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Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

T: (0591) 65 79 79
E: info@hondsrugcollege.nl
I: www.hondsrugcollege.nl

HONDSRUG COLLEGE
GOUDEN HANDJES

De Gouden Handjes

Twee Vakcolleges!

op het Hondsrug College

Je kunt kiezen uit de onderstaande vakcolleges
Geef bij aanmelding twee keuzes en een reserve keuze door.

Zit jij in groep 8 en heb je een BB, BK of KM advies? Vind jij het leuk om praktisch
bezig te zijn? Meld je dan aan voor de Gouden Handjes!
Voor leerlingen in groep 8 organiseren wij dit schooljaar ‘De Gouden Handjes’. Een uniek project waar jij,
als je een bb, bk of km advies hebt en graag praktisch bezig wil zijn, alvast kennis kan maken met onze
vier vakcolleges. Je kan bij dit project bij twee vakcolleges van jouw keuze geplaatst worden.

Wat moet je doen om hieraan mee te doen?

Bespreek dit eerst met je juf of meester en met je ouder(s)/verzorger(s). Jouw juf of
meester kan jou aanmelden. Als je dit wil moet je voor 1 oktober aangemeld zijn.
Dit kan jouw juf of meester doen via mink@hondsrugcollege.nl

Techniek

Zorg en Welzijn

Techniek heeft de toekomst.

Vind jij het leuk om met mensen te werken of om mensen te helpen? Je gaat tijdens deze acht weken

Wil jij ontdekken hoe leuk en uitdagend de wereld van techniek is? Werk jij graag met je hoofd en je

onder andere kennismaken met: werken in de ouderenzorg, werken in de kinderopvang, uiterlijke

handen. Dan kan jij aan de slag met echte machines en gereedschap om je eerste klus te klaren.

verzorging, gezonde voeding en koken en EHBO.

Economie en Ondernemen

Media Vormgeving en ICT

Ben jij de ondernemer van de toekomst en weet jij wat de klant nodig heeft? Samen met jou gaan wij

Hou je van spelen met foto’s, het maken van films of het programmeren van een robotje? Ben je

ontdekken hoe de wereld van morgen er uit komt te zien. Je gaat kijken hoe je (nieuwe) producten kunt

nieuwsgierig hoe je een website kunt maken of hoe Virtual Reality werkt? Wil je iets zelf ontwerpen en

verbeteren aan de hand van de wens van de klant en gaat hier reclame voor te maken.

het printen met een 3D-printer? Ga dan de lessen volgen bij het Vakcollege MVI.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Er is eerst een voorlichtingsmiddag waarin je kennis kan maken met de vier
vakcolleges. Als je dan een keuze gemaakt hebt welke twee vakcolleges jij zou willen
volgen dan kan jouw juf of meester dit doorgeven op mink@hondsrugcollege.nl.
We vragen jou om een keuze te maken voor twee vakcolleges en een reservekeuze.
Meestal lukt het om jou in je twee favoriete vakcolleges te plaatsen, maar kies voor
de zekerheid ook maar een derde uit. De keuzes hiervoor kunnen tot uiterlijk 29
oktober aan ons worden doorgeven.

