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In deze folder vertellen we hoe dat eruit ziet.

• Protestants christelijk onderwijs

• Een veilige en overzichtelijke school

• Veel persoonlijke aandacht

• Remedial Teaching

• Lwoo-onderwijs

• SOVA/Faalangstreductietraining

• Hulp bij dyslexie/dyscalculie

• Havo-onderbouw

• Huiswerkbegeleiding

• Be’ ta-Challenge

HET BERECHJA COLLEGE 
STAAT VOOR:

  Waaiershoek 46, 8321 BH Urk
  0527-681237
  info@berechja.nl
  @Berechja_op_Urk
  berechjacollege
  berechja_college

Marcella Barends: “Het Berechja College heeft leuke docenten die 
weten wat er speelt. Ik vind het fijn als docenten je op een moderne 
manier lesgeven”.

Klaas-Jan van Laar: “Ik leer veel nieuwe dingen. Ik kan goed 
zelfstandig werken. Je wordt goed begeleid. De apparaten en 
machines die we bij Maritiem & Techniek gebruiken vind ik erg gaaf”.

Noëlle de Vries: “Ik vind het Berechja een megaleuke school. 
De docenten zijn erg vriendelijk. Ik vind het vooral leuk dat we 
wisselende lessen krijgen en niet alleen maar uit boek hoeven te 
werken”.

Liesanne van Otterloo: “Ik heb voor Berechja gekozen omdat het een 
Christelijke school is. De docenten zijn erg leuk. We zijn hier erg 
sociaal dus je maakt makkelijk nieuwe vrienden”.

Jonathan Kapitein: “Ik vind het fijn dat het Berechja College een kleine en 
overzichtelijke school is. Je kent elkaar en dat voelt vertrouwd”.

Jo-Janne de Vries: “Het Berechja College is een school met duidelijke 
regels. Gelukkig is er ook tijd voor gezelligheid”.

Jacob Bakker: “Fijn dat de docenten goed orde houden, want dan leer je 
veel. Ik sport graag en de school daagt mij uit om ook eens andere sporten 
te proberen”.

Loïs Gerssen: “Je kan gewoon om de kost en dat vind ik belangrijk. 
Ik ben creatief ingesteld en ik kan hier lekker veel met mijn handen 
werken”.

Meneer Romkes (Koken): “Ik help je graag om jouw 
kookkunsten te ontwikkelen op het Berechja 
College. Samen koken + samen leren =  samen 
genieten!”

Meneer Ten Have (Beeldende 
Vorming): “Ik help je graag  
om jouw creatieve talent te  
ontwikkelen!”

Mevrouw Kramer-Kaptijn (Gods-
dienst): “Ik ben nieuwsgierig naar wie  

  jij bent! Bij Godsdienst gaan we op 
ontdekkingstocht naar waar we voor staan en wat we 
geloven. Wat is voor jou belangrijk en waarom denkt   
  een ander anders?”

 Mevrouw Pasterkamp (Zorg-
coördinator): “Leren gaat beter als 
je goed in je vel zit. Zit jij niet lekker 
in je vel? Samen zoeken we naar een 

oplossing”.

Mevrouw Regterschot (Onderwijsassistente): 
   “Ik begeleid jou graag bij het plannen  
 en maken van je schoolwerk”.

 Mevrouw Rustenburg (Sport): 
 “Samen in beweging op het  
Berechja College. Ik help mee!”

Aanmelden

Van je meester of juf krijg je een formulier waarop 
je je kunt aanmelden voor het Berechja College. Wij 
zien uit naar jouw komst! Heb je nog vragen over 
het Berechja College? Bel, mail, of dm! Je kunt ook 
gewoon een keer langskomen. Alleen, of met je 
ouders/verzorgers. Wij zijn altijd dichtbij.

Bekijk hier onze film:



Het Berechja College is een christelijke school. En dat 
laten we graag zien. Jouw ontwikkeling is voor ons het 
belangrijkste dat er bestaat. Daarmee bedoelen we dat we je 
leren om zelf keuzes te maken en je bewust te laten worden 
hoe jouw (positieve) gedrag jezelf, maar ook anderen kan 
beïnvloeden. De Bijbel vertelt ons dat wij geliefd zijn door 
God en dat we Zijn liefde mogen doorgeven aan de mensen 
om ons heen. Onze docenten begeleiden jou daarbij in 
geloof, hoop en liefde. 
Wij beginnen iedere dag met bijbellezen en gebed en 
sluiten de dag met dankgebed. De christelijke feesten 
nemen bij ons een belangrijke plaats in en worden samen 
met de leerlingen vormgegeven. Elk leerjaar heeft z’n eigen 
samenkomst. Daarnaast merk je aan de manier waarop 
we met elkaar omgaan dat we een christelijke school zijn. 
Gepast taalgebruik en leren hoe je met elkaar omgaat, 
zijn voor ons heel belangrijk. De school heeft daardoor 
een vriendelijk klimaat waarin we elkaar waarderen (het 
gevoel dat je er mag zijn), respecteren (iedereen is uniek) 
en accepteren (naar elkaar luisteren). Zo proberen wij iets 
uit te dragen van de liefde die God aan ons geeft.

Je zult je waarschijnlijk snel thuis voelen op onze school. Na 
een paar dagen heb je al het gevoel dat je hier al veel langer 
zit. Dat komt ook omdat onze school niet zo groot is. Er is 
daarom altijd wel een docent in de buurt die je kan helpen 
als je een vraag hebt. En dat is fijn, want het kan soms best 
lastig zijn als je pas op een nieuwe school zit.

Het Berechja College is een school die je helpt ontdekken welke 
kant je op wilt en die je goed voorbereidt op een mbo-opleiding. 
Samen besteden we veel tijd aan je schoolwerk. Dit doen we door 
samen doelen te stellen en je te stimuleren in het onderwijs en in je 
zoektocht naar een passend beroep. 
Daarbij helpen we je door aandacht te schenken aan je uitdagingen. 
Als je voelt dat je iets al goed beheerst, durf je met zelfvertrouwen 
te kijken naar wat er nog niet zo goed gaat. Je krijgt een mentor die 
je daarin begeleidt. Bij je mentor kun je terecht voor al je vragen, 
maar ook gewoon voor een gezellig praatje. Ook zorgt de mentor 
voor een plezierige sfeer in de klas en kan hij of zij op huisbezoek 
komen.

Soms gebeurt het dat het even niet zo goed gaat op school. Je 
kunt bij ons dan extra ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld 

in de vorm van bijwerkles. Ook hebben we begeleiders die je 
kunnen helpen om je persoonlijke uitdagingen te versterken. Denk 
bijvoorbeeld aan hulp bij dyslexie! Ook faalangstreductietraining, 
examenvreestraining of weerbaarheidstraining behoren tot de 
mogelijkheden.

Je maakt op school veel keuzes. 
Bijvoorbeeld het kiezen van een 
vakkenpakket, leerroute, profiel en 
uiteindelijk een vervolgopleiding. 
Dat zijn soms lastige keuzes. 
Gelukkig hebben we een fijne 
decaan die je daar, samen met de 
mentor, bij helpt.

Onze keuzevakken
Aan het eind van leerjaar 2 maken alle leerlingen in de 
basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg de 
keuze voor een profieloverstijgend keuzevak. Hierbij heb je 
keuze uit de volgende vakken:

• BIJZONDERE KEUKEN: bij dit keuzevak staat het koken van 
bijzondere wereldgerechten centraal. Ook het presenteren 
van deze bijzondere gerechten is belangrijk.

• FOTOGRAFIE: bij dit keuzevak maak je gebruik van de 
DSLR-camera’s van school of gebruik je je eigen DSLR-
camera. Het ABC van fotografie komt aan bod en je leert hoe 
je onderscheidende foto’s maakt.

• GEÜNIFORMEERDE DIENSTVERLENING: een veelzijdig 
keuzevak waarin je aan je conditie werkt en diverse 
technieken traint die bij geüniformeerde dienstverlening 
passen, zoals het staande houden van een verdachte en de 
verdachte boeien.

• PRESENTATIE & STYLING: bij dit keuzevak ben je 
bezig met ontwerp en presentatie. Logo’s, kleurenleer, 
etaleren, posters maken, enzovoort. Dit vak werkt met veel 
verschillende materialen.

Bewust Betrokken Berechja

Buitenschoolse Activiteiten
Je bent op school druk bezig met het leren van allerlei dingen. Leren is op 
het Berechja College meer dan het leren uit boeken alleen. Leren is vooral 
ook doen. Iets maken. Iets bedenken. Iets nieuws leren, anders dan an-
ders. Maar leren is ook dingen doen die je in de gewone lessen niet doet… 
Daarom besteden we op het Berechja College ook veel tijd aan projecten, 
excursies, werkweken, sportdagen en buitenschoolse activiteiten. Dit 
zijn activiteiten die je na school kunt doen en die anders zijn dan an-
ders, bijvoorbeeld een workshop mountainbike of een workshop koken. 
Het Berechja College doet ook elk jaar mee aan Olympic Moves, dat is 
de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Maar dat is nog niet 
alles: bij ‘Maatschappelijke Diensttijd’ werk je bijvoorbeeld ook buiten 
school, maar dan als vrijwilliger bij een organisatie die jij tof vindt. Daar-
naast werk je tijdens stages buiten school en tijdens het tweedaagse 
CKV-project (culture kunstzinnige vorming) ben je ook creatief buiten de 
lessen om met opdrachten bezig. Om het allemaal netjes en overzichte-
lijk bij te kunnen houden werken we met Qompas, onze Loopbaan- Oriën-
tatiebegeleidingsmethode.

Bovenbouw vmbo

Als je de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg 
gaat volgen kies je bij ons na klas 1 een profiel. Je 
kiest dan voor Zorg & Welzijn, Maritiem & Techniek of 
Dienstverlening & Producten. Daar ga je in de bovenbouw 
mee verder. De profielen zijn heel breed opgezet en bieden 
voor ieder wat wils. Zo is bijvoorbeeld Dienstverlening & 
Producten een nieuwe richting en dat biedt veel voordelen! 
Je krijgt les in een vernieuwd praktijklokaal en je leert voor 
meerdere beroepen. In de bovenbouw ga je verder met het 
trainen van vaardigheden zoals presenteren, overleggen 
en samenwerken. Ook ga je praktisch aan de slag met 
techniek. Daarnaast ga je vaak op stage om te ontdekken 
wat voor werk je leuk vindt.

Onderbouw havo

Heb je een havo-advies gekregen, dan kun je de complete 
onderbouw op het Berechja College volgen. Je volgt 
hetzelfde programma als de leerlingen van het Emelwerda 
College. Wij werken namelijk goed samen met het 
Emelwerda College. Op die manier kun je geen twee, maar 
drie jaar havo op Urk volgen! Daarna stroom je moeiteloos 
door naar havo 4 op het Emelwerda College. Bij ons volg 
je Havo Next. Dat is onze havo, maar dan uitgebreid met 
verschillende keuzeprogramma’s

Huiswerkbegeleiding

Heb je moeite met planning, krijg je geen overzicht in de 
opdrachten die je moet maken voor school of zoek je een 
rustig plekje waar jij je huiswerk kunt maken? Bij ons heb 
je de mogelijkheid tot huiswerkondersteuning. Deze wordt 
aansluitend aan de lestijden voor alle leerlingen gegeven.

Voorzieningen

Je krijgt op het Berechja College les in een vernieuwd 
en modern gebouw, met een speciale afdeling voor lwoo- 

onderwijs. Ook is er een zorglokaal waar je helemaal tot rust 
kunt komen als het je even teveel wordt. We zijn ook trots op het 
vaklokaal van Zorg & Welzijn waar de praktijk wordt nagebootst. 
We hebben daar een prachtige beautysalon, kapsalon, 
kinderdagverblijf, keuken, receptiebalie en bedden zoals je die 
in verzorgingstehuis hebt. Ook het technieklokaal is vernieuwd 
en biedt ongekende mogelijkheden. Daar kun je bijvoorbeeld in 
Augmented Reality werken aan de gaafste projecten.

Op het Berechja College werk je veel met computers, 
omdat we het belangrijk vinden dat je leert om snel de 
gevraagde informatie te vinden. Wij werken met boeken en een 
eigen laptop. Op het Berechja College kun je altijd inloggen 
op het WiFi-netwerk en je kunt je cijfers, rooster en huiswerk 
bekijken in onze digitale leeromgeving. Ook kun je rustig 
werken in de mediatheek of op één van de werkplekken in 
de gangen. Gezellig bijkletsen met je medeleerlingen 
kan in de centrale aula.

• ROBOTICA: hier worden robots gebouwd en geprogrammeerd! 
Spelenderwijs leer je programmeren en dat laat je zien met eigen 
ontwerpen.

NIEUWE LEERWEGEN
Alle leerlingen van klas 1 en 2 van de theoretische leerweg krijgen 3 
uur per week het vak Bèta Challenge. Dit vak heeft met techniek te 
maken, en is supernieuw. Het doel van het vak is om je kennis te laten 
maken met techniek in allerlei sectoren (bètawerelden). Vanuit het 
bedrijfsleven krijg je een vraagstuk voorgelegd waarmee je aan de slag 
gaat. Als het product af is, presenteer je het aan de opdrachtgever. 
Deze aanpak maakt de lessen belangrijk, helemaal van nu en gericht op 
de toekomst. Deze manier van werken gaat verder in klas 3 en 4 bij het 
vak ‘De Nieuwe Leerweg’. Dat krijg je ook 3 uur per week en werkt ook 
met uitdagende vraagstukken uit de samenleving.

Onderbouw is praktijkgericht

Bijna iedereen vindt het fijn om af en toe ook met de handen te werken. 
Praktijkgericht noemen we dat. Op het Berechja College bieden we voor elk 
niveau ook praktijkgerichte vakken aan. Ga je basis- of kaderberoepsgerichte 
leerweg doen? Dan krijg je elke week les in Maritiem & Techniek, Zorg & 
Welzijn of Dienstverlening & Producten. Aan het einde van leerjaar 1 kies je 
het profiel dat het beste bij je past. Ga je naar de Theoretische Leerweg? Dan 
krijg je het vak Bèta Challenge. Daar ga je aan de slag met opdrachten van 
echte bedrijven. Jouw werk ga je dan ook aan hen presenteren. Leerlingen 
in klas 1 en 2 van de Havo krijgen het vak Talentontwikkeling. Je krijgt dan 
verschillende programma’s zoals Robotica of Drama.

Laptop in de klas

Alle leerlingen in klas 1 hebben een Windows-laptop nodig. Die laptop 
gebruiken we om zo goed mogelijk les te kunnen geven. Vaak helpt 
het gebruik van een laptop om goed aan te sluiten bij je niveau en 
tempo. Daarnaast leer je ook omgaan met verschillende functies van 
de laptop. Meer informatie over de laptop komt bij de Open Dag, de 
voorlichtingsavond in juni en is te vinden op onze website.


