DE MARKE

School met leerroute
vrijeschool onderwijs
mavo, onderbouw havo

Samen kijken hoe uniek je bent
Ik ben uniek
Jij bent bijzonder en iedereen is anders. Mooi als je school daar
rekening mee houdt. Op Het Corberic snappen en doen we dit. Je
krijgt alle kans om ‘je eigen ik’ te ontwikkelen. Natuurlijk bereiden
we je goed voor op examens. Maar belangrijker nog: bij ons groei
je als mens.
Vrijeschool
Op Het Corberic kun je vier jaar mavo doen en onderbouw havo of
vwo. Je volgt dan vrijeschoolonderwijs. Mag je daar doen wat je wilt?
Dat niet, maar we geven je wel veel ruimte om te kijken wie je bent,
wat je kan en waar je talenten liggen. We prikkelen je en dagen jou uit
om nieuwe dingen te doen, steeds op andere manieren. School wordt
echt een beleving. Door te raken, kraken en maken.

Raken Kraken Maken

Raken
Leraren doen alles om jou enthousiast te
maken. Om jou op veel verschillende manieren te laten leren. In een
inspirerende en uitdagende omgeving. Je wordt geraakt en daardoor
durf je nieuwe dingen uit te proberen.
Kraken
Laat je hersens kraken! Denk na op allerlei manieren. Samen
gaan we onderzoeken en oplossen. Projecten bedenken en
uitvoeren. We pakken zaken steeds anders aan. We leren je
creatief te zijn en je te ontwikkelen op allerlei gebied.
Maken
Leren doe je niet alleen met je hoofd. Je leert op
Het Corberic hoe mooi het is om dingen te maken.
Werkstukken van hout en metaal, tekeningen en muziek
bijvoorbeeld. Maar je gaat ook groente verbouwen en
gerechten koken. Je leert welke gereedschappen en
technieken je het best kan gebruiken. Daar leer je zoveel
van. Vooral om trots te zijn op alles wat je maakt.
Jij!
We willen dat jij je als persoon ontwikkelt. Dat kan alleen als
je je op je gemakt voelt en lekker jezelf kan zijn. Dan kan op Het
Corberic. Bij ons krijg je de kans om te ontdekken wat je kunt en waar
je goed in bent. En… je mag fouten maken, daar leer je juist van.
‘Vooruit struikelen’ noemen we dat.
Wij!
Maar ‘jij’ bestaat niet zonder ‘wij’. We doen het namelijk samen. Jij, je
schoolgenoten, je mentor en de leraren. Wij vinden het belangrijk om
je te leren kennen. Daarom blijf je een paar jaar bij dezelfde klas en
mentor. Zo ontstaat een hechte groep. Je begrijpt elkaar beter en durft
dus sneller nieuwe dingen te doen. Superfijn toch?
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