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Welk pad kies jij?
Hallo toekomstige brugklasser! Je stapt bijna in een spannend
avontuur: een nieuwe school. Omdat iedereen anders is, heb
je op het PCC heel wat te kiezen. Wat past het beste bij jou?
Ontdek het op het PCC, de ondernemende
school in de regio!

gymnasium / atheneum / vwo-Xtra / havo

PCC HET LYCEUM
Werk maken van je talent!

Hou je van afwisseling en lekker zelf actief aan de
slag gaan? In je eerste jaar van havo, atheneum of
gymnasium op PCC Het Lyceum maak je kennis
met de stromen Kunst & Cultuur, Burgerschap &
Internationalisering en Onderzoek & Techniek.
Kom bij ons je talenten ontplooien!

pcc.nu/het-lyceum
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PCC FABRITIUS

Voor ondernemende leerlingen
Ondernemen betekent doelen stellen en kansen
grijpen om beter te worden. Wat heb jij nodig?
Extra les in een lastig vak? Of kun je juist een
hoger niveau aan? Op PCC Fabritius helpen we
je om het mogelijk te maken.

pcc.nu/fabritius
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PCC OOSTERHOUT
Van school je werk maken!

De vakman of vakvrouw van de toekomst,
dat ben jij! Op de vakcolleges van
PCC Oosterhout werk je met je hoofd
én je handen. Bereid je bij ons voor op
je toekomst en ontdek welk beroep bij
jou past.

pcc.nu/oosterhout
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PCC HEILOO

Je voelt je snel thuis!
Zie jij jezelf al rondlopen in onze mooie
school? Samen met de andere onderbouw
leerlingen voel jij je op PCC Heiloo snel thuis.
Naast je schoolvakken kies je extra’s die jij
interessant vindt. Onze brugklas duurt twee
jaar, dus alle tijd om je voor te bereiden op
de bovenbouw!

pcc.nu/heiloo
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PCC BERGEN

Iedereen kent elkaar
Op PCC Bergen lopen alleen eerste- en
tweedeklassers rond. De stap naar de
middelbare school is daardoor minder
groot. Iedereen kent elkaar. En naast
de verplichte vakken kun je zelf kiezen
wat je leuk vindt.

pcc.nu/bergen
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Op PCC Bergen zit je in een dakpanklas: vwo/havo,
havo/mavo of mavo/kader. Met twee verschillende
niveaus in één klas kun je nog alle kanten op.
Veel leerlingen doen mee aan de Sportklas.
In deze klas doe je mee aan sportdagen en
toernooien en je kunt in het eerste jaar mee op
wintersport! Onze school is sportief én gezond;
in de kantine kun je lekker en gezond lunchen.
Kijk voor meer info op pcc.nu/bergen
Clinics:
•	Maandag 12 december 2022 van 15.45-16.45 uur*
•	Dinsdag 17 januari 2023 van 15.45-16.45 uur*
Leerlingmiddag:
•	Woensdag 2 november 2022 om 14.30 uur*
*Aanmelden via www.pcc.nu

Alex, (13 jaar,
brugklas havo/mavo):
“De sportklas is echt
superleuk, kan ik lekker
een paar uur per week
extra sporten. Op donderdag is er vaak een clinic
en elke vrijdag hebben
we twee uur extra sport.
Ik heb bijna elke dag gym,
zo fijn!”

Je komt op PCC Heiloo in de vwo-accentklas of in
een dakpanklas vwo/havo, havo/mavo, mavo/kb.
De brugklas duurt twee jaar. Alle tijd dus om je
voor te bereiden op de bovenbouw in één van
onze vestigingen in Alkmaar.
Naast de normale vakken kies je extra’s die jij
interessant vindt. Is de sportklas iets voor jou?
Hou je van zingen, dansen en theater? Wil je
nog beter worden in Engels? Jij bepaalt hoe je je
lesrooster verder invult!
Kijk voor meer info op pcc.nu/heiloo
Leerlingmiddag:
•	Woensdag 2 november 2022 om 14.30 uur*
*Aanmelden via www.pcc.nu

Nova Bo (12 jaar,
brugklas havo/mavo):
“Het is een kleine en
overzichtelijke school
waar ik me veilig voel.
Ik maakte makkelijk
en snel vrienden, ik voel
me hier thuis!”

Het bijzondere aan PCC Oosterhout is dat wij
een beroepsgerichte onderbouw hebben. Leer jij
graag door het zelf te doen en wil je snel aan de
slag in de praktijk? Je kunt kiezen voor Vakcollege
Allround of Vakcollege Techniek. In het laatste
geval weet je al zeker dat je voor een technisch
beroep gaat. Werk je liever met mensen, dan kies
je voor Vakcollege Allround. Je kunt dan alle
kanten op, van commercie en zorg tot horeca.
Kijk voor meer info op pcc.nu/oosterhout
Leerlingmiddagen:
•	Vmbo ‘The neXt step’ op woensdag 23 november 2022
om 14.30 uur*
•	GoudenHandjesDag op woensdag 25 januari 2023
om 14.30 uur*
*Aanmelden via www.pcc.nu

Julie (13 jaar,
Vakcollege Allround)
“Het leek me een leuke
en gezellige school.
Hier is ook een Sportklas
en ik hou erg van sporten.
Mijn sport is tennis, maar
we hebben ook al gesurft,
clinics padel en trampo
linespringen gedaan!”

Ivar (13 jaar,
brugklas havo/mavo):
“Ik volgde maatwerk
Engels. Daar kreeg ik
extra hulp en uitleg
bij het leren van de
woordjes en het snappen
van de grammatica.
Dat vond ik erg fijn!”

Je bent op PCC Fabritius welkom met een havo/
mavo-, een mavo-, of een mavo/kader-advies. Naast
theorie leer je ook vaardigheden die je gelijk kunt
gebruiken. Dat begint al in het eerste jaar. Kies je
voor de richting ‘Sport & Lifestyle’ dan ga je aan de
slag met verschillende sporten en het menselijk
lichaam. Kies je ‘Design & Ondernemen’ dan volg je
bijvoorbeeld workshops 3D printen, programmeren
en ‘jong ondernemen’.
Kijk voor meer info op pcc.nu/fabritius
Leerlingmiddagen:
•	Dinsdag 15 november 2022
om 15.00 uur*
•	Woensdag 18 januari 2023
om 15.00 uur*

Open schoolmiddag
(leerlingen en ouders):
•	Donderdag 9 februari 2023
om 15.00 uur*
*Aanmelden via www.pcc.nu

Welkom op PCC Het Lyceum! Behalve gymnasium,
atheneum en havo hebben we ook nog vwo-Xtra.
Als je meer uitdaging zoekt, is deze bijzondere
gymnasium/atheneum-opleiding misschien iets
voor jou. Je werkt hier vaker samen in projecten,
doet meer onderzoek en je geeft regelmatig
presentaties. Heb jij zin in leuke en interessante
vakken als Arts, Science en Chinees?
Kijk voor meer info op pcc.nu/het-lyceum
Leerlingmiddagen:
• Woensdag 14 december 2022 om 15.30 uur*
• Dinsdag 17 januari 2023 om 15.30 uur (vwo-Xtra)*
• Dinsdag 24 januari 2023 om 15.30 uur (vwo en havo)*
*Aanmelden via www.pcc.nu

Merle (12 jaar,
brugklas havo):
“Bij Kunst & Cultuur leerden we nationale dansen
en verzamelden we in
groepjes informatie over
een land. We maakten een
poster, een presentatie,
moesten iets koken van dat
land en daar een kookfilmpje van maken.”
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Ontdekken wie je bent en wat je wilt. Dat doe je op het PCC, de ondernemende
school in de regio! Op elk niveau bieden we verschillende leerwegen aan, met bovendien
diverse specials en extra keuzemogelijkheden. Zo stippel je op het PCC je eigen pad uit.
Je kunt ook makkelijk doorstromen en overstappen. Je krijgt een mentor die je begeleidt,
met je meedenkt en die kan inspelen op jouw behoeften, interesses en talenten.
PCC Fabritius
Online ouderinformatieavond
Do 15 dec 2022 om 19.30 uur*
Open huis
Di 31 jan 2023 van 19.00-21.00 uur*
PCC Oosterhout
Ouderinformatieavond
Do 19 jan 2023 om 19.30 uur*
Open huis
Do 2 feb 2023 van 16.00-21.00 uur*

PCC Bergen
Ouderinformatieavond
Ma 21 nov 2022 om 19.30 uur*
Ma 16 jan 2023 om 19.30 uur*
Open huis
Wo 1 feb 2023 van 19.00-21.00 uur*
PCC Heiloo
Ouderinformatieavond
Ma 23 jan 2023 om 19.30 uur*
Open huis
Wo 8 feb 2023 van 19.00-21.00 uur*
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PCC Het Lyceum
Ouderinformatieavond vwo-Xtra
Di 17 jan 2023 om19.30 uur*
Ouderinformatieavond vwo en havo
Di 24 jan 2023 om 19.30 uur*
Open huis
Do 16 feb 2023 van 17.30-21.00 uur*

Kijk voor meer info op pcc.nu
Aanmeldingsweek voor nieuwe
leerlingen: 7 t/m 10 maart 2023

