business mavo • havo-TOP

business school
veelzijdig en ondernemend

Wij bieden op de mavo alle profielen:
- Economie en Ondernemen
- Techniek
- Zorg en Welzijn
- Landbouw
- Dienstverlening en producten

Als je niet naar een gewone mavo wilt, maar naar een
SUPER-MAVO moet je op Penta Hoogvliet zijn.
De mavo en de havo-TOP van Penta Hoogvliet noemen
we samen de BUSINESS SCHOOL.
Wat is er zo bijzonder aan onze mavo?
• Je kunt er alle richtingen kiezen
• In de projecten van de BUSINESS SCHOOL leer je hoe je
zelf en samen met anderen iets nieuws kunt uitdenken en
ook nog zelf mag uitvoeren (‘ondernemendonderwijs’)
• Je leert zo dingen als:
o vertrouwen hebben in jezelf en anderen
o samenwerken
o een ondernemende houding aan te nemen
o omgaan met mensen

De projecten op de business school maken school
op een creatieve manier leuker!
Nicole van der Weijden (klas BS4a)

• De leerlingen van de Business Mavo hebben het erg naar
hun zin. Ze geven de school goede cijfers voor onder
andere:
o Ik word uitgedaagd om mijn best te doen (7,5)
o Afwisseling in de les door verschillende activiteiten (7,8)
o De docenten motiveren mij (7,4)
o De leraren hebben respect voor mij (8,6)
• In de derde klas haal je een echt Anglia diploma
• Je werkt niet alleen met boeken maar ook met een
eigen laptop
• De Business Mavo is een uitstekende voorbereiding op
de havo-TOP. Een heel bijzondere havo met onder
andere een stage in een bedrijf.
hv.penta.nl

Uitdagend en levensecht onderwijs
Door middel van business games en het opzetten van
echte mini-ondernemingen laten we je ervaren wat het
is om een eigen bedrijf te beginnen. We beginnen daar
al op een speelse manier mee in klas 1 met het project
JEP (= je eigen product) en project VWO (= vergelijkend
warenonderzoek).
Bij “JEP” ga je in groepsverband een eigen onderneming
opzetten waarbij je echte producten gaat inkopen om ze
vervolgens op de kerstmarkt tegen een hogere prijs aan
klanten te verkopen. Een spannend project waarbij je veel
leert over het hebben van een eigen onderneming en
waarbij we de winst schenken aan een goed doel.

Tijdens de projecten op de Business School
heb ik veel andere leerlingen leren kennen
en geleerd hoe je moet samenwerken.
Ziyad Hadouchi (klas BS4a)

Bij het project VWO vorm je met andere leerlingen een
testteam. Met elkaar zoek je één product uit dat je van
verschillende merken gaat onderzoeken, bijvoorbeeld cola
van verschillende merken. Ook organiseer je een testmiddag waarop leerlingen jouw producten komen testen en
hun oordeel daarover vellen. Je leert dit te verwerken in
Excel, Word en PowerPoint. Een project vol leuke, actieve
opdrachten waarbij je de theorie in de praktijk leert!

Bij het project “Plaza Challenge” moesten we een
eigen online winkel runnen; door dit project
weet ik dat ik een ondernemer wil worden.
Larissa van der Welle (klas BS4a)
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Projecten klas 2
Bij het project “Duurzaamheid”, maak je een eigen voetafdruk en leer je hoe duurzaam je zelf bezig bent. Tijdens dit
project speel je ook een spel waarbij je met geld kleding
mag gaan kopen. In het spel word je een directeur, arbeider, boer of consument. Het hele spel draait om acties en
reacties. Je leert zo wat de gevolgen zijn van de keuzes die
je maakt voor het milieu en de economie.
Een ander project dat je doet in de tweede klas is het
project “Reis mee door de Europese Unie”. Je kiest met een
groepje een land binnen de EU. Je onderzoekt waarom
het land bij de Europe Unie is aangesloten, welke regels er
gelden binnen de EU en zoekt informatie over de economische geschiedenis van het land. Je kunt hier je eigen
creativiteit in kwijt door een mooie presentatie te maken,
waarbij je een filmpje opneemt en gebruikt voor je presentatie.
Anglia
In klas 1 en 2 leggen we daarvoor de basis: je krijgt extra
Engels, zodat je straks moeiteloos Engels kunt verstaan,
lezen, spreken en schrijven. In klas 3 doe je een Cambridge examen en krijg je een internationaal erkend Angliadiploma. Daarnaast doe je veel economische kennis en
vaardigheden op. Niet alleen in de (extra) lessen economie,
maar ook in de andere lessen. Bij allerlei vakken leer je dingen die je in je verdere studie en loopbaan goed zult kunnen gebruiken. Op de BUSINESS SCHOOL leggen we daar
extra nadruk op. Bij Nederlands leer je bijvoorbeeld een
sollicitatiebrief schrijven, bij geschiedenis ontdek je hoe
de Egyptenaren zo’n welvarend volkje werden, bij Engels
en Duits maak je kennis met de manier waarop onze buren
hun geld verdienen en met elkaar omgaan (handig als je
de internationale handel in wilt !), bij beeldende vorming
ga je aan de slag met het ontwerpen van reclamemateriaal
en ga zo maar door.
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....op het mbo
Als je straks een mavo-diploma hebt van de BUSINESS
SCHOOL en als je het fijn vindt om te leren door te doen,
kun je er voor kiezen om naar het mbo te gaan. Je hebt
dan een flinke voorsprong op leerlingen van andere scholen. Vooral als je een economische opleiding gaat volgen,
maar ook als je in een andere sector verder gaat. Je weet
wat er in de wereld te koop is, je hebt meer kennis (bijvoorbeeld door de 7 vakken) en -belangrijker nog- je kúnt ook
heel veel en je weet wat je waard bent.
Bij ons op de havo(TOP)
Je kunt op PENTA Hoogvliet na de mavo nu ook doorgaan naar de havo! Hier kun je dan in twee jaar een
havo-diploma halen in het profiel Economie en Maatschappij. Het vakkenpakket van de BUSINESS SCHOOL
sluit daar naadloos op aan.
....of een andere havo
Je kunt ook voor een ander havo-profiel kiezen, als je in
de BUSINESS SCHOOL de juiste vakken in je vakkenpakket
kiest. Op Scala Rietvelden in Spijkenisse kun je dan bijvoorbeeld doorgaan in de profielen Natuur en Techniek
of Natuur en Gezondheid.
Kom langs!
Kom langs op onze voorlichtingsdagen of maak een
afspraak voor een kennismakingsgesprek. We vertellen
je graag alles over deze prachtige opleiding.
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Je kunt meer dan je denkt!
Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en
wij willen graag dat je laat zien wat je kunt.
En dat is vaak meer dan je denkt! Waarom een 6 als het
ook een 7 of een 8 kan zijn? Wil je je best doen om te
ontdekken waar je goed in bent en daarin nog beter wil
worden? Wil je ook werken aan je minder sterke kanten?
Wij staan voor je klaar!
Normaal gesproken doe je op de mavo examen in 6 vakken. Bij ons krijg je in de bovenbouw 7 examenvakken:
eentje meer dus!
Ook kan je LO2 (examenvak lichamelijke opvoeding) als
extra examenvak volgen.
Praktijkvak Dienstverlening & Producten (D&P)
Om de projecten van de onderbouw goed vervolg
te geven in de bovenbouw bieden we het vak D&P in
de bovenbouw als zevende vak. Je leert bij dit vak hoe je
een evenement moet organiseren, een website maken
en presenteren, filmbewerking en koken.
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Wist je dat…..
• … het veel voldoening geeft als je iets voor elkaar
gekregen hebt dat je moeilijk vond om te doen?
• … de leraren op de PENTA BUSINESS SCHOOL je heel
graag willen helpen om het beste uit jezelf te halen?
• … er later veel werk is voor mensen met economische
kennis en vaardigheden?
• … je op de BUSINESS SCHOOL veel dingen leert die je
ook goed kunt gebruiken als je een technisch beroep
kiest of een beroep in de gezondheidszorg?
• … dat de extra lessen Engels je later heel goed van pas
zullen komen?
• … je meer kans op succes in je leven hebt als je goed
met mensen om kunt gaan, zelfvertrouwen hebt en
je goed weet te presenteren?
• … ‘ondernemend’ betekent dat je het aandurft om
je eigen keuzes te maken?
• … de PENTA BUSINESS SCHOOL een VECON-certificaat
heeft?
• … dat dit certificaat betekent dat onze BUSINESS SCHOOL
voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van de vereniging
van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken
(VECON)?
• … de BUSINESS SCHOOL heel goed te bereiken is
met de metro?
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Beste jongens en meisjes,
Je zit op dit moment in groep 8 van de basisschool. Je zult
dit schooljaar moeten gaan kiezen naar welke school voor
het voortgezet onderwijs je gaat. als je kiest voor Penta
Hoogvliet, ga je een bijzondere tijd tegemoet.
Dit boekje kan je helpen bij het nemen van deze belangrijke beslissing. Maar nog beter is het om een keer bij ons de
sfeer te komen proeven. En als je echt wilt weten hoe het
hier is, praat dan eens met kinderen die al op Penta Hoogvliet zitten. Zij weten je precies te vertellen hoe het hier is.
Je kent vast wel een paar kinderen bij jou in de buurt die bij
ons op school zitten en anders kom je ze wel tegen op de
Open dag.
Ik wens je veel succes en plezier tijdens je laatste maande
op de basisschool.
S.P. van Hofwegen - Directeur

Voorlichtingsavond “Even proeven”
Voor leerlingen en ouders groep 8
Dinsdag 23 november 2021 om 19.00 - 21.00 uur
Locatie: Campus Hoogvliet, Elritsstraat 11, 3192 CE, Hoogvliet
Open dag
Voor leerlingen en ouders
Woensdag 19 januari 2022 (14.00 - 20.00 uur)
Locatie: Campus Hoogvliet

Inschrijven
Als je ouders je als leerling willen inschrijven, kunnen ze op
onze website www.hv.penta.nl alle informatie vinden hoe
aan te melden.
Toelating
Na de aanmelding beslist een toelatingscommissie over
je toelating tot het eerste leerjaar. die beslissing neemt de
commissie op grond van het advies van de directeur van de
basisschool, het onderwijskundig rapport en eventueel de
scores van de CITO-toets en/of de NIO/test.

Open lesmiddag
Voor leerlingen groep 8
Woensdag 26 januari 2022 (13.30 - 15.30 uur)
Locatie: Campus Hoogvliet
Je kunt je voor de voorlichtingsavond en de openlesmiddag
aanmelden bij de administratie van de school. Dit kan telefonisch via nummer 010-2950666. Het kan ook via de e-mail:
hv@penta.nl of op de website www.hv.penta.nl

Elritsstraat 11 | 010 - 2950666 | hv@penta.nl

