Lekker aan de
slag met vakken
die bij je passen.

Let’s do it.
Brochure
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Nog even en dan ga je naar de middelbare
school. Spannend! Je wil natuurlijk een
school kiezen die goed bij je past. Een plek
waar jij een goed gevoel bij hebt. Geen
gemakkelijke keuze. Dat snappen we heel
goed. Om je een beetje te helpen, vertellen
we je graag iets over ónze school. Wie
weet passen wij wel goed bij jou!

Hé bijna
brugklasser
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Aangenaam kennismaken

kun je bij ons terecht voor een breed aanbod. Natuurlijk

Wij zijn UDO en UGO. Twee fijne vmbo-scholen, waar je

heb je je vaste plek. Jóúw school waar je de dag begint.

alle vrijheid krijgt om te ontdekken wat je leuk vindt en

Maar voor sommige vakken maak je even een uitstapje

waar je goed in bent. Scholen die een beetje voelen als

naar het andere gebouw. En dat is heel gemakkelijk,

thuis. En het mooie: je bepaalt je eigen leerroute, samen

want we zitten dicht bij elkaar.

met onze leraren die je helpen de vakken te kiezen die
goed bij je passen. Want iedereen is anders. En dat is

De eerste periode van je opleiding is op beide scholen

maar goed ook.

gelijk. Daarna kun je op UDO aan de slag met techniekof zorg- en welzijnvakken. En bij UGO maak je kennis met

Kies je voor UDO, dan kies je ook een beetje voor UGO en

allerlei verschillende beroepen. Niet alleen uit een boek,

andersom. Dat betekent dat je les kunt krijgen in beide

bij ons kun je gewoon lekker aan de slag. Dat is het fijne

schoolgebouwen. Door uitwisseling tussen beide scholen,

van vmbo.
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“Ik ga voor Zorg &
Welzijn. Later wil ik
werken als kraamhulp
of in de kinderopvang.”

Dit is UDO
Je leest nu de brochure van UDO. Een school voor vakgericht
vmbo. Wat we daarmee bedoelen? Dat we je uiteindelijk
voorbereiden op een toekomst in zorg en welzijn of techniek.
Maar voor het zover is, ga je ook zoveel mogelijk proeven
van andere vakken, beroepen en werkvelden. Wat dacht je van
dierverzorging, vlogs opnemen en koken? Er valt genoeg te
ontdekken. En dat is precies wat je in de eerste tijd gaat doen.
Zodra je eraan toe bent, kies je een richting die bij je past.
Op UDO kun je kiezen voor de richtingen Techniek en Zorg
& Welzijn. Handig als je bijvoorbeeld automonteur, kapper
of verpleger wil worden.
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“Vooral de technieklessen vind
ik leuk. Ik was op de basisschool
al bezig met programmeren.
Daarom heb ik ICT als
vrijekeuzevak gekozen.”

Floris
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De wereld
van Techniek
Vind je het leuk om iets te bouwen of te repareren?
UDO heeft een Techniektoren waar jij heel blij van
wordt. Hier leer je alles op het gebied van techniek.
Je kunt kiezen uit verschillende vakgebieden:
		Produceren, Installeren & Energie
		Mobiliteit & Transport
		Bouwen, Wonen & Interieur
Lees meer over deze vakgebieden op de
volgende bladzijdes!
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Moeilijke keuze? Geen zorgen. We helpen jou
vanaf de eerste schooldag te ontdekken wat bij je
past. Misschien word je later wel loodgieter, lasser
of elektricien. Bij ons zet je de eerste stappen.
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Produceren,
Installeren &
Energie

Misschien word
je later wel…

Kies je voor deze richting, afgekort PIE,
dan leer je van alles over bijvoorbeeld
elektrotechniek, energiebesparing, het
bewerken van materialen en het
bedienen van machines. Wat dacht je
van lassen met een lasrobot, het
installeren van zonnepanelen of het
aanleggen van leidingen in de
badkamer of keuken?

Loodgieter bij je eigen bedrijf
Geluidstechnicus bij de Ziggo Dome
Uitvinder van een nieuwe Tesla-auto
Onderwaterlasser bij de marine
Engineer voor de ruimtevaart
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Mobiliteit
& Transport
Zit jij liever onder de motorkap dan in de
auto en ben je geïnteresseerd in alles
op wielen? Dan is de richting Mobiliteit
en Techniek echt iets voor jou. Of het
nou een fiets, een auto of een
vrachtwagen is, jij weet straks welke
techniek er achter elk vervoermiddel
schuil gaat. Voor een band verwisselen
draai jij je hand niet meer om!

Misschien word
je later wel…
Automonteur bij Mercedes
Werktuigbouwkundige op de Maasvlakte
Vliegtuigtechnicus bij Schiphol
Vrachtwagenchauffeur door heel Europa
Lid van Max Verstappens pitcrew
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Bouwen,
Wonen &
Interieur

Misschien word
je later wel…

Kies je voor deze richting, dan kies
je voor stoere vakken als metselen,
voegen en timmeren, maar ook voor
creatieve vakken als technisch
tekenen, ontwerpen en inrichten.
Welke materialen gebruik je en
welke kleur krijgt een muur? Of
maak jij straks je eigen meubels?

Meubelmaker met een eigen interieurmerk
Aannemer van een groot vastgoedproject
Showroominrichter bij Ikea
Interieurstylist bij VT Wonen
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De wereld
van Zorg &
Welzijn
Kies je voor de richting Zorg & Welzijn, dan weet
je na afloop van je vmbo hoe je mensen kunt
helpen met hun gezondheid en welzijn. Wat leer
je bijvoorbeeld? Hulp bieden bij ongevallen,
verpleging, kraamzorg en revalidatie. Maar ook
uiterlijke verzorging zoals manicure, pedicure,
huid- en haarverzorging.
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“Wat ik later wil
worden weet ik nog
niet, misschien iets
in de zorg of welzijn.”

Zorg &
Welzijn
Naast de inhoudelijke zorgvakken leer je bij
Zorg & Welzijn over dienstverlening in zorg en
welzijn, bijvoorbeeld de catering, de receptie,
de schoonmaak of de facilitaire dienst.
Misschien word jij later wel...
Haarstylist van celebrities
Assistent op de OK
Kraamverzorgende van pasgeboren baby’s
Magazijnbeheerder bij een ziekenhuis
Organisator van grote evenementen
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De wereld
van U, van
jou dus
Iedereen is anders. We hebben allemaal onze eigen talenten
en ons eigen tempo. Daarom is het belangrijk dat je iets
kiest waar je blij van wordt. En dat is niet makkelijk als je zo
jong bent. Er valt nog zoveel te ontdekken. Nog even niet
kiezen? Ook dat kan. Dan maak je de opleiding af op onze
andere school UGO. Hier heb je volop de tijd om te
ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
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Tips van
brugklassers
01
02
03
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Je eerste schooldag… Spannend!

Jouw leerroute

Je eerste dag op de middelbare school. Misschien

Basis, kader, gemengde leerweg, theoretische leerweg

kijk je ernaar uit. Misschien vind je het juist een beetje

of misschien wel een combinatie? Bij ons kun je vakken

spannend. Dat snappen wij heel goed. Daarom doen we

volgen op verschillende niveaus. Het hangt er maar net

er alles aan om je snel thuis te laten voelen. Op je eerste

vanaf wat bij je past. Samen bekijken we hoe we het

dag maak je vooral veel kennis met je klasgenoten, je

beste in je naar boven kunnen halen.

leraren en het schoolgebouw. En omdat het gebouw een
stuk groter is dan je oude school, hebben brugklassen

Je start bijvoorbeeld in een vmbo Basis-Kader-klas.

hun eigen plek in het gebouw. Lekker vertrouwd.

Dat is je startpunt. Maar daarnaast kun je les krijgen op
verschillende niveaus. Is Engels bijvoorbeeld jouw beste

Leren door te doen

vak? Dan volg je dit misschien wel op vmbo-TL niveau

Lekker bezig zijn en de lesstof direct toepassen. Daar leer

(oftewel mavo).

je het meest van. Daarom steek je bij ons je handen uit
de mouwen. Je krijgt regelmatig les buiten de school,
bijvoorbeeld bij een bedrijf. Zo leer je gelijk hoe het is om
ergens aan het werk te zijn. Da’s pas lekker ervaring opdoen.

Als je iets niet weet of je
hebt hulp nodig, vraag het
gewoon aan je mentor.
Als je de weg niet weet,
volg dan de bordjes.
Gewoon niet te bang zijn,
het is echt heel erg leuk.

“Ik vond het wel een
beetje spannend om
naar de middelbare
school te gaan,
maar het viel heel erg
mee en je krijgt een
brugklasmentor die
je overal bij helpt.”
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Aafke
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“De eerste schooldag was
meteen al superleuk, met
allemaal leuke meiden in de
klas. We deden spelletjes om
kennis te maken met elkaar en
de docenten. Ik had meteen
veel vriendinnen. Het grote
gebouw is wel even wennen,
maar na drie dagen weet je
de weg!”
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Jouw talent ontwikkelen
Waar word jij blij van?

Persoonlijke ontwikkeling

Over vier jaar heb jij je vmbo-diploma. Hoe gaaf is

Het is belangrijk om jezelf goed te leren kennen.

het als daar wat extra vakken op staan? Vakken die

Wat vind je belangrijk, waar voel jij je goed bij en

je zó leuk vindt, dat je daar graag wat extra energie

wat zijn je valkuilen? Als je jezelf goed kent, maak

in steekt. Dat kan. Je krijgt iedere week een aantal

je vanzelf de keuzes die bij je passen. Bij UDO

vrije keuze-uren. Dat zijn uren die je kunt besteden

helpen we je hierbij en leer je vaardigheden waar

aan iets wat je leuk vindt. Zoals sport, kunst,

je de rest van je leven wat aan hebt. Denk aan

theater, science en meer. Het is aan jou.

creatief denken, samenwerken en problemen
oplossen. Zo heb je aan het eind niet alleen een
diploma op zak, maar ook een dosis zelfvertrouwen
én waardevolle skills voor de toekomst.

Wij zijn er voor jou
Begeleiding

school gaat. Daarom houden we jou en je ouders

Heb je bijvoorbeeld moeite met concentreren, taal

op verschillende manieren op de hoogte:

of lezen? Wat de oorzaak ook is, samen gaan we op

• C ontactmomenten

zoek naar een oplossing. Er staat een speciaal

Aan het begin van het schooljaar worden

team voor je klaar dat je kan helpen met extra

jouw ouders uitgenodigd voor een kennismaking.

begeleiding, een aangepast leertempo of andere

We organiseren ook ouderavonden over

hulpmiddelen. Dat scheelt.

specifieke onderwerpen en hebben
voortgangsgesprekken met hen op school.

Hoe gaat het met je?
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• S omtoday

We bouwen graag een goede band met je op. Met

Via ons programma Somtoday kunnen jij en je

jou, maar ook met je ouders. Zo kunnen we ervoor

ouders altijd je rooster, je huiswerk en je cijfers

zorgen dat je lekker in je vel zit en met plezier naar

bekijken. Super handig!
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UDO op
de agenda
1.

2.

3.

Open Dag

Doe-middagen

Voorlichtingsavond

Kom langs en neem een kijkje

Kom een woensdagmiddag in

Heb je de Open Dag gemist of

in de school! Tijdens een

november bij ons op school

heb je nog vragen? Kom dan

rondleiding vertellen we je

meedoen met een leuke

samen met je ouders naar de

alles over de school, je kunt

activiteit. Zo ervaar je hoe het is

voorlichtingsavond op woensdag

een proeflesje volgen en we

om bij ons op school te zitten.

2 februari. Volg een voorlichting

beantwoorden al je vragen!

Meld je aan via onze website.

naar keuze en stel je vragen aan
leerlingen of docenten.

Dinsdag 18 januari

3, 10, 17 en 24 november

Woensdag 2 februari

van 16.30 tot 20.30 uur

van 14.30 tot 16.30 uur

om 19.30 uur

Meld je aan voor 1 maart

Kennismakingsmiddag

Ben je enthousiast over onze school? Meld je dan aan

Heb jij je aangemeld? Dan nodigen wij je uit voor

voor 1 maart. Download ons aanmeldingsformulier op

een kennismakingsmiddag op woensdag 8 juni. Hier

onze website of vraag ernaar bij je leraar.

ontmoet je nieuwe klasgenoten en docenten, zodat
je ze alvast een beetje leert kennen!

UDO vakgericht vmbo
Sprengenweg 81
7301 EH Apeldoorn
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055 3575310
info@udo.nl
www.udo.nl

