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directeurVan de 

Een school kiezen 
doe je niet zomaar
Een school moet voelen als een tweede 
huis, als een plek waar je je thuis voelt.  
Op PCC Fabritius stippel je je eigen pad 
uit. Door de keuze tussen Sport & Lifestyle 
en Design & Ondernemen geef je direct 
in de eerste klas al een eigen draai aan 
jouw ontwikkeling. Ook later krijg je bij 
ons alle ruimte om te ontdekken waar je 
talenten liggen.

Voordat het eerste lesuur om 9.00 
uur van start gaat krijgen onze 
leerlingen doelgerichte begeleiding. 
De mentorlessen, individuele 
gesprekken, vakkenpakketkeuze en 
loopbaanoriëntatie aan het begin van 
de dag zorgen voor een veilig gevoel 
waarmee je de juiste keuzes kunt maken. 
Ook volg je maatwerklessen. Hierin 
verstevig je je grip op de leerstof. Het 
resultaat: een slagingspercentage van 
bijna 100%. 

Mavo of vmbo-T in je 
advies, havo-ambitie?
Wij dagen je uit het beste uit jezelf te 
halen. Onze mavo- en havo/mavo-
brugklassen bieden na zowel het 1e als 
het 2e jaar een soepele overstap  
naar de havo. 
 

Als je het in je hebt, kun je in de 3e klas 
al examen doen in een vak. In klas 4 
volg je dan een extra vak. Dat is mooi 
meegenomen richting havo 4 of het mbo. 
Je kunt bij ons terecht met een mavo/
kader-, een mavo- of havo/mavo-advies. 
Na de brugklas stroom je door naar de 
tweede klas mavo of havo/mavo. 

Wij hopen je terug te zien op een 
van onze leerlingmiddagen of 
tijdens het Open Huis op  
4 februari. Voor nu veel  
succes met de laatste loodjes  
in groep 8!

Sandra Kerkhof
Directeur PCC Fabritius

Zo stroom je door op PCC Fabritius!
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Je bent welkom met deze adviezen:
mavo/vmbo-kader  • mavo/vmbo-tl • mavo/havo

mavo



In het 1e jaar kies je 
uit twee projectvakken. 
Design & Ondernemen is 
er één van. 

photoshop

budgetteren

omgaan 
met geld

eigen 
bedrijfje

recycle 
lab

presenteren

fotografie
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programmeren

ontwerp je 
eigen website, 
app of game

leer hoe je 
je eigen 
bedrijfje 
start

hoe geef je 
een pakkende 
presentatie

ontdek 
fotografie en 
photoshop

Gebruik je creativiteit, ruimtelijk inzicht en taalvaardigheid.

Wat ga je leren?
Van de projectvakken leer je super veel. Het levert je belangrijke 
vaardigheden op voor de toekomst. Je wordt steeds beter in 
zelfstandig werken, samenwerken en oplossingsgericht denken. 

Ook ga je aan de slag met interessante vakken die je meteen 
in praktijk kunt brengen. Denk aan fotografie, kunst, muziek, 
programmeren, websites bouwen en ondernemen. Jij kiest wat je 
wilt leren!

Voor wie?
Voor iedereen in het eerste en tweede leerjaar op PCC Fabritius. 
Vind je het leuk om werk te maken van je creatieve ideeën en 
misschien wel een eigen bedrijfje te starten? Kies dan voor de 
richting Design & Ondernemen.

Wat kost het je?
Niets extra’s. Het projectvak Design & Ondernemen staat gewoon 
op je lesrooster. Elke week volg je dit vak twee uur.

onderzoek

Design& 
Ondernemen 



zelfstandig
werken

ontwerpen

samenwerken

website 
bouwen

onderzoeken

8 | editie schooljaar 2020-2021

Tijdens Design & Ondernemen kunnen 
leerlingen kiezen voor het groepsproject 
‘Jong ondernemen’. Hier leren ze zelfstandig 
een micro-bedrijf op te zetten.

Elke leerling krijgt € 2,50 om een product in te 
kopen dat ze vervolgens met winst proberen 
te verkopen. De winst mogen de leerlingen aan 
het eind zelf houden. Elk groepje moet zelf de 
rollen verdelen. Zo bestaat een groepje uitein-
delijk uit een algemeen directeur, een directeur 
inkoop, commercieel directeur en een directeur 
financiën.’ 

Sofie, tweedejaars leerling: ‘Ik was nieuwsgierig 
geworden omdat je zelf geld krijgt om winst 
mee te maken. Het leukste is de vrijheid om zelf 
plannen te maken met je groepje en om in de 
wijk jouw product te verkopen.’

‘Je leert echt samenwerken. Eerst moet je met 
je groepje uitzoeken wat alle rollen inhouden en 
bepaal je samen wie het beste welke rol kan in-
nemen. Zo moet je bedenken waar je zelf goed 
in bent en ontdek je zomaar nieuwe kwaliteiten 
van jezelf.’

Je eigen micro-bedrijf
opzetten met
‘Jong Ondernemen’

Tijdens dit project leer je:

Samenwerken / Op mensen durven afstappen / 

Echt verkopen / Eindresultaat presenteren aan de klas
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Design& 
Ondernemen 
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rugby

voeding

dans

crossfit &
fitness

frisbee

kickboksen &
zelfverdediging

balans

sport op 
hartslag

In het 1e jaar kies je 
uit twee projectvakken. 
Sport & Lifestyle is er 
één van. 
Als je naar de brugklas op PCC Fabritius gaat, kun je kiezen uit 
twee projectvakken. Sport & Lifestyle (S&L) is er één van. 

Voor wie?
Voor iedereen in het eerste en tweede leerjaar op PCC Fabritius. 
Hou je van sporten en wil je van alles leren over gezondheid en 
voeding? Kies dan voor de richting Sport & Lifestyle. 

Wat ga je doen?
Als je kiest voor Sport & Lifestyle ga je natuurlijk veel bewegen. 
Je maakt kennis met nieuwe sporten en leert organiseren en 
coachen. En je ontdekt hoe het menselijk lichaam werkt en wat 
gezonde voeding is.

Wat leer je?
Of je nu wat met sport gaat doen of iets heel anders, van 
de projectvakken leer je heel veel. Nieuwe kennis, maar ook 
zelfstandig werken, samenwerken en oplossingsgericht denken. 
Vaardigheden waar je nu en later veel aan hebt. 

Wat kost het je?
Je besteedt elke week twee uur aan Sport & Lifestyle. Het is 
onderdeel van je normale lesrooster, dus het kost je geen extra 
uren.

nieuwe 
topcoach

ontdek 
nieuwe 
sporten

verbeter en 
overtref jezelf

hoe werken 
je spieren

wat doet sport 
met je lijf

Sport & 
Lifestyle



Motorische 
vaardigheden 
en inspanning

naar de ardennen

samenwerken

grenzen
verleggen
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Silje, Joey, Jordi en Amy zitten in klas 3 en 
hebben LO2 als examenvak gekozen. In de 
1e en 2e klas hebben ze het programma van 
de sportklassen op PCC Heiloo of PCC Bergen 
gevolgd. Dit is vergelijkbaar met Sport & 
Lifestyle op PCC Fabritius.

Mats, Erzin, Mireille en Chiara zitten in de 
1e klas en toen zij hoorden dat de leerlingen van 
groep 8 nu kunnen kiezen voor Sport & Lifestyle 
verzuchtten zij: ‘We zijn een jaar te vroeg 
geboren. Dát had ik heel graag willen doen!’

Waar denk je nog meer aan 
bij Sport & Lifestyle?
• Lessen over gezond eten
• Op tijd gaan slapen
• En minder gamen

Wat zijn de grootste 
verschillen tussen de lessen 
LO2 / Sport & Lifestyle en de 
gewone gymlessen?
•  Alle leerlingen hebben hiervoor gekozen, 

iedereen heeft er zin in
•  Daardoor zijn de lessen fanatieker, maar ook 

sportiever
•  De verschillen tussen de leerlingen onderling 

zijn kleiner, iedereen sport meer op hetzelfde 
niveau waardoor je ook meer leert

Lekker veel bewegen!

Waarom kiezen voor Sport & Lifestyle?

12 | editie schooljaar 2020-2021

Sport & 
Lifestyle

Mats 

‘ Voor als je later iets 

met sport wilt doen.’

Chiara
‘ Op de middelbare heb je 

minder tijd voor sporten in 

je vrije tijd. Dan is het fijn dat 

je extra gymlessen krijgt op 

school.’
Joey
‘
 Ik wilde heel graag 

op Snowcamp.’

Jordi
‘ Tijdens de sportclinics doe je 

allemaal dingen die je in de 

gewone gymlessen niet doet, 

zoals schaatsen, ijshockey en 

trampolinespringen.’

Mireille
‘ Gym is veel leuker dan 

de andere vakken.’

Erzin
‘ Je krijgt sporten die je thuis niet 

allemaal kunt doen, bijvoorbeeld 

schaatsen of kickboxen.’

Silje
‘ Meer bewegen, niet de 

hele tijd zitten zoals bij alle 

theorievakken.’

Amy
‘ Ik hou van sporten. 

Hoe meer hoe beter.’



OpenLeerCentrum
Anwoorden van mevrouw Van der Graaf, 
het ‘gezicht’ van het Open Leer centrum

Wat is de functie van het OLC?

Wat is er fijn aan het OLC?

Rustige (huis)werkplek 
voor individuele 
leerlingen of een klas

Printer beschikbaar

Tijdens en 
buiten de les

Je kunt er tijdens de les werken 
aan een ander vak, zodra je je 
werk klaar hebt voor de les die 
je op dat moment volgt

Bibliotheek Nederlands, 
Frans, Duits en Engels

Opdrachten afronden 
in een rustige werksfeer 
(tijdens en na schooltijd)

Voor de bovenbouwleerlingen: 
tijdens een tussenuur bijvoorbeeld 
een toets leren en huiswerk maken

Servicepunt voor 
de Chromebooks

Lekker rustig 
huiswerk maken

Haastklusjes in de 
pauzes afmaken

Boeken lenen

Kom binnen in ons
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Femke (moeder): 
‘ Onze Jesper is een laatbloeier en wilde heel graag naar de havo. 
Helaas leek dat eind groep 8 nog te hoog gegrepen en kreeg 
hij een mavo-advies. Op PCC Fabritius kreeg Jesper de kans in 
de havo/mavo-brugklas. Het was zo’n opluchting te zien dat hij 
havo uiteindelijk heel goed aankan. Dankzij PCC Fabritius.’

een mavo vol mogelijkheden
Lukt het niet om na de brugklas direct door te stromen 

naar de havo? Ook later kan het nog. Op PCC Fabritius kun 
je in de 3e klas namelijk kiezen voor de havo-route. Een 
speciaal traject waarin leerlingen met een 7,5 voor hun 
eindexamenvakken startklaar worden gemaakt voor de 
havo. Na het behalen van hun mavo-diploma weten zij 
precies wat ze te wachten staat op de havo. 

Zo volgen zij elke maandag Nederlands, Engels en 
wiskunde-lessen op havo-4 niveau op PCC Het Lyceum. 
Tijdens de lessen Engels is de voertaal Engels. Met 
presenteren en het voeren van discussies wordt een 
actieve leshouding gevormd. En kunnen de leerlingen 
alvast een kijkje nemen op PCC Het Lyceum. Door de 
havo-route weten ze wat ze volgend jaar op de havo 
kunnen verwachten.

Waarom heb je gekozen voor 
de havo-route?

Robin: ‘In een mentorgesprek werd de havo-
route aan me voorgelegd omdat ik alleen maar 

zevens en hoger scoorde op toetsen. Door 
de havo-route ben je breder opgeleid, het 

mbo kan altijd nog.’

Kas: ‘Mijn broer zit op PCC Het Lyceum 
(havo) en het is vanaf het begin 
mijn doel geweest om daar ook te 

komen. Ik ben nog jong en weet 
nu nog helemaal niet wat voor 

vervolgopleiding ik wil doen. Dus 
ik heb mijn kans gegrepen en 

ga mijn broer achterna op de 
havo.’

Mavo 
advies, 
havo- 
ambitie?

Mavo 
advies, 
havo- 
ambitie?

De oplossing voor veel leerlingen

Een mavo vol mogelijkheden. Dat is PCC Fabritius in een notendop. 
Wij zijn trots op onze mavo-opleiding en op het maatwerk voor onze 
leerlingen. Leerlingen met meer ambitie krijgen op PCC Fabritius 
de kans om via onze speciale mavo/havo-brugklas door te stromen 
naar 2 of 3 havo.

of VMBO
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‘ Ik heb vooral voor PCC Fabritius 
gekozen, omdat ik een fijn gevoel heb 
overgehouden aan het open huis en de 
leerlingmiddag. Het is een kleine school 
waar iedereen elkaar kent en je snel 
vrienden maakt. Ook uit andere klassen. 
Er hangt hier een gezellige sfeer.’

‘ Ik ben begonnen in de havo/mavo-klas 
maar ben daarna overgestapt naar  
2 mavo. Dat paste beter bij mijn niveau, 
het is een goede stap geweest. Het is fijn 
dat de docenten niet meteen oordelen 
bij zo’n beslissing, maar kijken wat je wél 
kunt. Je wordt ook goed geholpen bij 
bijvoorbeeld faalangst of als je moeite met 
een bepaald vak hebt.’

Waarom kiezen 
voor PCC Fabritius?

editie schooljaar 2020-2021 | 19

Tessa
Liz

Chris

Lenthe

Tristen

‘ Ik ben als enige van mijn school hierheen gegaan 
en ik voelde me al snel helemaal thuis. De 
klassen zijn niet groot, maar ook niet te klein.’

 ‘ Met iedereen wordt rekening 
gehouden, ook als je dyslectisch 
bent zoals ik. Voor vakken die je 
lastig vindt, krijg je steunles.’

 ‘ Mijn eerste jaar in de brugklas was geweldig, 
ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Het 
vak Design & Ondernemen vond ik erg leuk, 
vooral de workshop over mode.’

‘ Iedereen is erg behulpzaam. De 
docenten zijn aardig en geven goed 
les. Ik vind het hier leerzaam.’

3 mavo
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Beter presteren zonder stress
Alle leerlingen volgen op PCC Fabritius maatwerkuren. Bijvoorbeeld om beter 
te worden in een vak. Een aantal maatwerkuren wordt midden op de lesdag 
gegeven, daar kunnen leerlingen zich voor inschrijven. 
Er zijn ook facultatieve maatwerkuren, die zijn aan het eind van de dag. 
Daarbij bieden we ook regelmatig projectmatige activiteiten aan. Lekker veel 
samenwerken dus!

‘Toen ik hier binnenkwam op de leerlingmiddag, vond ik 
PCC Fabritius meteen een leuke school’, zegt Emma. ‘De docenten 
waren heel aardig, en ik vind het fijn dat dat het hier kleinschalig is. 
De eerste schooldag vond ik niet spannend, ik had er juist zin in.’ 

Lesdag start om 9.00 uur 
Op PCC Fabritius zoeken we continu naar 
manieren om het onderwijs nog beter te maken. 
Vanaf schooljaar 2020-2021 starten we de lesdag 
om 9.00 uur en korten we de lesuren in naar 
45 minuten, zonder dat de lesdag langer wordt. 
Hierdoor is ruimte ontstaan voor dagelijkse 
mentormomenten en veel maatwerk. 

De dagelijkse mentormomenten zijn bedoeld voor 
de hele klas of voor individuele gesprekken met 
leerlingen. De invulling hiervan draait volledig om 
verdieping, verbreding en verrijking. De latere 
start van de lessen en de gevarieerde invulling 
van de mentormomenten, brengen een rustiger 
start van de dag voor alle leerlingen. 

Milou (tweedejaars leerling):
‘Samen met je mentor opstarten is prettig. 
We hebben de aankomende proefwerkweek 
doorgenomen en het gehad over wat er deze 

week nog meer gebeurt. Als maatwerklessen 
heb ik geschiedenis en economie gekozen. Met 
die vakken heb ik niet zoveel en heb er daardoor 
meer moeite mee. Maar doordat je bij de 
maatwerklessen een andere docent en 
dus ook andere uitleg krijgt, gaat het 
opeens een stuk beter!’

‘ De eerste schooldag reed ik op de fiets met mijn 
vriendin Sophie en onze moeders hierheen. Toen 
wisten we de weg namelijk nog niet helemaal 
goed. We zijn met vier meiden bevriend, eentje 
ken ik al vanaf de basisschool. Als het kan fietsen 
we samen naar school.’

‘ Onze docent Engels is ook onze mentor. Als er iets 
is, kunnen we het altijd vragen aan haar. Je kunt 
ook alleen met haar afspreken, als je dat wilt.’

‘ Tijdens het mentoruur met de hele klas doen 
we vaak een opdracht of een spelletje om elkaar 
beter te leren kennen. Grappig is dat ik van een 
jongen uit mijn klas dacht dat hij niet mijn type 
was, maar hij is eigenlijk gewoon heel aardig. Dat 
ontdek je dan.’

‘ De leraren geven hier goed les. We mogen 
veel proefjes zelf doen, zodat we het allemaal 
beter onthouden voor de toetsen. Ik vind het 
interessant om bij biologie met de microscoop te 

zien dat dierlijke cellen en plantaardige cellen er 
heel verschillend uitzien.’

Vakken
‘ NST (natuurkunde, scheikunde, techniek) vind 
ik een interessant vak, vanwege de proefjes, 
die doen we doen bijna elke les. Dan heb je een 
witte labjas aan en werk je met een brander. 
Drie weken geleden hebben we een stuk metaal 
laten smelten. We hebben een bepaalde techniek 
geleerd om de vlam aan te steken. En je hebt ook 
verschillende soorten vlammen.’

‘ Design & Ondernemen is ook heel leuk, en je mag 
zelf kiezen wat je wilt doen. De eerste ronde heb 
ik bij de workshop mode zelf kleren ontworpen 
en gemaakt, in een groepje met vier andere 
klasgenoten. We kregen een paspop om aan te 
kleden en hebben een rok, een topje en slippers 
gemaakt. Het zag er mooi uit en we hebben het 
op de Design & Ondernemen-avond laten zien. 
Mijn ouders waren echt trots op me!’

‘PCC Fabritius is een hele leuke school. Je kunt hier 
je eigen weg volgen, bijvoorbeeld met Design & 
Ondernemen. Dan kun je doen wat je zelf graag 
wilt. Je leert hier snel leerlingen kennen en de 
leraren zijn aardig!

‘ Dat de lessen 5 minuten 
korter zijn, heb ik goed 
gemerkt. De schooldag leek 
wel sneller voorbij te gaan. 
Best fijn!’

‘ PCC Fabritius is een 
hele leuke school 
omdat je hier je eigen 
weg kunt volgen’

Oftewel: Geen stress. 
Dus beter presteren!

Maatwerkuren

schooldag
Mijn eerste
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‘Ik heb hier zoveel geleerd. Niet alleen qua 
kennis, maar zeker ook op sociaal gebied. 
Er wordt rekening met je gehouden als 
het even niet goed met je gaat. Docenten 
hebben altijd tijd voor een vraag of een 
babbeltje. In de les, of op 
de gangen.’

‘De studiekeuzetesten 
bij loopbaanoriën-

tatie hebben mij 
echt geholpen in 

het vinden van 
mijn vervolg-
o p l e i d i n g . 
Een docent 
vroeg mij 

of de mbo 
niveau 4-opleiding ‘Event 
Producer’ niet iets voor 
mij was. Ik ben vervolgens 

naar de open dag gegaan, 
heb een gesprek gehad en 

inmiddels zit ik hier helemaal 
goed.’

‘Mijn examen heb ik in één keer 
gehaald. Zonder herkansingen. Ik 
heb twee keer meegedaan aan 
Anglia, het speciale programma 

waar je dieper ingaat op de Engelse taal. Ik 
vond het geweldig, echt heel mooi dat een 
school dit aanbiedt. Als middelbare scholier 
sta je er misschien nog niet helemaal bij stil, 
maar dit helpt mij nu ook in mijn vervolg-

opleiding. Ik 
spreek nu goed 
Engels en hier-
door heb ik een 
v o o r s p r o n g 
op de rest van 
mijn klas.’

‘In de boven-
bouw heb ik 
ook informa-
tietechnologie 
gevolgd, een 

vak met veel ICT-vaardigheden. Ik heb hier 
ook examen in gedaan en ben geslaagd met 
een 8. Omdat ik de vereiste digitale vaar-
digheden al beheerste heb ik vrijstellingen 
gekregen op het mbo. Echt top dus dat dit 
wordt aangeboden.‘

‘Op PCC Fabritius gaat het om jou als 
individu. Het is niet zo’n massa-school. De 
leraren zien je echt; je bent geen nummertje, 
maar Laura die een doel wil bereiken. Dit is 
echt onderwijs op maat.’

  Oud-leerlingen
                vertellenLaura

“ Ik heb hier zoveel 
geleerd. Qua kennis, 
maar zeker ook op 
sociaal gebied”

Op PCC Fabritius gaat het om jou 
als individu

Ik ben altijd goed geholpen 
met mijn dyslexie 

‘Ik heb de 1e en 2e klas gedaan op PCC Heiloo. 
Daarna ben ik ingestroomd in klas 3 mavo op 
PCC Fabritius. Ik heb daar de havo-route gevolgd, 
maar heb na mijn examen gekozen voor de mbo-
opleiding Medisch Biologisch Analist. Ik zit daar nu 
in het 3e jaar en loop stage op het laboratorium 
van het Spaarne Gasthuis in Haarlem.’

‘Ik vond de sfeer op PCC Fabritius heel prettig. Het 
is een kleine gemeenschap. Havisten en vwo-ers 
die op je neer kijken zijn er niet. Je wordt op een 
positieve manier op je eigen niveau aangesproken. 
Zo van: “Dit kun jij!”. Ik ben altijd goed geholpen 
met mijn dyslexie. In de meeste lessen kun je lekker 
veel doen en hoef je gelukkig niet alleen maar te 
luisteren.’

Vraag: 
Stel, PCC Fabritius is je beste 
vriendin, hoe zou je haar dan 
omschrijven?

Antwoord:
Open / denkt mee / geduldig   
persoonlijke aandacht / 
je bent geen nummer

Marilène
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Ouderinformatie-avond
19:30 uur

Open huis 
19.00 - 21.00 uur

Leerlingmiddag
14:30 uur
(Vooraf aanmelden via pcc.nu)

Fabritiusstraat 1, Alkmaar
072 - 518 18 18 

4
februari

dinsdag

13
februari

donderdag

29
januari

woensdag

Je bent welkom met deze adviezen:
mavo/vmbo-kader  • mavo/vmbo-tl • mavo/havo


