
Brugklas 
pro/vmbo

Meer kansen bij M
erewade Praktijk

sch
ool en Omnia college! 

Sinds 2016 bieden M
erewade Praktijk

school en Omnia Colle
ge 

gezamenlijk
 onderw

ijs aan in
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mbo of p
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onderw

ijs  een jaar 
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esteld. 

Voor w
ie is d

e pro/vmbo klas?

De brugklas pro/vmbo is bedoeld voor k
inderen van groep 8 van 

het (s
peciaal) b

asisonderw
ijs voor w

ie bij h
et schooladvies nog 

niet d
uidelijk

 is w
elke ric

htin
g beter b
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en past, h

et v
mbo of 
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onderw

ijs.
 

 

“Je kan laten zien wat je
 kunt, z

odat je
 misschien 

toch naar het v
mbo kunt d

oorstromen.”

P   R   A   K   T   I   J   K   S   C   H   O   O   L



Hoe ziet het lesprogramma 
eruit?
In de brugklas pro/vmbo krijgen 
leerlingen les op vmbo-niveau 
met extra aandacht voor vakken 
als taal, rekenen, Engels en 
sociale vaardigheden. Natuurlijk 
krijgen de leerlingen ook 
praktijklessen, zoals techniek, 
groen, zorg en welzijn, horeca 
en handel en administratie. Deze 
lessen worden gegeven in de 
speciale vakwerklokalen van 
Omnia College.
Leerlingen kunnen via de 
achteringangen van Merewade 
Praktijkschool en Omnia College 
makkelijk naar het andere 
gebouw lopen zonder het 
schoolterrein te verlaten. 

Hoeveel leerlingen zitten er in 
de brugklas pro/vmbo?
De pro/vmbo brugklas bestaat 
uit maximaal 14 leerlingen. De 
lessen worden verzorgd door 
een kleine groep leraren die de 
leerlingen goed kennen. Er is 
veel contact tussen de school en 
ouders. 

Waar ga je heen na de pro/
vmbo brugklas?
De brugklas pro/vmbo duurt 
1 jaar. Na dit jaar gaan de 
leerlingen naar klas 2 van Omnia 
College (vmbo) of Merewade 
Praktijkschool. Op Omnia College 
krijgen de leerlingen in klas 2 
ook nog extra ondersteuning.

Hoe meld je je aan?
De basisschool meldt de 
leerling aan met behulp van 
het inschrijfformulier. Het 
inschrijfformulier staat op de 
websites van Omnia College en 
Merewade Praktijkschool.

Wanneer word je toegelaten?
Belangrijke toelatingscriteria 
zijn: positief advies van de 
basisschool met een  redelijke 
kans om naar het vmbo te gaan, 
goede motivatie van de leerling 
en een betrokken houding van 
de ouders.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie over 
de vmbo/pro brugklas kan je 
contact opnemen met Mark 
Ruwaard, teamleider van 
Merewade Prakrijkschool:
mruwaard@merewade.nl 
0183-626460

Merewade Praktijkschool
Merwedekanaal 8
4206 BC Gorinchem


