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CHRISTOFFEL
mavo en voorbereidend mbo

Als je werk wilt maken  
van je (verborgen) talenten,  

dan ben je bij ons aan het juiste adres. 
Op onze school vind je alles wat je 

nodig hebt om verder te groeien, om 
ervaring op te doen en zelfvertrouwen 

te ontwikkelen. In een veilige en 
gestructureerde leeromgeving dagen 

we je uit om het beste uit jezelf te 
halen. Samen met jou bouwen we zo 

aan een mooie toekomst. 
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‘Christoffel  
is de school 

waar elk kind 
gezien wordt’
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Christoffel biedt ervaringsgericht onderwijs op een geheel 
vernieuwde locatie aan de Nieuwe Inslag in Breda. We werken 
volgens een duidelijke structuur, met kleine klassen, gekwalificeerde 
docenten en veel persoonlijke aandacht. Het perspectief van de 
leerling staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrokken 
bij onze leerlingen en hebben vertrouwen in hun talenten en 
mogelijkheden. Christoffel is de school waar elk kind gezien wordt.

SPECIFIEKE  
ONDERSTEUNING

Bij Christoffel is het onderwijs en de 
ondersteuning erop gericht om jou het 
vmbo-diploma of mbo-diploma te laten 
behalen. Voorbeelden van ondersteuning 
zijn (motorische-)remedial teaching, 
het dyslexiebeleid, trainingen in sociale 
vaardigheid, faalangst-reductie training, 
examentraining en huiswerkondersteuning 
en creatieve begeleiding.

SAMENWERKING

Van samenwerken wordt iedereen beter.  
We zijn er dan ook van overtuigd dat 
een goede samenwerking tussen 
leerling, ouders/verzorgers en school 
een belangrijke voorwaarde is voor een 
succesvolle schoolcarrière.  

Om die reden bespreken we regelmatig 
de voortgang van het onderwijs en de 
begeleiding samen met u en uw kind.  
We vinden het belangrijk om elkaar snel te 
kunnen informeren indien de situatie van 
uw kind hier aanleiding toe geeft.
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De mavo en de kader- en basisberoeps-
gerichte leerweg zijn aparte onderwijsniveaus 
binnen het vmbo. Alle drie leiden ze op voor 
een vmbo-diploma. Na het tweede jaar zijn 
de leerlingen klaar voor de bovenbouw. Zij 
kiezen dan een profiel dat bij hun interesses 
en capaciteiten past. Leerlingen van de 
mavo, kader- en basisberoepsgerichte 
leerweg volgen de beroepsgerichte vakken  
op Tessenderlandt. Hieronder vind je een 
verzicht van de drie bovenbouw profielen 
op Tessenderlandt waarbinnen de mavo 
leerlingen zich oriënteren:

De duale leerroute en de pre-entree zijn 
specifieke leerroutes naar een mbo-
diploma. Leerlingen die deze routes volgen, 
zitten niet alleen bij ons op school maar 
krijgen ook les in een beroepsopleiding en 
in een leerbedrijf. Christoffel werkt in deze 
combinatie samen met Curio (voorheen 
ROC West-Brabant).

LEERWEGEN 
EN PROFIELEN
Als vmbo-school biedt Christoffel drie verschillende leerwegen: mavo, 
kaderberoepsgerichte leerweg, basisberoepsgerichte leerweg, duale 
leerroute en pre entree leerroute. Ook zijn er op Christoffel twee specifieke 
leerroute en de pre-entree.

BUSINESS MAVO

Heb jij een zakelijke 
instelling en zie je een 
uitdaging in het moderne 
ondernemerschap? 
Investeer dan in je eigen 
toekomst en ga voor een 
economische verdieping. 
Je leert hier bijvoorbeeld 
een heleboel over 
het starten van een 
onderneming en het 
reilen en zeilen in een 
winkelbedrijf.

TECH MAVO

Ben je onderzoekend 
ingesteld en wil je van 
techniek misschien 
je beroep maken? Wij 
brengen je in contact met 
innovatieve bedrijven 
en instellingen waar je 
nog wat van kunt leren. 
In deze richting maak 
je kennis met techniek 
in allerlei opzichten. 
Je gaat ontdekken, 
ontwerpen en maken. 
Je leert denken in 
technische oplossingen.

CARE &  

Je zorgt graag voor 
mensen. Het lijkt je 
leuk om met mensen 
van alle leeftijden te 
werken. Je vindt voeding 
interessant. Je hebt 
geduld met kinderen en 
ouderen. Zowel binnen 
als buiten de school 
leer je de kneepjes van 
het vak. Verder houd 
je van alles wat met 
hairstyling, make-up 
en manicure te maken 
heeft.

 BEAUTY MAVO
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OVERZICHT  
VAN DE ZEVEN 
BOVENBOUW-
PROFIELEN OP 
TESSENDERLANDT 
WAARUIT DE  
BASIS- EN KADER  
BEROEPSGERICHTE  
LEERWEG KAN 
KIEZEN:

PRODUCEREN,  
INSTALLEREN  
EN ENERGIE

Hier ontdek je waar je 
techniekhart ligt en werk 
je aan jouw vakmanschap 
in de metaal-, electro- en 
installatietechniek. Daar-
naast leer je ontwerpen 
en creatief te denken in 
combinatie met tech- 
nische vaardigheden.

BOUWEN, WONEN 
EN INTERIEUR

Timmeren, metselen 
maar ook decoreren, 
schilderen, inrichten, 
interieurbouw, meu-
bels maken en 3D 
tekenen komen aan 
bod. Een profiel voor 
creatieve doeners dus.

HORECA, BAKKERIJ  
EN RECREATIE

Entertainment 
op vakantie 
bestemmingen, gastvrij 
zijn, koken, bedienen, 
drankjes verzorgen; 
gezelligheid! En je 
leert ook hoe de horeca 
werkt, de bakkerij in 
praktijk en heel veel 
over voeding. Je merkt, 
wij leiden breed op. 

ECONOMIE  
EN ONDERNEMEN

Ben je commercieel 
ingesteld, wil je je  
specialiseren in mar-
keting, presentatie en 
styling, dan is dit jouw 
toekomst. Je leert hoe 
je een onderneming 
start; Van het maken 
van een plan tot het  
inrichten van de etalage.

MOBILITEIT  
EN TRANSPORT

Heb je passie voor 
auto’s, motoren en 
vrachtwagens? Hier 
leer je wat het is om te 
werken in een garage. 
Sleutelen, autoschades, 
onderhoud, electronica, 
alles komt aan bod. 
Tevens leer je alles over 
het wegtransport. 

ZORG EN WELZIJN:  
UITERLIJKE  
VERZORGING

Als keuzedeel kun jij 
je hier specialiseren in 
Uiterlijke verzorging: 
Haarverzorging en 
Schoonheidsverzorging. 
Dit schoolexamen geeft 
je extra mogelijkheden 
instroom mbo Schoon-
heidsverzorging.

ZORG EN WELZIJN:  
VERZORGING

Je wil je graag 
verdiepen in de 
verzorging van mensen 
van alle leeftijden.  
Je leert wat een  
gezonde leefstijl is en 
ontdekt hoe je gepaste 
zorg aan kunt bieden.



8

De leerwegen in het vmbo leiden op voor een bepaald niveau in het 
vervolgonderwijs. Na het behalen van het vmbo-diploma vervolgen 
alle leerlingen hun studie op een andere opleiding. In het schema op 
de volgende pagina zie je welke doorstroommogelijkheden Christoffel 

biedt.

DOORSTUDEREN

GELOOF 
IN GROEI
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MAVO

• Havo   
• Niveau 4 mbo (middenkaderopleidingen)    

KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

• Niveau 3 mbo (vakopleiding)   
• Niveau 4 mbo (middenkaderopleidingen)    

BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG

• Niveau 2 mbo

DUALE LEERROUTE

• Entreekwalificatie of niveau 2 mbo

PRE-ENTREE OPLEIDING

• Entreekwalificatie

GELOOF 
IN GROEI
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DE KUNST VAN ZELFVERTROUWEN
Kunstzinnige en culturele vorming is bij ons op school een groot goed. We 
besteden veel aandacht aan creativiteit en expressie en maken onze leerlingen 
vertrouwd met de wereld van kunst en cultuur. We bezoeken exposities, gaan 
naar het theater, maken excursies en natuurlijk gaan we zelf ook aan de slag. 
We maken muziek, bedenken toneelvoorstellingen, schrijven gedichten en doen 
aan drama en dans. Alles om jou te helpen om je creatieve talent te ontdekken. 
Bij Christoffel geloven we dat creatieve en kunstzinnige vorming je helpt om met 
meer zelfvertrouwen te presteren.
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