET PROFIEL 
BWI IN 100 
WOORDEN
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) 

is hét profiel voor iedereen die 

de handen wil laten wapperen 

en er iets creatiefs mee wil doen. 

Een profiel waar je een vak leert 

dat toekomstperspectief heeft. 

Metselaars, meubelmakers, 

schilders: ze blijven altijd nodig. 

Kiezen voor BWI is zo gek nog niet. 

Bij BWI leer je hoe je van een idee, 

via het maken van een tekening, 

je eigen ontwerp echt maakt. Veel 

praktijkwerk dus, lekker bezig zijn 

en ondertussen bouwen aan je 

toekomst. Dát is BWI.

Er zijn niet veel meisjes die ervoor kiezen om het profiel Bouw, Wonen en Interieur (BWI) te 
volgen. In leerjaar drie van het Metzo College zijn er twee te vinden: Ziva en Mariëlle. Ze zijn 
allebei veertien jaar en vinden het helemaal geweldig bij BWI.

“Ik ben thuis ook al heel veel bezig met het 
maken van dingen”, vertelt Mariëlle. “Zo heb ik 
samen met mijn vader een boomhut gebouwd, 
maken we vogelhuisjes en meer van dat soort 
leuke dingen. Ik werk graag met hout.”

Voor Ziva is dat een beetje anders. “Ik heb ge-
twijfeld tussen BWI en D&P (Dienstverlening 
en Producten). Maar nu ben ik blij dat ik voor 
BWI gekozen heb, want nu kan ik lekker veel 
met mijn handen bezig zijn.”
Mariëlle weet eigenlijk al wel dat ze na het 
Metzo verder gaat in ‘de bouw’. “Maar dan wel 
misschien meer in de richting van ontwerpen 
en tekeningen maken.” Ziva wil graag schrijf-
ster worden of iets in de mode gaan doen. 
“Maar dan nog is dit geen verloren tijd, want 
ik leer veel over materialen en hoe je die kunt 
gebruiken en daar heb je altijd wel wat aan”, 
vindt ze.
Het leukste van BWI is volgens allebei dat je 
bezig bent met opdrachten die ook echt een 
keer ‘af’ zijn en iets opleveren. “Wat je maakt 
mag je meestal ook mee naar huis nemen.” 

Ook al hebben de meiden veel praktijkuren, 
ook de theorie komt aan bod. “Dat moet ook 
wel, want anders snap je niet waar je mee 
bezig bent, maar gelukkig hebben we niet zo 
heel veel theorie.” 

In een groep zitten met vooral jongens vinden 
Ziva en Mariëlle niet zo vervelend. “Jongens 
kunnen ook best gezellig zijn als ze er hun 

best voor doen”, zegt Ziva lachend. Het grote 
voordeel van kiezen voor BWI is de meiden 
ook duidelijk. “Wanneer je kiest voor een op-
leiding in de bouwwereld, dan weet je zeker 
dat je er een baan aan overhoudt. Er is een ge-
brek aan jonge vakmensen.”

B
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“Wanneer je kiest 
voor een opleiding 
in de bouwwereld, 
dan weet je zeker 
dat je er een baan 
aan overhoudt.”M

ariëlle

Ziva

TIP VAN ZIVA
“Kies vooral wat je zelf het leukste 
lijkt en laat je niet beïnvloeden door 
anderen.”

TIP VAN MARIËLLE
“Kijk goed welke keuzemogelijkheden 
een school heeft, hoe meer keus er is, 
hoe beter.”



Evy (15) heeft bij Dienstverlening en 
Producten (D&P) gekozen voor de 
CTD richting, de design kant van het 
profiel. Ze zit nu in het vierde leer-
jaar en gaat dit schooljaar examen 

doen. “Daarna ga ik een opleiding doen om 
modeontwerpster te worden”, weet ze nu 
al. Dat past wel bij haar, want Evy is erg cre-
atief. Ze tekent graag en vindt het leuk om 
met mode bezig te zijn. “Thuis teken ik best 
veel en dan ontwerp ik bijvoorbeeld jurkmo-
dellen. Dat doe ik graag. Lekker mijn eigen 
ideeën uitwerken tot iets moois.”

Op het Metzo College komt dat ontwerpen 
ook wel in de lessen aan bod. “Ik heb bijvoor-
beeld stickers ontworpen en die met een ma-
chine op kleding verwerkt. Ook heb ik bedruk-
king voor T-shirts ontworpen en gemaakt. Dat 
was ook heel leuk.”

Het Metzo is een goede school, vindt Evy. “Het 
40 minuten lesrooster is top! Een hele goede 
verbetering”, vindt ze. Vorig schooljaar is het 
Metzo College daarmee begonnen. “Er is nu 
tijd voor keuzemodules, die je als leerling zelf 
kan kiezen”, vertelt ze. “Je hebt hier op school 
sowieso veel vrijheid. Vrijheid in kiezen, vrij-
heid in wie je bent en wat je doet, dat is wel 
chill.”

HET PROFIEL 
D&P IN 100 
WOORDEN
Het profiel Dienstverlening & 

Producten (D&P) is een profiel 

met heel veel verschillende 

mogelijkheden. Je vindt er leerlingen 

die creatief zijn, lef hebben om 

nieuwe dingen te willen ontdekken 

en graag met computers werken. 

Je organiseert een evenement 

en combineert de aspecten van 

economie, techniek, zorg en 

moderne media. 

Er zijn twee verschillende keuze 

opties. In de sector ICT leer je alles 

over informatica, netwerkbeheer 

en programmeren. Bij de sector CTD  

(commerciële techniek en design) 

ga je aan de slag met onder andere 

fotografie, design en media. 
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“Je hebt hier op 
school sowieso 
veel vrijheid.”
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Luciano (14) is derdejaarsleerling bij D&P, hij 
heeft gekozen voor de ICT richting. “Ik weet al 
sinds ik in groep 7 zit wat ik wilde doen na de 
basisschool. Ik vind computers en alles wat 
daarmee te maken heeft erg boeiend.” Voor 
hem was de juiste school en opleiding kiezen 
dus niet zo lastig. “Dat is niet voor iedereen zo 
makkelijk”, weet hij.  Hij heeft stage gelopen 
bij onder andere het Slingeland Ziekenhuis 
en daar heeft hij veel geleerd over netwerk-
beheer en nieuwe pc’s geïnstalleerd en ge-
bruiksklaar gemaakt. “Super tof om te doen”, 
zegt hij. ”Leuker dan het werk in de super-
markt, dat ik ook nog doe.” Als hij zijn diploma 

heeft gehaald gaat hij naar het Graafschap 
College om daar de opleiding ‘Allround mede-
werker IT systems and devices’ te doen. “Ook 
dat weet ik eigenlijk al sinds groep 7”, zegt Lu-
ciano lachend.

“Ik vind computers 
en alles wat 

daarmee te maken 
heeft erg boeiend.”

TIP VAN EVY
“Ga naar verschillende open dagen en 
kijk goed welke keuzemogelijkheden er 
zijn.”

TIP VAN LUCIANO
“Ook al weet je al precies wat je wil gaan 
doen, ga toch bij verschillende scholen 
kijken. En praat er veel met je ouders 
over.”



Technisch Lyceum; 
rechtstreeks de  
techniek in
Dit schooljaar is er iets nieuws gestart op 
het Metzo College. Dat is niet alleen vanuit 
het Metzo College bedacht. Samen met an-
dere scholen in de Achterhoek richtte het 
Metzo College het ‘Technisch Lyceum’ op. 
Docent Te Winkel van het profiel Produce-
ren, Installeren & Energie (PIE) vertelt er 
iets meer over.

“Het Technisch Lyceum biedt flexibel tech-
niekonderwijs op maat”, zegt hij. Dat bete-
kent dat de manier waarop je als leerling in 
de technieksector onderwijs krijgt, anders 
is dan anders. Je leert alleen maar wat je 
later echt nodig hebt om een goede vakman 
of vakvrouw te worden. Deze manier van 
onderwijs is ontwikkeld door PIE docenten 
van verschillende vmbo scholen, in samen-
werking met docenten van het Graafschap 
College. “Leerlingen die zeker weten dat 
ze later in de techniek willen gaan werken, 
kunnen op de middelbare school al gericht 
technisch onderwijs gaan volgen. We kijken 
dan naar wat het beste bij de leerling past. 
Iemand die interesse heeft om lasser te wor-
den, krijgt de kans om onderwijs op dit vlak 
te volgen en hoeft zich niet te verdiepen in 
elektrotechniek. Daarnaast zijn er leerlin-
gen die juist wel breder technisch opgeleid 
willen worden. Afhankelijk van hun keuze en 
wat bij hen past, kan een opleiding worden 
ingekort. Het Technisch Lyceum biedt dus 
onderwijs op maat.”

Anouk (16) doet een studie bij het Technisch 
Lyceum. “Ik weet al bijna mijn hele leven dat 
ik lasser wil worden. Mijn vader is ook lasser 
en hij last veel bij ons in de schuur. Doordat ik 
vaak aan het kijken was en veel vragen stel-
de, leerde ik er al een beetje over. Uiteindelijk 
mocht ik van hem zelf ook al kleine dingen 
lassen.” Anouk begon op het Metzo College 
en volgde de PIE opleiding. “Mijn leraar zag 
aan me dat ik veel plezier had in de tech-
nieklessen en vroeg me of ik hierin verder 
zou willen. Nadat ik hem mijn verhaal heb 
verteld en heb gezegd wat ik wil, zijn we in 
gesprek gegaan over het Technisch Lyceum. 
Ik besprak het met meerdere leraren en mijn 
ouders en besloot om ervoor te gaan.” 

Het voordeel van het Technisch Lyceum is 
dat er een veel betere aansluiting is met het 
mbo. Sterker nog, het is een beetje met el-

kaar verbonden. “Er worden veel mensen ge-
vraagd in de techniek en voor bedrijven is het 
mooi dat leerlingen sneller kunnen beginnen 
met werken. Zelf ben ik er ook blij mee dat 
ik sneller kan gaan werken én dat ik nu al 
de vakken volg die ik het allerleukste vind.” 
Anouk krijgt niet alleen les op het Metzo Col-
lege, maar gaat ook 1 dag per week naar de 
Anton Tijdink techniekopleiding in Terborg.

Herman (16) is ook al bijna zijn hele leven met 
metaaltechniek bezig. “Mijn vader werkt veel 
met hout. Inmiddels hebben we de schuur 
omgebouwd. Het hout is naar boven en mijn 
spullen staan lekker beneden.” Herman heeft 
zelf al een trap gelast voor de autobrug die 
in de schuur staat. “Het Technisch Lyceum 
is wel pittig, want je moet heel veel dingen 
doen in minder tijd dan bij de ’gewone’ PIE 
opleiding. “Maar daar staat tegenover dat ik 
eerder mijn vakdiploma’s heb dan leerlingen 
die de gewone onderwijsweg volgen. Je zit 
eigenlijk op twee scholen tegelijk en moet er 
dus iets meer tijd in stoppen.”

Als je het Technisch Lyceum wil volgen, moet 
je heel gemotiveerd zijn en zeker weten dat 
je later in de metaaltechniek wil gaat wer-
ken. Door de goede samenwerking tussen de 
vmbo en mbo scholen kun je uiteindelijk een 
jaar eerder je diploma’s hebben dan via de 
gewone onderwijsroute.

Natuurlijk hebben Herman en Anouk ook een 
goede tip voor je bij het bezoeken van open 
dagen.

TIP VAN ANOUK
“Begin al vroeg met het bezoeken van 
open dagen en ga alle afdelingen langs, 
ook als je denkt dat het niets voor je is.”

TIP VAN HERMAN
“Je moet doen waar je zelf later wat 
aan hebt. Vraag jezelf af ‘wil ik dit mijn 
hele leven blijven doen?’ en maak dan 
een keus.”
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Tevredenheidscijfers
Scholen en cijfers. Ze hebben ‘iets’ met elkaar. Net als ‘leerlingen en ouders’. Of ‘theorie en 
praktijk’. 

Als je op zoek bent naar de juiste middelbare school dan kunnen cijfers een beetje helpen 
om de goede keuze te maken. Daarom laten wij als Metzo College met regelmaat een tevre-
denheidsonderzoek uitvoeren waarin leerlingen én ouders hun menig mogen geven over 
onze school. 

Dat is een paar maanden geleden weer gebeurd en we zijn trots op de cijfers die wij van onze 
leerlingen (de échte ervaringsdeskundigen!) en ouders hebben gekregen. Het zijn mooie cij-
fers, die laten zien hoe onze school scoort bij de leerlingen van onze school. 

Het zijn ook cijfers die ons uitdagen om bij een volgend onderzoek nog net iets hoger te zijn. 
Zo ambitieus zijn ‘wij van het Metzo College’ dan ook wel weer.

 

HOE TEVREDEN ZIJN DE LEERLINGEN 
IN 2020 - 2021 
(BRON: WWW.SCHOLENOPDEKAART.NL) 
Brugjaar  7,1   
Vmbo  6,7   
vmbo-basis 7,0   
vmbo-kader 6,2   
Mavo  7,0   

TEVREDENHEID OUDERS 
Het Metzo College laat elk jaar onderzoeken 
of de ouders van onze leerlingen tevreden 
zijn over de school. De ouders krijgen dan 
een vragenlijst om in te vullen, meestal on-
line. Zo weten wij per onderwerp of het goed 
gaat of waar het nodig is om zaken te veran-
deren. Hier zie je hoe tevreden ouders over 
het Metzo College zijn.

TEVREDENHEID OUDERS  
IN 2020- 2021: 
(BRON: WWW.SCHOLENOPDEKAART.NL )  
7,7   

EXAMENCIJFERS 
Gemiddeld examencijfer
vmbo-basis  6,2   
vmbo-kader  6,1   
Mavo   6,3   

SLAGINGSPERCENTAGES
vmbo-basis In 2022: 96,9% In 2021: 99,3%
vmbo-kader In 2022: 100% In 2021: 99%
Mavo In 2022: 100% In 2021: 96,4%

HOEVEEL LEERLINGEN ZITTEN OP 
DEZE SCHOOL?
Dit schooljaar zitten er 715 leerlingen op het 
Metzo College
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De Metzo College krant wordt in een op-
lage van 57.700 exemplaren verspreid als 
bijlage bij Contact Bronckhorst Zuid en 
in de gemeente Doetinchem, gemeente 
Montferland en gemeente Doesburg.

Opdrachtgever
Metzo College, Maria Montessoristraat 5, 
7008 CA Doetinchem

Uitgever & Vormgeving:
Achterhoek Nieuws b.v.  

Projectbegeleiding en Redactie: 
Walter Hobelman | Schrijven en Doen, 
www.schrijvenendoen.nl 

Foto’s: 
Visser Media Support Doetinchem

Poster achterzijde: 
Toro Vormgeving | Hans Peter Helder

De Metzo College krant is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Aanspra-
kelijkheid ten aanzien van de juistheid of 
volledigheid van de vermelde informatie 
kan evenwel niet worden aanvaard. Het is 
voorts niet toegestaan om, zonder vooraf-
gaande nadrukkelijke toestemming van de 
redactie of uitgever, gepubliceerde artike-
len over te nemen, te (doen) publiceren of 
anderszins te verveelvoudigen.

 

20 & 21 jan 2023 
Vrij. 20 jan: 16.30 - 20.30 uur   

Zat. 21 jan: 10.00 - 13.00 uur

Maria Montessoristraat 5, Doetinchem   

open
dag

Metzo college
Leer Meer!


