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Een fantastische school!
Campus Middelsee is gehuisvest in een spiksplinternieuw gebouw. Grote lokalen en heel veel 
ruimte om boeiende dingen te doen. Zo hebben we een Restaurant “Lekker Ite”, een Beauty 
Salon “Kreas”, Science Lab, Tech Atelier, supermoderne vaklokalen met belevingswanden, een 
prachtige mediatheek en computerruimtes. Daarnaast fantastisch sportieve mogelijkheden in de 
Bildtse Slag en op de Waaie. Een sportcampus die zijn weerga bijna niet kent! Inmiddels is door de 
enorme groei het gebouw uitgebreid met vier prachtige theorielokalen en een multi-functioneel 
technieklokaal. 

Niet alleen het gebouw is nieuw, de Campus Middelsee is ook voortdurend bezig het onderwijs 
te vernieuwen. In de gehele school gebruiken we de I-pad in de lessen. Verder doen we mee 
met de FIRST LEGO League om kennis te maken met de digitale wereld van techniek en het 
programmeren. Deze digitale wereld wordt ook gebruikt in de technieklessen met bijvoorbeeld 
drones en talentstroom Technology & Development. Er zijn in leerjaar 1 maar liefst  
8 talentstromen om uit te kiezen. Kortom; voor iedereen een feest om er naar school te gaan.

Onderwijs op Campus Middelsee; vernieuwend, spannend, op maat én uitdagend!

Belangrijke dataBelangrijke data
Voordat je kiest moet je natuurlijk wel zien 

waar je naar toe gaat.

	 Doe-middag Doe-middag 
Donderdag 17 november 2022 

vanaf 13.30 uur  

Voor alle leerlingen van groep 8

	 Voorlichtingsavond Voorlichtingsavond 
Donderdag 24 november 2022

Van 19.30 - 21.00 uur 

Voor alle ouders/verzorgers

	 Doe-ochtendDoe-ochtend
Donderdag 15 december 2022

Vanaf 09.00 uur 

Voor leerlingen van groep 8

	 Doe-Info Avond Doe-Info Avond 
Woensdag 18 januari 2023

Van 19.00 - 21.00 uur 

Voor iedereen

	 Open DagOpen Dag
Woensdag 1 februari 2023

Van 16.00 - 20.00 uur 

Voor iedereen

Campus Campus 
kerstmarkt kerstmarkt 
Jaarlijks terugkerend op Campus Middelsee is onze succesvolle 
kerstmarkt voor het goede doel. Dit jaar houden wij deze op 
vrijdag 16 december 2022.
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Gezonde school
We willen een leeromgeving bieden 
waar gezond eten gemakkelijk is en 
waarbij niemand zich buitengesloten of 
veroordeeld hoeft te voelen. We vinden 
het daarom belangrijk dat het aanbod 
in de kantine en de automaten gezond 
is. Zo is er een gezonde schoolkantine 
en organiseren we  een actieve 
en gezonde leefstijldag, gezonde 
schoolweek, workshops, gezonde 
hapjes maken en theater. 
Daarnaast is het schoolterrein rookvrij. 
We proberen te voorkomen dat 
leerlingen gaan roken en proberen 
kinderen die roken ervan te overtuigen 
dat stoppen echt beter is. 

Veilige schoolVeilige school
Gedurende het jaar wordt er ruimschoots aandacht besteed 
aan de verkeersveiligheid middels het verkeersproject. Minstens zo 
belangrijk is de sociale veiligheid. We besteden veel aandacht in de 
lessen aan de omgang met elkaar, het samenwerken en het elkaar 
accepteren en respecteren. We nemen stelling tegen pesten en 
discriminatie. In de ouderenquête scoren wij een 9,7. Een compliment 
aan de leerlingen en het team.

Festival-Campus got 
Talent!
Elke leerling heeft talent. Bij ons krijg je 
de kans dit talent verder te ontwikkelen, 
maar ook te laten zien. De Talentstromen 
presenteren zich op deze feestelijke 
bijeenkomst. Je toont je talenten aan familie, 
vrienden, docenten, leerlingen en andere 
geïnteresseerden. Kom jij ook op 
Festival-Campus got Talent?!

Beste groepachters,  

Van harte welkom op Campus Middelsee. 
Je bent nu druk bezig met het maken van een keuze voor een nieuwe school. Dat is best spannend allemaal. Waarschijnlijk zijn er meer klasgenootjes van je basisschool die volgend jaar ook gaan starten op 'De Ulbe’ in Sint Annaparochie. Dat maakt het dan allemaal weer wat minder spannend. En mocht je alleen komen, dan zul je merken dat 'De Ulbe’ een veilige school is waar je je snel thuis gaat voelen. 

Sjoerd de Jong 
Directeur Campus Middelsee 

Welkom!

“Ik voel me hier thuis”“Ik voel me hier thuis”
Sanne
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Overzicht  
opleidingen
Op Campus Middelsee wordt een breed 
aanbod van opleidingen aangeboden.

In de onderbouw kennen we 6 niveaus: 

1. Basis beroepsgerichte  

Leerweg (BL) 

2. Kader beroepsgerichte Leerweg (BK)

3. Gemengde Leerweg (GL)

4. Theoretische Leerweg (TL/mavo)

5. Havo (klas 1 t/m 3)

6. Atheneum (klas 1 t/m 3)

In het schema hieronder zie je welke 
opleidingen verzorgd worden en waar de 
opleiding wordt gegeven.

N.B. In klas 1 en 2 niveau Basis en Kader kun je 

kiezen voor de techniekklas (LTS 2.0).
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Vmbo BL-KL
(basis-kader)

Klas 3 t/m 4 

Vervolgstudie op 
MBO-niveau 1-3

Vmbo TL-GL
(mavo)

Klas 3 t/m 4 

Vervolgstudie op 
MBO-niveau 3 of 4

Vervolgstudie op het 
HBO of universiteit

Havo
Klas 4 t/m 5

Atheneum
Klas 4 t/m 6

Vmbo BL-KL
(basis-kader)

Klas 1 t/m 2 

Vmbo TL
(mavo)

Klas 1 t/m 2 

Havo Atheneum

Klas 1 t/m 3 

Klas 1 t/m 3 wordt verzorgd  
door Campus Middelsee.

Vmbo BL-KL wordt 4 
jaar lang gevolgd op 
de Campus Middelsee

TL/mavo 
wordt 4 jaar lang 
gevolgd op de 
Campus Middelsee

Havo/Atheneum  op de Campus 

garandeert doorstroom naar 

CSG Comenius Leeuwarden / 
AMS Franeker!
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Bij Campus Middelsee kun je doen waar je goed  
in bent. 
Naast ons brede aanbod in alle opleidingen bieden 
we Talentstromen aan. Binnen de opleidingen vmbo, 
havo en atheneum kun je kiezen voor extra lessen 
sport - SPORTS, kunst en cultuur – ART FACTORY, 
toerisme en ondernemen – TRAVEL ACADEMY, 
techniek en programmeren - TECHNOLOGY, 
creatief eten bereiden - COOKING CLASS, plant en 
dierverzorging - NATURE CLASS, zelf muziek maken - 
MUSIC STAGE en technische vaardigheden - TOOLS & 
CRAFTS. We werken daarbij samen met bedrijven en 
instellingen waar je opdrachten voor kunt gaan doen. 

Voor wie zijn de Talentstromen bedoeld?
Alle vmbo, havo- en atheneumleerlingen die in 
Sint Annaparochie in leerjaar 1 starten, kunnen een 
Talentstroom volgen.

Wanneer beginnen de Talentstromen?
In leerjaar 1 krijg je tijdens de introductie week 
informatie en lessen van alle Talentstromen 
aangeboden. Zo kun je je goed oriënteren en 
bedenken waar jouw talenten liggen. In de tweede 
helft van het jaar start je met de Talentstroom 
van jouw keuze.

In welke leerjaren worden de Talentstromen 
aangeboden?
Je volgt een Talentstroom in klas 1 met een vervolg 
in leerjaar 2.

Kun je ook later nog met een Talentstroom starten?
De Talentstromen zijn extra onderwijsprogramma’s 
die aansluiten bij jouw talenten en interesses. De 
Talentstromen starten in leerjaar 1 en geven je een 
extra stimulans voor de bovenbouw van het vmbo, 
havo en atheneum. We raden je daarom aan om in 
leerjaar 1 van Campus Middelsee te starten als je wilt 
uitblinken in de onder- en de bovenbouw!

Wat kosten de Talentstromen?
Voor de Talentstromen wordt een bijdrage gevraagd.  
Per schooljaar wordt bekeken hoe hoog die bijdrage is.

Kun je altijd de Talentstroom  van je keuze volgen?
Bij te veel aanmeldingen voor een Talentstroom, vindt 
er een selectie plaats. Dit kan een sollicitatiebrief  
en/of intakegesprek zijn.

Hoeveel uren per week is de Talentstroom?
In leerjaar 1 en 2 heb je 2 uren per week een 
Talentstroom. 

8 Talentstromen 
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Het kan gebeuren dat je je even niet zo fijn voelt op school 
of dat je cijfers tegenvallen. Op Campus Middelsee volgen 
we je ontwikkeling goed. Wanneer je extra begeleiding 
nodig hebt, beschikken we over een aantal deskundigen 
die je kunnen  helpen om je optimaal te ontwikkelen. 

Voor leerlingen met dyslexie is er een dyslexiecoach 
aanwezig, maar ook is er een orthopedagoog en begeleider 
passend onderwijs.

‘Ik bespreek met de leerling waar hij of zij problemen 
mee heeft en op welke manier ik hem of haar daarbij kan 

helpen. Met de docenten bespreek ik hoe ze de leerling het 
best kunnen helpen bij hun vak.’

Binnen Campus Middelsee is een orthopedagoog actief, 
die ingeschakeld kan worden bij leerproblemen of 
problemen op sociaal en emotioneel gebied. Ook voert de 
orthopedagoog observaties uit in de klas en ondersteunt 
zij de docenten. 

Orthopedagoog: ‘Als het niet goed gaat met een leerling, 
ga ik samen met de ouders, de leerling en de school 
onderzoeken wat hiervan de reden kan zijn. Ik voer 

gesprekken, kan observeren of bepaalde testen afnemen. 
Vervolgens gaan we dan bespreken wat er gedaan kan 
worden om de situatie van de leerling te verbeteren’.

Leerlingen met bijvoorbeeld PDD-NOS of ADD doen het 
vaak prima bij ons op school, maar hebben soms wel 
extra ondersteuning nodig. Op onze locatie werkt een 
coördinator leerlingondersteuning en counselors die de 
leerlingen begeleiden bij zaken als planning, omgaan met 
anderen en omgaan met emoties.

Coach: ‘Als coach bespreek ik met de leerling hoe ik hem 
of haar kan ondersteunen. Er zijn leerlingen die elke dag 
bij me komen, anderen komen af en toe. Als ze tegen een 

probleem aanlopen, weten ze me te vinden. Ik probeer 
vooral om te voorkómen dat ze tegen een probleem 

aanlopen. Ik overleg daarom veel met de docenten en geef 
hun advies’.

Aandacht en begeleiding
binnen Campus Middelsee

Persoonlijke aandacht is een van de speerpunten van onze 
school. We vinden het belangrijk dat je je prettig voelt op 
school, want alleen dan kun je je goed ontwikkelen. Iedere 
leerling heeft daarom een eigen coach, bij wie je altijd 
terecht kunt met vragen. Ook houdt de coach contact met je 
ouder(s) of verzorger(s).

Vragen over de leerlingondersteuning?
Voor vragen over aandacht en begeleiding 
kunt u terecht bij onze coördinatoren 
leerlingenondersteuning.
 
Tel. (0518) 401 447
E-mail: w.wieling@csgulbevanhouten.nl
E-mail: m.engwirda@csgulbevanhouten.nl
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Beperkte  lesuitval 
Wij doen ons uiterste best om lesuitval te 
beperken. Bijna ieder lesuur zijn er extra 
docenten op school die bij plotselinge 
afwezigheid van een docent de les kunnen 
overnemen. Ook proberen we tussenuren te 
voorkomen door lessen te verschuiven.

Kwaliteit
We behalen op school al jaren prima 
resultaten. Er is veel aandacht voor de 
leerlingen en de kwaliteit van de lessen 
is hoog. Bekijk ook eens de informatie op 
www.scholenopdekaart.nl

Gepersonaliseerd leren

Prima  bereikbaar
Als je met de bus komt, is er eigenlijk altijd 
een goede verbinding naar school en weer 
naar huis. De bushaltes zijn op 3 minuten 
loopafstand van school. Natuurlijk moet je 
wel eens even wachten, maar dat stelt niks 
voor.

Kom je met de fiets, dan is er haast altijd 
wel een groep andere fietsers waar je mee 
‘op kunt fietsen’ De campus is gewoon prima 
bereikbaar en heeft genoeg parkeerplaatsen 
voor je fiets. Ook bieden we de mogelijkheid 
om de accu van de E-bike op te laden.

iPad
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen worden 
voorbereid op de digitaliserende maatschappij. Daarom 
geven wij veel lessen met een iPad in combinatie met het 
boek. 

Maatwerk: bijlessen, excellentie,   

huiswerkbegeleiding en  coaching

Als je voor een bepaald vak wat extra uitleg nodig hebt, of als je 

een tijdje ziek bent geweest, dan kun je - na een leerlingbespreking 

- gebruik maken van maatwerk. Dit gebeurt in kleine groepen 

waarin persoonlijke aandacht is geborgd. Als je moeite hebt met 

het plannen en organiseren van je huiswerk, is huiswerkbegeleiding 

mogelijk. Ook bieden wij een ‘excellentie’ programma aan. Je hebt 

dan een  extra vak als bijvoorbeeld Spaans, Frysk, Bildts, kunst, 

taal, science, sport, drama of techniek.

Misschien is een vak op  
een hoger niveau iets 
voor jou
Binnen alle onderwijsniveau’s kunnen we in 
overleg de lat hoger leggen. Zo kun je een vak 
op een hoger niveau kiezen. Je moet dit vak dan 
wel goed beheersen. Zelfs t/m klas 4, zodat je 
in het gekozen vak examen kunt doen.
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In klas 1 krijg je per week zo’n 28 
lessen. Je krijgt de volgende vakken: 
Nederlands, Engels, wiskunde, mens & 
maatschappij (ak/gs), mens & natuur 
(bi/nask), lichamelijke opvoeding, 
verzorging, techniek, muziek, Skills, 
beeldende vorming, rekenen, talents en 
LEVO  (Levensbeschouwelijke Vorming). 
Vervolgens gaat dit door in klas 2 waar je op 
het einde moet kiezen. Je kunt kiezen voor 
de sector Zorg & Welzijn of Dienstverlening 
& Producten. Uiteindelijk kun je voor deze 
sectoren een diploma halen.

Natuurlijk krijg je in klas 3 en 4 naast deze 
beroepsgerichte vakken ook de algemene 
vakken als Engels, Nederlands, economie, 
wiskunde, biologie enz.

Al met al volg je een prachtige opleiding 
met uitdagende en spannende vakken. Op 
deze manier ben je uitstekend voorbereid 
op het mbo.

Vmbo basis en -kader

Voor de basis- en kaderstroom in de onderbouw 

spelen praktijkvakken een belangrijke rol.

Er is zelfs een keuze te maken voor een 

techniekklas met 10 lesuren techniek (LTS 2.0).

Met het vak Skills maak je optimaal kennis met 

de verschillende mogelijkheden van heel veel 

beroepen en leer je veel vaardigheden.

Leerlingen kunnen op het vmbo basis en -kader 
vanaf klas 3 kiezen uit 5 aantrekkelijke, eigentijdse 
routes:
• Zorg
• Sport & Recreatie
• Ondernemerschap
• ICT
• Techniek 

Elk van deze routes bestaat uit 4 nieuwe en 
afwisselende keuzevakken. Om er een paar te 
noemen: Vormgeving, Techniek, ICT, Ondernemen, 
Webshop, Presentatie & Styling e.a. 

Je leert bijvoorbeeld 
• websites maken
• hoe je een 3D-printer moet programmeren 
• hoe je een eigen zaak kunt opzetten
• een activiteit organiseren op de camping
• producten maken
• en nog veel meer...

“Ik geef een 10“Ik geef een 10++  
voor deze  school”voor deze  school”

Pim

Zorg & Welzijn (Z&W)
Het vak Z&W is een praktijkvak binnen 
de basis- en kader gerichte leerwegen 
van het vmbo. We werken al een aantal 
jaren in een levensechte leeromgeving. 
Onze leerlingen kunnen oefenen in een 
realistische restaurantomgeving. Waarin onder 
andere gastheer en gastvrouw belangrijke 
leerelementen zijn. Tevens hebben we de 
beschikking over een heuse schoonheidssalon 
“Kreas” en een ziekenhuiskamer.
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Mavo - GL

De TL-stroom (Theoretische Leerweg) wordt 
ook wel de mavo genoemd. Het onderwijs is 
meer theoretisch, maar met het vak Skills – 
zie pagina 10 in de brochure - ben je ook al 
veel bezig met beroepen, vaardigheden en 
vervolgopleidingen.

Bovenbouw
Vanaf klas 3 kun je ook de Theoretische 
Leerweg volgen, maar ook de Gemengde 
Leerweg. Je hebt dan het praktische (en 
vooral spannende) vak Dienstverlening 
& Producten, wat een voorloper is op de 
toekomstige nieuwe leerweg. 

Science Lab
Al vanaf klas 1 wordt het Science Lab gebruikt 
om onderzoek te doen voor de vakken natuur 
en biologie. Later ook voor natuurkunde 
en scheikunde. Hier staat inmiddels een 
hele proefopstelling gereed 
om levensecht onderwijs te 
ervaren.

Leeratelier
De sectie Dienstverlening 
& Producten beschikt over 
een heus leeratelier. In deze 
ruimte kunnen leerlingen 
zelfstandig aan het werk 
gaan met een scala aan uitdagende werkplekken. 
Denk hierbij aan 3D printen, VR, Robotica, Etaleren en 
fotograferen. Het leeratelier beschikt namelijk over een 
compleet ingerichte fotostudio met Green Screen en 
professionele fotocamera’s.   

TL - XL
Kies jij voor de mavo en wil je daarna de havo doen? 
Misschien is dit dan iets voor jou! Bij de vakken - 
Nederlands, Engels, wiskunde en Frans (maatwerk) - 
leggen we de lat iets hoger dan in de gewone mavo-klas. 
Zo ontdek je of een vervolg op de havo mogelijk is. Als 
je het in je blijkt te hebben, kun je aan het einde van het 
schooljaar opstromen naar klas 2 van de havo.

TK klas
Kies jij voor niveau kader en zit je tegen niveau 
theoretisch aan? Misschien is dit dan iets voor jou! 
Bij de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en Frans 
(maatwerk) leggen we de lat iets hoger dan in de kader-
klas. Zo ontdek je of je het theoretische niveau in je hebt. 
Als je het in je blijkt te hebben, kun je aan het einde van 
ht schooljaar opstromen naar klas 2 theoretisch.

Dienstverlening & Producten (D&P)
Het vak D&P is een praktijkvak binnen de Theoretische Leerweg. Met het vak 
D&P willen we werken vanuit een probleem en gaan we met elkaar op zoek 
naar een oplossing. Je maakt kennis met werkplekleren zoals 3D tekenen 
en 3D printen. Er is veel aandacht voor 21st Century Skills zoals vergaderen, 
samenwerken en reflectie. Om de onderzoekende houding van de TL-/MAVO-
leerling te stimuleren, doe je onderzoek zowel binnen als buiten de school.
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Skills in klas 3
Skills in klas 3 havo/atheneum is een ontdekkingsreis. 

Dit jaar staat namelijk in het teken van de voorbereiding 

op de bovenbouw. Een belangrijk onderdeel hiervan is de 

profielkeuze. Gedurende het jaar ontdek je door het maken 

van opdrachten, het volgen van workshops en het lopen van 

stage welke vakken bij jou passen en 

wat de juiste profielkeuze is voor 

klas 4.

Verder worden er tijdens 

verschillende projecten vaardigheden 

aangeleerd die jou verder helpen 

in de bovenbouw en tijdens je 

vervolgopleiding. Hierbij wordt een 

beroep gedaan op je zelfstandigheid 

en je onderzoekende vermogen. Ook 

zijn er keuzeonderdelen. Een dag 

onderzoek doen in het science lab van onderzoeksbureau 

Wetsus behoort tot de mogelijkheden.

Havo en atheneum

Onderbouw
De eerste 3 klassen (onderbouw) op Campus Middelsee volgen nagenoeg 
hetzelfde programma als de havo-/atheneumleerlingen in Leeuwarden. 
Daardoor is er een prima aansluiting wanneer je naar klas 4 (bovenbouw) 
gaat op een havo/atheneum school in Leeuwarden of Franeker.

Doorstromen naar de 
bovenbouw havo/
atheneum

Campus Middelsee werkt nauw samen met 
CSG Comenius Mariënburg in Leeuwarden en 
AMS Franeker. Wij zorgen dat je een goede 
basis meekrijgt, zodat je zo goed mogelijk 
doorstroomt en uiteindelijk je diploma daar 
kunt halen.

De havo- en atheneumopleidingen van de 
klassen 1 t/m 3  worden geheel verzorgd 
door en op de Campus Middelsee. 

Uniek is het vak Skills dat ook doorloopt 
in klas 3. Hier ben je projectmatig 
bezig vaardigheden aan te leren die je 
later nodig hebt in het onderwijs en de 
vervolgopleidingen. 

Zo doe je in klas 3 bijvoorbeeld al 
wetenschappelijk onderzoek in het Science 
Lab naar de waterkwaliteit in onze regio en 
werk je samen met het wereldberoemde 
onderzoeksbureau Wetsus.

 “Het is een leuke ruime school,   “Het is een leuke ruime school,  
met de beste leerkrachten”met de beste leerkrachten”

Daan

 “Ik vind het een hele  “Ik vind het een hele 
vette school met vette school met 

spiksplinter nieuwe spiksplinter nieuwe 
lokalen die passen bij lokalen die passen bij 

de lessen”de lessen”
Emma



11

  “Ik heb hier geleerd “Ik heb hier geleerd 
mijn Lego robot te mijn Lego robot te 
programmeren ”programmeren ”

Sven

Loopbaan Oriëntatie en 
 Begeleiding = Skills

In de Skills lessen werken de leerlingen aan de  
21st Century Skills, waaronder sociale vaardigheden 
(kanjertraining) om de leerlingen goed toegerust 
op  stage te laten gaan. Jezelf presenteren en 
samenwerken met je omgeving zijn daarbij 
belangrijke vaardigheden. Dit LWP is een 
innoverend project in relatie met het bedrijfsleven 
in de regio.  

Met regelmaat worden er bedrijfsbezoeken 
georganiseerd, vinden er speeddates - Meet & 
Greets - plaats om de leerlingen een zo breed 
mogelijk beeld te geven van de bedrijven, de regio 
en de mogelijkheden hieromtrent.  Op deze wijze 
is de leerling in staat op een verantwoorde wijze 
keuzes te maken voor zijn toekomst in relatie tot 
vervolgopleiding en werk. 

FIRST LEGO League - RePLAY
Bij de FIRST LEGO League bouw en programmeer je 

met LEGO Mindstorms-robots. Hiermee voer je 

verschillende missies uit in een robotwedstrijd. 

Verder onderzoek je in het kader van het jaarlijkse 

wisselende thema een probleem uit de praktijk en 

presenteer je je eigen bedachte oplossing. 

In het hele project staan de zogenaamde ‘core values’ 

centraal: sportiviteit, teamspirit, samenwerking en respect 

voor elkaar. De FIRST LEGO League wordt voor alle eerste 

klassen en in Technology & Development 

aangeboden.

Leren en werken in je eigen regio.

Ook vergroot  he t  jouw k ans  

op  een  baan  in  de  re g io !D i t  he lp t  je  b i j  he t  k iezen  voor  

de  ju is te  ver vo lgop le id ing  aan  

b i j voorbee ld  he t  MBO.Door  b i j voorbee ld  bedr i j f s -

bezoeken ,  s tage s  en  beroepen-

mark ten  kr i jg  je  een  goed  bee ld  

van  beroepen ,  op le id ingen  en  

baanmoge l i j kheden.

Het  leer werkp le in  is  een  

onderdee l  van  de  Campus  

Midde lsee .  

Wi j  werken  vanu i t  he t  

onder wi js  samen met  de  

bedr i j ven  en  inste l l ingen  

in  de  Re g io .

A ls  leer l ing  van  de  Campus  kr i jg  je  vanaf  k las  1  te  maken  

met  he t  Leer werkp le in  waarb i j  we  samen gaan  ontdekken ;

WIE JIJ BENT 
WAT JIJ KAN 

WAT JIJ WIL 

Het  k antoor  van  he t  Leer werkp le in  

is  te  v inden  in  de  centra le  ha l  van  

de  Campus  Midde lsee .

Heb je  vragen  over  s tage s  

en  op le id ingen?  O f  heb  je  

e rgens  anders  onze  hu lp  

b i j  nod ig?  Kom gerust  langs!

HET LEERWERKPLE IN

‘ Leren  en  werken  in  je  Re g io .’

CAMPUS M IDDELSEE
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