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’t Venster is een prachtige school, gelegen in 
Arnhem Noord, aan de rand van Klarendal. 
Een plek om elkaar te ontmoeten, te groeien, 
te leren en na vier jaar een diploma te halen. 
Met een diploma van onze school, kunnen 
leerlingen verder naar het MBO, maar er zijn 
ook leerlingen die na de Mavo nog verder 
gaan naar de Havo. Leerlingen op ‘t Venster 
kiezen voor één van de profielen: Cultuur, 
Ondernemen of Sport. In de onderbouw ge-
ven we vier uur per week ‘profieluren’, lessen 
die horen bij het profiel waar een leerling 
voor heeft gekozen. In de bovenbouw zijn  
er profiel- en keuzevakken en zijn er weer 
nieuwe keuzes mogelijk.

Vmbo ‘t Venster is een school met een 
prettig, veilig leef-, werk- en leerklimaat 
waar leerlingen en medewerkers zich 
gekend voelen. Iedereen voelt zich hier 
medeverantwoordelijk voor. Dit is een 
voorwaarde voor het belangrijkste doel van 
de school: leerlingen in 4 jaar een diploma 
laten behalen op minimaal het niveau 
waarop ze zijn aangenomen.

VMBO-MAVO

 ’t Venster is 
onderdeel van Quadraam

’T VENSTER MAAKT HET VERSCHIL!

http://www.vmbo-venster.nl


’T VENSTER Vier uur in de week extra sport, of met de 
 afdeling Cultuur naar musea en andere 
cultureleactiviteiten.Ofbijvoorbeeldmet
Ondernemenopbezoekbijeenbedrijf. 
Er valt veel te beleven op ’t Venster.

Samen
Leren doe je samen, dat geldt voor onze leer-
lingen, maar ook voor onszelf, het team van  
‘t Venster. De Academische Opleidingsschool 
versterkt ons lerend vermogen. Samen 
 zorgen we voor de ontwikkeling van ons 
onderwijs.

Ontwikkeling
Leerlingen op ‘t Venster hebben een coach. 
Samen met deze begeleider stellen ze zichzelf 
doelen.Wevindenhetbelangrijkdatleerlingen
bewust werken aan hun eigen ontwikkeling. 
Leerlingen bespreken hun voortgang een paar 
keerperjaartijdenseendriehoeksgesprek,we
noemen dat een LOV- gesprek, dat staat voor 
Leerling, Ouders en ‘t Venster.

De school
‘t Venster kent 4 afdelingen: de Onderbouw, 
Bovenbouw, Mavo en de ISK ( Internationale 
Schakelklassen), binnen deze thuisbasissen 
volgen leerlingen de meeste lessen.

WezijneenLOOTschool.Datbetekentdatwe
veel topsporters de kans bieden om hun 
schoolloopbaan te combineren met een 
 topsportcarrière.

Opleidingsschool
Vmbo ’t Venster hecht waarde aan kwalitatief 
goede begeleiding aan te bieden.
Op’tVensterkrijgjebegeleidingvaneen
 geschoolde werkplekbegeleider.
Voor de begeleiding is er de coördinerende 
schoolopleider (CSO). De CSO coördineert de 
opleidingsschool, verzorgt de kennismaking 
en onderhoudt het contact met het instituut. 
Dewerkplekbegeleiderverzorgtdedagelijkse
begeleiding,tevensermogelijkheidtothet
doen van onderzoek onder begeleiding van 
een onderzoeksteam.


