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Beste ouders/verzorgers,

Bedankt voor uw interesse in onze school. 

Focus Beroepsacademie, is dé brede vmbo-school voor Barendrecht en omstreken en biedt een breed 
scala aan beroepsprofielen. Focus Beroepsacademie is een samenwerkingsschool tussen OZHW en 
CVO waardoor u de mogelijkheid heeft binnen de muren van deze moderne school te kiezen voor 
openbaar onderwijs of christelijk onderwijs. Daarnaast bieden wij samen met OZHW Groen College, het 
profiel Groen aan. Een intensieve samenwerking waardoor wij de kennis en expertise op gebied van o.a. 
dierverzorging, bloem en styling en verwerking van agrarische producten ook aan kunnen bieden aan 
onze nieuwe leerlingen. We bundelen hierbij de krachten van beide vmbo-scholen en zij behouden hun 
onderscheidende kwaliteiten in één nieuwe onderwijskundige aanpak. Kleinschaligheid staat hierbij hoog 
in het vaandel.

Focus Beroepsacademie gaat uit van gepersonaliseerd leren. Hierbij begeleiden we leerlingen bij 
het ontwikkelen en ontdekken van talenten en vaardigheden. Doelgerichte persoonlijke aandacht, 
verbondenheid en oog voor geluk en groei staan hierbij centraal. Uw kind is het middelpunt en 
het onderwijs wordt daaromheen georganiseerd.

Uw kind wordt intensief en persoonlijk begeleid, uitgedaagd en aangemoedigd. Aangepast aan zijn of 
haar niveau met steeds het doel uw kind meer te laten bereiken dan hij of zij zelf ooit hadden durven 
dromen.

Wij nodigen u van harte uit om in deze brochure nader met ons kennis te maken en te ontdekken of 
onze school de beste plek is voor uw kind. Kom vooral ook naar onze open dagen om samen met uw 
kind de sfeer te proeven en te onderzoeken wat gepersonaliseerd leren op onze school inhoudt.

We kijken er naar uit samen met uw kind richting te geven aan zijn of haar toekomst! Voor nu en later.

Met vriendelijke groeten, 

Joni Heijboer-Luymes, directeur
Debby Wernke-Kramer, adjunct-directeur
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Focus Beroepsacademie; de brede vmbo-school met veel variatie voor nu en 
in de toekomst

Naast de samenwerking met OZHW Groen College start Focus samen met enkele mbo-scholen een 
Beroepencampus. Dit is een goede ontwikkeling, want het onderwijsaanbod binnen Barendrecht wordt 
zo steeds ruimer. Hierdoor heeft uw kind de mogelijkheid om binnen de gemeente door te stromen naar 
het mbo. Wij zijn trots op deze samenwerkingen en zien dan ook veel voordelen. Het groenonderwijs, een 
belangrijk beroepsprofiel in onze gemeente, kan blijven bestaan, dankzij het samengaan van beide vmbo- 
scholen. Het gebouw van Focus wordt sinds dit schooljaar voor alle vmbo-leerlingen gebruikt. De leerling 
die kiest voor groenonderwijs, kan dus terecht in het gebouw van Focus Beroepsacademie. Hij/zij maakt 
alleen voor de praktijkvakken gebruik van het gebouw van OZWH Groen College. Voor onze leerlingen die 
gestart zijn vanaf het schooljaar 2020-2021 gebruiken we de naam van OZHW Groen College niet meer in 
de praktijk. De naam is voor alle leerlingen vanaf dat schooljaar; Focus Beroepsacademie.

Wat we wel van OZHW Groen College behouden is de kleinschaligheid waar het Groen College om bekend 
stond. Door middel van gepersonaliseerd leren is dit goed te integreren in Focus Beroepsacademie. 
Gepersonaliseerd leren is een manier van werken waar iedere leerling goed tot zijn/haar recht komt en 
goed wordt voorbereid op een vervolgopleiding en op een toekomstige baan. Want om een goede 
werknemer te worden, is niet alleen kennis nodig, maar zijn ook de vaardigheden binnen de 
beroepsprofielen van groot belang.

Ook de al langer bekende beroepsprofielen binnen Focus Beroepsacademie passen bij de interesses 
van onze leerlingen en bieden een goede basis voor veel mbo-opleidingen binnen en buiten 
Barendrecht. 

Daarnaast spannen wij ons op dit moment in om steeds meer technische keuzevakken aan te bieden, 
passend bij de arbeidsmarkt. Alle beroepsprofielen leiden op tot mbo-opleidingen en beroepen die in 
onze omgeving van groot belang zijn!

4



Altijd oog voor uw kind

Elk kind is uniek. Uw kind heeft talenten die hij/zij moet ontwikkelen en minder sterke kanten die om 
(extra) aandacht vragen. Maar die ontwikkeling gaat niet vanzelf. Daarvoor is onderwijs nodig, dat uw kind 
ziet, hoort, inspireert, de juiste vragen laat stellen en de weg wijst, zodat hij/zij alle kansen krijgt om meer 
te bereiken dan hij/zij ooit heeft durven dromen.

Op onze school is dit ons uitgangspunt en zijn wij trots en blij als wij uw kind mogen begroeten. De informatie 
rondom het door de basisschool gegeven schooladvies nemen wij serieus. Onder meer om te bepalen op 
welk niveau uw kind start. Er geldt namelijk steeds maar één ding: uw kind staat centraal. Dus werken de leer-
lingen met een basis-, kader-, of kaderplus of gemengd-advies met en zonder leer- wegondersteuning (lwoo) 
gewoon samen. Onze unieke aanpak biedt hierin alle mogelijkheden om elk kind maximaal te begeleiden in 
hun ontwikkeling op hun eigen niveau. Daarnaast maken we onderscheid in de hoeveelheid praktijk(vakken) 
die uw kind kan volgen gedurende het eerste leerjaar. Dit hangt erg af van de interesses en de persoonlijke 
behoeftes van uw kind.

De baas over het eigen leerproces

Wij zijn ervan overtuigd dat elke leerling gemotiveerd is om iets van zijn of haar leven te maken. Die 
persoonlijke ambitie, de dromen en leerdoelen van uw kind staan centraal. Daarom vinden wij dat uw kind 
‘de baas moet zijn over zijn/haar eigen leerproces en leerprogramma’. Maar niet alle kinderen kunnen van 
nature leerdoelen formuleren, plannen, het werk op tijd realiseren en daar ook nog eens verantwoordelijkheid 
voor nemen. Dat moeten zij leren. En dat is wat wij met elkaar doen.

Binnen ons gepersonaliseerd onderwijs is sprake van een duidelijke structuur, waarbinnen uw kind intensief 
en persoonlijk wordt begeleid, uitgedaagd, geconfronteerd en gestimuleerd door een vaste coach. Elke week 
wordt samen met uw kind het leer- en werkprogramma vastgesteld en besproken hoe het de afgelopen week 
is gegaan. Alles is erop gericht dat uw kind steeds zelfstandiger het afgesproken schoolwerk binnen de afge-
sproken tijd realiseert. Soms gebeurt dit samen met andere leerlingen of wordt hij/zij begeleid door een van de 
vakdocenten. Uw kind kan alleen met een nieuw leerdoel aan de slag, als hij/zij tegenover een vakdocent heeft 
aangetoond dat hij/zij het leerdoel ook ècht beheerst.
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Digitaal met een eigen laptop

Iedere leerling die zich op Focus Beroepsacademie inschrijft krijgt een laptop in bruikleen. Via deze laptop 
kan de leerling bij de leerstof in de Learning Portal. Via dit leerportaal kan uw kind, samen met zijn of haar 
persoonlijke coach, de leerstof vinden en via periodedoelen evalueren op de voortgang. Uiteraard betekent 
dit niet dat leerlingen alleen digitaal werken. Onze leerlingen krijgen op diverse manieren individueel of 
in een groep instructie, of zijn in groepen actief bezig met het verwerken van de lesstof. Dit noemen wij 
leeractiviteiten en deze worden door hun vakdocenten gepland. Hoe en wanneer de leeractiviteiten plaats-
vinden is ook weer in de Learning Portal terug te vinden. Voor het gebruik van de persoonlijke laptop betaalt 
u een kleine bijdrage per schooljaar.
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Driehoek ouders- school- kind

Binnen gepersonaliseerd leren werken we met elkaar samen. Wanneer we als school, ouders en kind goed 
contact hebben, is de kans op een succesvolle schoolloopbaan het grootst. Uw kind leert vanaf de aller-
eerste dag vaardigheden – zoals initiatief leren nemen, op tijd komen, zelfstandigheid ontwikkelen, goede 
keuzes leren maken, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, plannen en op tijd realiseren. Vaardigheden 
die in het latere leven van groot belang zijn.

Uw kind hoeft dit nog niet perfect te beheersen. We begeleiden alle leerlingen hier actief in, zodat zij hier 
steeds beter in worden. Tenslotte zijn al deze vaardigheden in de hele maatschappij van groot belang en 
kan uw kind dit tijdens de middelbare school tamelijk ’beschermd’ leren. De coaches en docenten zijn 
hierin het vangnet voor uw kind.
 
Daarnaast wordt het leerniveau van uw kind steeds bekeken en aangepast. Per vak wordt gemonitord of 
een vak op een ander niveau kan worden gevolgd dan het oorspronkelijke advies. Dat kan uiteindelijk leiden 
tot examens op verschillende niveaus. Dit heeft een meerwaarde voor de vervolgopleiding in het mbo. Ook 
leidt deze aanpak, zo is gebleken, tot een hogere motivatie van leerlingen en dus tot meer leerplezier bij uw 
kind.

In een passend gebouw

Onze gepersonaliseerde onderwijsaanpak heeft vooral oog voor het individu en dat is goed te zien aan ons 
gebouw. Er zijn ruimtes waar instructie aan grote of kleine groepen wordt gegeven en werkpleinen waar 
leerlingen zelfstandig, samen met andere leerlingen of onder begeleiding van docenten kunnen werken. 

Dit wordt aangevuld met een aantal kleinere instructieruimten, bijvoorbeeld voor extra instructie/uitleg voor 
de leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben of voor als er een meer individuele opdracht moet 
worden uitgelegd. Deze ruimtes zijn ook beschikbaar voor de leerling die graag in een kleinere, meer 
afgezonderde ruimte wil werken. Zo is ook ons gebouw afgestemd op de verschillen tussen leerlingen.
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Stamgroepen

Op basis van het gegeven basisschooladvies, kijken wij naar de stamgroep (klas) waar uw kind het best 
tot zijn recht zal komen. We maken minder onderscheid tussen de verschillende niveaus. In onze vorm van 
gepersonaliseerd leren kan namelijk ieder kind ieder vak op het niveau volgen wat passend is bij hem/haar. 
Uiteraard kijken we ook goed naar de behoefte aan begeleiding. Sommige leerlingen hebben al een 
hogere mate van zelfstandigheid en andere leerlingen hebben meer behoefte aan begeleiding en 
structuur. Dit wordt goed in kaart gebracht op basis van de informatie van de basisschool door onze 
intakecommissie.
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Alle kinderen hebben in de Learning Portal per vak toegang tot het niveau waar zij op dat moment aan toe 
zijn. In gesprekken tussen de leerling en de coach worden ambities per vak in de gaten gehouden, zodat 
een overstap naar een hoger niveau steeds binnen bereik is. Uiteraard denken wij goed na hoe we de 
stamgroepen samenstellen. Kinderen van dezelfde basisscholen willen bijvoorbeeld graag bij elkaar in de 
klas zitten, daar houden wij rekening mee! Ook de gegevens van de basisschool zijn bij het samenstellen 
van de stamgroepen van groot belang en het welzijn van de leerling met betrekking tot het schoolwerk. 

Zo komen de leerlingen in een groep die begeleid wordt door een stamgroepcoach. Deze stamgroep-
coach kan ondersteund worden door een extra coach die ook structureel met kinderen in gesprek zal zijn. 
Veel individuele aandacht dus voor uw kind, zodat hij/zij zich wekelijks ondersteund voelt.

Er is al jaren een goede samenwerking met Portus Groene Hart en Dalton Lyceum, onze collega-scholen in 
het dorp. Samen met hen blijven wij bekijken of een leerling na het eerste jaar eventueel de overstap naar 
de mavo kan en wil maken. Wanneer dat niet het geval is, blijft de leerling op Focus Beroepsacademie en 
kan een kaderdiploma behaald worden, waarbij mogelijk een aantal vakken op mavoniveau afgerond 
kan worden. Voor het profiel Groen kan momenteel ook een diploma behaald worden volgens het pad 
van de gemengde leerweg.

In beide situaties kan dit meerwaarde hebben voor de vervolgopleiding en het instroomniveau op het 
mbo. Een eventuele overstap naar één van de mavoscholen is hierdoor minder vaak aan de orde.
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‘Op Focus beroepsacademie heeft iedere 
leerling zijn eigen leerroute binnen en 
buiten de school.’ 



Doelgerichte persoonlijke aandacht, 
verbondenheid en oog voor geluk 
en groei staan bij ons centraal. 
Uw kind is het middelpunt. 



Praktijk in leerjaar 1 en 2

Naast een reeks theoretische vakken als Nederlands, Engels en geschiedenis laten wij uw kind in de eerste 
twee leerjaren al kennis maken met de vijf beroepsprofielen. Deze oriëntatie op de beroepsvakken in leerjaar 1 
bestaat uit een wekelijks programma waar iedere leerling met alle beroepsprofielen kennismaakt. Dit doen zij 
tijdens de zogeheten ‘PPO-lessen’. De leerlingen volgen dan lessen binnen alle beroepsprofielen. Na leerjaar 1 
maakt de leerling een keuze voor een beroepsprofiel, want leerlingen weten vrij snel wat zij wel en niet willen in 
het vervolg van hun schoolloopbaan of zelfs hun toekomst. Ook is het belangrijk dat uw kind tijdens de 
middelbare school schoolvakken volgt die hij/zij leuk vindt waardoor de kans op succes veel groter is! 
Overigens beperkt de keuze voor een bepaald profiel de leerlingen niet voor een latere vervolgopleiding. 
Met een diploma van ieder beroepsprofiel is er namelijk toegang tot vrijwel alle opleidingen in het mbo!

Door het bezoeken van bedrijven en gastlessen is de oriëntatiefase voor leerlingen extra 
aantrekkelijk. Want niet voor niets hanteren wij de slogan: Bedrijf in de school en de school in bedrijf!

Praktijk in leerjaar 3 en 4

Op onze vmbo-school bieden we vijf beroepsprofielen aan. Ook uw kind maakt een keuze voor één van 
deze beroepsprofielen. Na het eerste oriënterende jaar maakt de leerling een keuze. In leerjaar twee heeft 
iedere leerling gericht les in het beroepsprofiel waar hij/zij voor gekozen heeft. 

Focus Beroepsacademie biedt ten aanzien van een deze beroepsprofielen een brede keuze met 
mogelijkheden via de profielen Zorg & Welzijn; Media, Vormgeving & ICT; Dienstverlening & Producten 
en Horeca, Bakkerij & Recreatie. : En dankzij de samenwerking met OZHW Groen College is hier sinds het 
schooljaar 2020-2021 het vijfde profiel Groen aan toegevoegd.

Iedere leerling doet examen in de vier profieldelen passend bij het gekozen beroepsprofiel. Maar het 
praktijkvak in klas 3 en 4 bestaat daarnaast uit keuzevakken. En die kunnen beroepsprofiel-overstijgend 
gekozen worden! Daardoor kan uw kind ook kennismaken met keuzevakken van andere beroepsprofielen. 
Dit levert een zeer uitgebreid pakket op waardoor er nog meer aansluiting is met het vervolgonderwijs op 
het mbo! Ook heeft uw kind van meer dan alleen van het eigen beroepsprofiel kunnen ‘proeven’ en komt 
dus tot een nog meer gefundeerde keuze voor een mbo-opleiding.
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               Zorg en Welzijn

Dit profiel past bij uw kind als hij/zij een passie heeft voor het welzijn en de gezondheid van anderen en 
daarin een verschil wil maken. Ook past dit goed bij een leerling die het leuk vindt om met mensen om te 
gaan en iets met en voor hen te organiseren. In de modulen van dit beroepsprofiel leert uw kind alles wat 
te maken heeft met goed voor mensen zorgen. Hij/zij leert over gezonde voeding, gezonde leefstijl en 
innovatie in de zorg. Hij/zij ontdekt hoe er goed voor zieken, ouderen of kinderen gezorgd moet worden. 
Samen met de groep worden leuke en gezonde activiteiten georganiseerd voor anderen en wordt geleerd 
hoe de omgeving waarin mensen leven, goed verzorgd wordt. Daarnaast leren zij ook via een van de keuze-
vakken over de uiterlijke verzorging van mensen, zoals nagel- en huidverzorging en kapsels.
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               Dienstverlening en Producten 

In de vier modulen van het brede beroepsprofiel D&P kan uw kind zich nog breed oriënteren en ontdekken 
waar hij/zij goed in is. Hij/zij maakt kennis met verschillende beroepsvaardigheden. Dat gebeurt onder andere 
door verschillende soorten activiteiten te leren organiseren. Dat wordt gedaan in opdracht van een echte 
opdrachtgever, waardoor hij/zij ontdekt wat er allemaal bij komt kijken om een activiteit veilig te organiseren, 
hoe de promotie van de activiteit gedaan moet worden en hoe ervoor gezorgd wordt dat men binnen het 
budget blijft. In bepaalde modulen leert uw kind te werken met conventionele techniek (bijvoorbeeld houtbe-
werking) en/of moderne technologie (bijvoorbeeld 3D-printen). Zo maakt hij/zij een eigen product. Als uw kind 
kiest voor dit beroepsprofiel, ontdekt hij/zij ook wat erbij komt kijken om een website of filmpje te maken. Om-
dat het een breed profiel is, neemt uw kind ook nog regelmatig een kijkje in de keuken en worden de basis-
vaardigheden van hygiëne en van koken behandeld. Veel verschillende activiteiten dus, waardoor we het een 
breed beroepsprofiel noemen!
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               Media, Vormgeving en ICT 

De naam zegt het al. In dit beroepsprofiel leert uw kind hoe verschillende communicatiemiddelen (media) 
gebruikt kunnen worden. Maar ook hoe communicatie goed moet worden vormgegeven. Dat kan een filmpje, 
een animatie of een foto zijn, maar ook een driedimensionaal product bijvoorbeeld, zoals een maquette van 
een gebouw, tuin of park of van een gebruiksvoorwerp. En natuurlijk leert hij/zij hoe daarbij gebruik gemaakt 
wordt van moderne ICT (informatie- en communicatietechnologie). Is uw kind creatief en/of heeft interesse in 
moderne technologie en werkt hij/zij graag met computers, dan is dit profiel heel geschikt!
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               Horeca, Bakkerij en Recreatie

Dit profiel past bij uw kind als/hij graag met mensen werkt en een passie heeft voor koken of bakken. 
Daarnaast ontdekt hij/zij of werken voor en gastvrij zijn voor mensen die in hun vrije tijd een hotel, café of 
restaurant bezoeken, passend is bij hem/haar. Leerlingen die kiezen voor dit profiel kijken vaak en graag 
naar kookprogramma’s, spelen de Cupcake-cup van tv na of zij koken soms iets extra lekkers voor de 
familie thuis en/of zijn dol op het bakken van taarten. In de modulen van dit beroepsprofiel leert hij/zij alles 
wat te maken heeft met het bereiden van voedsel of gerechten, het ontvangen en bedienen van mensen 
in een restaurant of café, maar ook wat er bij komt kijken om een eigen bedrijf in de horeca 
(hotel/restaurant/café) te hebben. In dit profiel gaan de leerlingen dan ook aan de slag met hoe zij, met 
behulp van de computer, moeten organiseren, leren zij ideeën te presenteren en maken zij bijbehorende 
planningen.
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               Groen

De samenwerking tussen OZHW Groen College en Focus biedt een heel mooi extra en vooral verbindend 
profiel; het groenprofiel. Als uw kind voor dit profiel kiest, heeft hij/zij zeker affiniteit met het buitenleven, met tuinen, 
planten en/of met dieren. In dit beroepsprofiel wordt hier veel aandacht aan besteed, maar daarnaast houdt het 
groenonderwijs veel meer in! Want onze planeet vraagt om aandacht voor duurzaamheid, klimaat en de juiste 
omgang met alles wat groen is. Uw kind leert dan ook wat in onze omgeving nodig is in de aanleg van tuinen 
en openbare ruimte. Zo leren zij over wat beplanting betekent voor het voortbestaan van allerlei insecten, zoals 
bijen. Ook leren zij bijvoorbeeld de afwatering zo in te zetten dat het bijdraagt aan een betere leefomgeving voor 
ons allemaal. Uw kind kan in het groenprofiel kennismaken met het onderwijs van de toekomst, passend in onze 
leefomgeving!
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Binnen het gepersonaliseerd leren 
is het mogelijk om in bepaalde vakken 
op een hoger niveau eindexamen te doen. 



      De diploma’s van Focus Beroepsacademie

Halverwege het derde leerjaar wordt gekeken op welk niveau uw kind in de gekozen vakken examen gaat doen. 
Daarbij bepaalt – zo is het in Nederland nu eenmaal geregeld– het vak waar op laagste niveau examen in wordt 
gedaan, het uiteindelijke diploma. Dus als een leerling een vak op basisniveau afsluit, krijgt de leerling een basis-
diploma. Maar binnen het gepersonaliseerd leren van Focus Beroepsacademie is het mogelijk om in bepaalde 
vakken juist op een hoger niveau eindexamen te doen. Behaalde examens op een hoger niveau leiden tot aparte 
certificaten, die weer gunstig zijn bij de doorstroom naar het mbo. Daardoor kan uw kind misschien wel meteen 
op een hoger niveau instromen. De examen-niveaus die op Focus Beroepsacademie worden aangeboden zijn 
basis, kader en gemengde leerweg, waarbij deze laatste momenteel alleen op groen wordt aangeboden.

  Veilig leer- en leefklimaat

Wij weten dat uw kind pas tot leren komt als er sprake is van een veilig leer- en leefklimaat binnen de 
school. Dus wordt ook hier binnen Focus Beroepsacademie aandacht aan besteed. Door duidelijke school-
regels en het consequent handhaven van deze schoolregels. Maar ook door middel van ons speciale zorg-
team, met daarin experts op tal van potentiële probleemterreinen, zoals pesten (binnen 
Focus Beroepsacademie is een pestprotocol actief), problemen thuis, en intensieve begeleiding bij dyslexie 
of dyscalculie. Samen met al onze docenten en personeelsleden doen wij er alles aan om voor uw kind het 
juiste leer- en leefklimaat te creëren.

  TOPs! en Rots & Water-training

Binnen gepersonaliseerd leren besteden wij al aandacht aan persoonlijkheidsvorming, samenwerken, 
zelfstandigheid ontwikkelen, goede keuzes leren maken. Maar daarbovenop is er ook nog het TOPs! 
Programma en/ of Rots & Watertrainingen. Dit zijn lesprogramma’s die bijdragen aan een positief en veilig 
schoolklimaat, door leerlingen te leren dat zij in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. 
Beide programma’s maken onze leerlingen meer bewust van hun eigen denken en doen en leert hen 
hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Daarnaast worden de sociale vaardigheden, het omgaan met 
emoties en de samenwerking tussen de leerlingen, verbeterd. Uw kind is een puber, die aan de start van 
een belangrijke ontwikkeling staat. Hij/zij heeft daar (soms) hulp bij nodig en door in deze lessen hier extra 
bij stil te staan, helpen wij hem/haar daar een handje bij! 
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Binnen heel Focus is dus aandacht voor alle algemeen geldende normen en waarden en we bieden daar-
naast in leerjaar 1, 2 en 3 ook nog het vak levensbeschouwing aan. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen 
kennismaken met de variatie aan geloven en culturen, zoals zeker in onze samenleving goed zichtbaar is.

      Kiest u voor openbaar- of christelijk onderwijs?

Bij Focus Beroepsacademie kunt u kiezen voor openbaar onderwijs of voor onderwijs op een christelijke 
grondslag. Op onderwijskundig vlak zijn er alleen maar overeenkomsten binnen de school.

               Inschrijven en een goed gesprek

Als u het adviesgesprek hebt gevoerd met de leerkracht van groep 8 op de basisschool, heeft u de unieke 
code van uw kind die nodig is om over te gaan tot een inschrijving op Focus Beroepsacademie. Zodra u 
alle gegevens heeft, bent u van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen. Het aanmelden verloopt 
via aanmeldavonden op Focus Beroepsacademie op 22 februari, 9 en 17 maart. U kunt zich via de website 
www.focusopjetoekomst.nl aanmelden voor één van deze avonden. Tijdens het aanmelden hebben we 
meteen een kort kennismakingsgesprek met u en uw kind.

U neemt de unieke code van uw kind mee en een kopie van het paspoort. Tijdens deze avond vult u het 
aanmeldfomulier in en nemen wij de aanmelding in behandeling. Bij plaatsing volgen wij het advies van de 
basisschool, zoals vermeld in de overstaproute. Indien wij uw kind niet kunnen plaatsen, nemen we direct 
contact met u op.

In de aanmeldprocedure voor het schooljaar 2022 - 2023 hanteren we enkele voorrangsregels, omdat we 
niet meer dan 300 leerlingen kunnen plaatsen. Indien we meer dan 300 aanmeldingen krijgen, gaan de on-
derstaande voorrangsregels gelden en bieden we eerst plaats aan deze leerlingen. We geven voorrang aan:

n Alle leerlingen woonachting in Barendrecht of Albrandswaard.
n Alle leerlingen die van een OZHW-basisschool komen.
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We nemen niet meer dan 300 leerlingen aan. Als we meer dan 300 aanmeldingen krijgen, en vervolgens de 
leerlingen die voldoen aan de voorrangsregels geplaatst hebben, start de lotingsprocedure voor de overige 
aanmeldingen. Op onze website vindt u meer informatie over de lotingsprocedure.

Na definitieve inschrijving hebben wij altijd een kennismakingsgesprek met u en uw kind, het Focus- op- 
jou-gesprek. Uiteraard vertellen wij u tijdens dat gesprek meer over onze school, de mogelijkheden voor uw 
kind en onze unieke onderwijsaanpak. Ook staat tijdens dat gesprek het onderwijskundig rapport - ingevuld 
door de basisschool - centraal. We formuleren dan samen met u en uw kind de eerste ambities en de leer-
doelen. Deze gesprekken vinden plaats kort na de zomervakantie, als de leerling al op Focus is geplaats en 
toegelaten.



U bent van harte welkom op een van de kennismakingsmomenten!

Focus Beroepsacademie is veelzijdig en qua onderwijsaanpak uniek. Met uw kind in het middelpunt en 
ons onderwijs daaromheen. Wij nodigen u van harte uit om tijdens een van onze open dagen samen met 
uw kind eens de sfeer te komen proeven en nader kennis te maken.

Kom ‘ns kijken Dag

Woensdag 8 december 2021 van 17.30 uur tot 21.00 uur.

Op de Kom ‘ns kijken dag maken jij en je ouders kennis met ons gebouw, onze docenten en onze 
profielen. Meer informatie kunt u vinden in de bijgevoegde flyer en op onze website: 
www.focusopjetoekomst.nl. Inschrijven voor deze avond kan via deze website.

Open Dag

Dinsdag 8 februari 2021 van 16.30 uur tot 20.00 uur.

Op deze dag zijn jij en je ouders van harte welkom om onze school te leren kennen. Je hoeft je hiervoor 
niet op te geven, maar kunt binnenlopen wanneer dit voor jou uitkomt.

Contact
Als u nog vragen of behoefte aan meer informatie heeft, kunt u altijd contact opnemen met
onze administratie, via info@focusberoepsacademie.nl of inschrijven@focusberoepsacademie.nl. 
uw vraag wordt dan zorgvuldig in behandeling genomen en beantwoord door één van onze 
medewerkers. 

Indien u uw kind voor Groenonderwijs wilt opgeven, mailt u ook naar info@focusberoepsacademie.nl  
en/of info@ozhwgroencollege.nl. 
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Wat zeggen betrokkenen over Focus Beroepsacademie

Uiteraard kunnen wij u vertellen hoe mooi onze school is en dat we het beste gepersonaliseerd onderwijs 
hebben maar graag laten we nog wat mensen aan het woord over Focus Beroepsacademie.

“Mijn dochter voelt zich thuis op Focus. Ze wil graag iets met het groenprofiel gaan doen en is 
er blij dat zij hier al kennis mee kan maken in de PPO-lessen. Ze krijgt met haar basisschooladvies 
veel kansen op Focus. Haar talenten worden gezien! Sommige vakken kunnen al echt op 
mavoniveau gevolgd worden en bij andere vakken krijgt zij tijd zich verder te ontwikkelen met 
de extra aandacht van vakdocenten.” 
Mevrouw Vermeulen, moeder van een leerling uit klas 1

“Ik zag best op tegen de overstap naar de middelbare school. Ik zit nu in stamgroep 1F3, een 
klein klasje en het voelt een beetje als groep 8. Alleen ik ben nu veel beter in rekenen en lezen 
aan het worden, ik behaal gelukkig steeds de afgesproken leerdoelen, dat is echt fijn! Ik werk 
ook veel samen met leerlingen uit andere stamgroepen, dat is leuk!!” 
Jeroen, leerling uit klas 1

“Wat is het fijn dat op Focus mijn leerlingen op hun eigen niveau per vak aan de slag gaan. Veel 
van mijn leerlingen hebben een vmbo-advies dankzij rekenen of begrijpend lezen, maar zijn verder 
heel talentvol. Andere vakken kunnen dan op een hoger niveau gevolgd worden!”
Leerkracht groep 8



We zien je graag terug
bij ons op school!
BARENDRECH T



www.focusberoepsacademie.nl

Dierensteinweg 4
2990 AB Barendrecht
Tel. 0180-613900

Verbondenheid

Veelzijdig 
aanbod

Doelgericht 
werken

Oog voor geluk

Bijdrage aan potentieel
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