vakcollege
Naast dat wij een vmbo school zijn, zijn we ook een Vakcollege.
Dit betekent dat jij al vanaf het eerste jaar vele praktische lessen
krijgt. Ook ga je op bezoek bij bedrijven en je krijgt gastlessen
van mensen die veel weten over een bepaald beroep.

Als je bij ons op school komt, werk je vaak liever met je handen dan uit
een boek. Bij ons wordt precies dát talent al vanaf leerjaar 1 optimaal
benut: leren door te doen!
In het eerste jaar kies je drie van de vier afdelingen. Deze
wisselen per periode, zodat je kunt ontdekken welke van deze
afdelingen bij jou past.

Economie & Ondernemen
Je leert hier alles wat te maken heeft

afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie

met het starten en runnen van een

een eigen bakkerij en een restaurant.

Horeca, Bakkerij en Recreatie

eigen (online) bedrijf. Je maakt kennis

Op deze afdeling leer je koken in onze professionele keuken en

met

bakkerij. Je serveert je eigen gerechten in het restaurant en zorgt
ervoor dat de gasten het naar hun zin hebben.

de

profieldelen

administratie,

Jouw keuze

secretarieel, commercieel en logistiek.

In het tweede jaar maak jij een keuze

Daarnaast komen etaleren en reclame

voor één afdeling. Je gaat bij afdeling

ook aan bod.

solliciteren, zodat je aan kunt geven

Techniek

waarom je voor deze afdeling kiest. Zo

Als je Techniek volgt, krijg je zowel les in het ScienceLab

Praktijklokalen

leer je jezelf een stukje beter kennen!

als in de grote technieklokalen. In het ScienceLab

Onze praktijklokalen zijn ingericht op

werk je bijvoorbeeld met 3D-printers, drones

basis van de nieuwste en modernste

Mocht je in het tweede jaar een andere

ontwikkelingen binnen het vakgebied.

afdeling willen kiezen is daar op onze

Ook proberen we de praktijk zo goed

school ook alle ruimte voor.

en computers.

Zorg & Welzijn

mogelijk weer te geven in onze lokalen.

Ben jij iemand die graag klaarstaat voor

Zo hebben we onder andere een kapsalon

Vragen?

anderen, heb je veel geduld en kun je goed

bij Zorg & Welzijn en een echte receptie

Heb je na het lezen van deze folder nog

luisteren? Dan is deze afdeling iets voor jou. Er
zijn altijd mensen die extra zorg nodig hebben,
zoals ouderen, gehandicapten en kinderen.

Ook

vragen? Bel 078 - 751 10 00 of mail naar

maken we gebruik van ultramoderne

vmbo@dalton-dordrecht.nl, we helpen

laserprinters bij Techniek en heeft onze

je graag verder!

bij
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&

Ondernemen.

