
Gewoon 
even iets 
anders 
dan 
anders...

Of ontdek of we bij je passen tijdens een van onze andere KENNISMAKINGSDAGEN check om.penta.nl

#PRELESSEN!
BASIS, KADER 
ÉN MAVO 
VOOR DOENERS!
Maak in november óf januari Maak in november óf januari 
kennis met het VMBO en onze kennis met het VMBO en onze 
school in het bijzonder!school in het bijzonder!

Excellente school sinds 2013!



GRATIS?!
Deelname van de PRELESSEN is gratis. Na 
de laatste les ontvang je een certificaat.

HOE MELD JE JE AAN?
Vraag eerst even toestemming 
aan je ouders. Overleg ook met je 
groepsleerkracht of je gekozen blok 
PRELESSEN uitkomt met de lessen op 
school. Iedereen akkoord? Scan de QR-
code en schrijf je in!

AANMELDEN VIA DE BASISSCHOOL?
Je groepsleerkracht heeft een 
aanmeldingslink ontvangen. Zo kun je je op 
je eigen basisschool opgeven. 

NOG VRAGEN?
Hebben jij of je ouders nog vragen over 
onze PRELESSEN? 

Dan kun je contact opnemen met onze 
school via het e-mailadres: om@penta.nl 
of kijk op de website: www.om.penta.nl.

PROEFLES?!
Heb je het eerste of tweede blok 
geen tijd, of neem je liever meteen je 
ouders even mee? Meld je dan aan voor 
de proeflesavond van woensdag 23 
november! Kun je toch alvast kennismaken. 
Aanmelden proefles op om.penta.nl

Penta De Oude Maas | De Ritte 2, 3201 LE  SPIJKENISSE |  0181 623400 |  om@penta.nl |  om.penta.nl

Wacht 
niet te 
lang...
Er zijn 
slechts 
twee 
rondes!

EERSTE BLOK
17 november ‘22

24 november ‘22
1 december ‘22
8 december ‘22

TWEEDE BLOK
12 januari ‘23
19 januari ‘23
26 januari ‘23
2 februari ‘23

hé ho vmbo!

pre
vmbo

PRELESSEN OP DE OUDE MAAS
Binnenkort kun je weer op een bijzondere manier kennismaken met 
het VMBO en ‘De Oude Maas’ in het bijzonder. 
De PRELESSEN gaan weer van start! Een viertal lesmiddagen waarin 
je kennismaakt met de vakken van onze school.

WAAROM PRELESSEN DOEN OP DE OUDE MAAS?
Onze hele school is praktijkgericht basis en kader, maar óók onze 
mavo. Met Zorg & Welzijn of Techno bieden we net iets meer dan 
een ‘gewone’ mavo: een praktische, pittige én uitdagende mavo voor 
doeners!

OP WELKE DAGEN ZIJN DE LESSEN?
De lessen vinden plaats op donderdagmiddag. 
Een lesmiddag heeft drie lesuren en is als volgt opgebouwd:
eerste lesuur 13.30 - 14.15 uur 
tweede lesuur 14.15 - 15.00 uur 
pauze  15.00 - 15.15 uur  
derde lesuur 15.15 - 16.00 uur 

WELKE VAKKEN?
Afhankelijk voor je inschrijving voor basis, kader of mavolessen 
maak je met de PRELESSEN kennis met vakken zoals: science, zorg 
& welzijn, techniek, Engelse en Duitse taal, wiskunde en mens & 
maatschappij.

prima 
kennismaken
zo ;)

Meteen aanmelden?

scan mij!

Waar wacht je op?Meld je snel aan!

VMBO 
BASIS ∙ KADER ∙ MAVO


