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VAN HARTE WELKOM
BIJ ONS OP TESSENDERLANDT
Tessenderlandt, het meest complete vmbo van Breda! Wie je ook bent en wat je
ook wilt worden, op onze school kun je alle kanten uit. In een ruim gebouw bieden
we je een inspirerende leeromgeving waarin je al je talenten kunt ontdekken en
ontwikkelen. Met een uitgebreid opleidingsaanbod, een betrokken docententeam en
veel leuke (beroeps)activiteiten helpen we je op weg naar een waardevol diploma.
Vakmanschap en ondernemerszin krijg je bij ons zo in de vingers.
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ONDERWIJS OP
TESSENDERLANDT

LEERJAAR 1 + 2
In de onderbouw van Tessenderlandt bereiden we
je voor op je toekomst. In de eerste twee leerjaren ga je
ontdekken waar je talenten en interesses liggen. Naast
de lessen die iedereen volgt, hebben we het Talent
Ontwikkel Programma (TOP). Hiervoor bieden we een
uitdagend pakket met uiteenlopende lessen aan. Denk
hierbij aan extra sport, meubels maken, leren bakken,
de uitvindfabriek, robotica, visagie, het behalen van een
oppascertificaat en nog veel meer. Voor TOP krijg je een
certificaat dat je toe kunt voegen aan je diploma.

Op Tessenderlandt bieden we alle leerwegen
binnen het vmbo aan: mavo, gemengde leerweg,
kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte
leerweg. Je start in de leerweg waarvan jouw
basisschool denkt dat deze het beste bij jou past. We
volgen goed of deze leerweg bij je blijft passen of dat je
wellicht beter op je plaats bent in een andere leerweg.
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DE PROFIELEN
IN DE
BOVENBOUW
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PRODUCEREN,
INSTALLEREN
EN ENERGIE

BOUWEN, WONEN
EN INTERIEUR
Timmeren, metselen maar ook
decoreren, schilderen, inrichten,
interieurbouw, meubels maken
en 3D tekenen komen aan bod.
Een profiel voor creatieve
doeners dus.

Hier ontdek je waar je
techniekhart ligt en werk je aan
jouw vakmanschap in de metaal-,
electro- en installatietechniek.
Daarnaast leer je ontwerpen en
creatief te denken in combinatie
met technische vaardigheden.

MOBILITEIT
EN TRANSPORT

HORECA, BAKKERIJ
EN VOEDING

ECONOMIE
EN ONDERNEMEN

Heb je passie voor auto’s,
motoren en vrachtwagens?
Hier leer je wat het is om te
werken in een garage. Sleutelen,
autoschades, onderhoud,
electronica, alles komt aan bod.
Tevens leer je alles over het
wegtransport.

Entertainment op vakantiebestemmingen, gastvrij zijn, koken,
bedienen, drankjes verzorgen;
gezelligheid! En je leert ook hoe
de horeca werkt. We hebben een
eigen restaurant, Proefwerk en
een bakkerij, je leert heel veel over
voeding. Je merkt, wij leiden breed
op.

Ben je commercieel ingesteld,
wil je je specialiseren in
marketing, presentatie en styling,
dan is dit jouw toekomst. Je leert
hoe je een onderneming start; Van
het maken van een plan tot het
inrichten van de etalage.

ZORG EN WELZIJN:
VERZORGING

ZORG EN WELZIJN:
UITERLIJKE
VERZORGING

Je wil je graag verdiepen in de
verzorging van mensen van alle
leeftijden. Je leert wat een
gezonde leefstijl is en ontdekt hoe
je gepaste zorg aan kunt bieden.
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Als keuzedeel kun jij je hier
specialiseren in Uiterlijke
verzorging: Haarverzorging en
Schoonheidsverzorging. Dit
schoolexamen geeft je extra
mogelijkheden instroom mbo
Schoonheidsverzorging.

ONZE
MAVO
Mavo op Tessenderlandt gaat verder dan op een
andere school. Zo kun je bij ons je mavodiploma
halen en je tegelijkertijd specialiseren in
ondernemerschap, techniek of Care & Beauty.
Op onze mavo heb je de keuze uit drie richtingen:

BUSINESS MAVO

TECH MAVO

CARE &
BEAUTY MAVO

Heb jij een zakelijke instelling
en zie je een uitdaging in het
moderne ondernemerschap?
Investeer dan in je eigen
toekomst en ga voor een
economische verdieping. Je
leert hier bijvoorbeeld een
heleboel over het starten van
een onderneming en het reilen
en zeilen in een winkelbedrijf.

Ben je onderzoekend ingesteld
en wil je van techniek misschien
je beroep maken? Wij brengen
je in contact met innovatieve
bedrijven en instellingen waar je
nog wat van kunt leren. In deze
richting maak je kennis met
alledrie de techniek richtingen
die we in huis hebben:
- Bouwen, wonen en interieur
- Mobiliteit en transport
- Produceren, installeren en
energie
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Je zorgt graag voor mensen.
Het lijkt je leuk om met
mensen van alle leeftijden
te werken. Je vindt voeding
interessant. Je hebt geduld met
kinderen en ouderen. Zowel
binnen als buiten de school
leer je de kneepjes van het vak.
Verder houd je van alles wat
met hairstyling, make-up en
manicure te maken heeft.
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DE WERELD
AAN JE VOETEN
Op Tessenderlandt is altijd wat
te doen: Halloweenfeest een
Sinterklaasactie, het Gala, de
jaarlijkse sportdagen, vakkanjerwedstrijden... we zitten nooit stil!
We willen onze leerlingen klaar
maken voor de wereld om hen
heen, verbindingen leggen tussen
het leven binnen en buiten de
school. En dus organiseren
we een schoolkamp voor de
tweedejaars en trekken we er met
de bovenbouw regelmatig op uit.
Londen, Berlijn of gezellig met
de klas op wintersport; door te
reizen verleg je je grenzen en leer
je elkaar en de wereld om je heen
beter kennen.

PRESTATIES
De resultaten van Tessenderlandt
mogen er zijn. Met een gemiddeld
slagingspercentage van meer dan
95% behoort onze school tot de
beste van Brabant. We zijn trots
op onze score en het vertrouwen
dat we van de Onderwijsinspectie
genieten, vooral omdat het de
bevestiging is dat onze aanpak
werkt. Door leerlingen intensief en
professioneel te begeleiden, en waar
nodig leerwegondersteunend taalen rekenonderwijs aan te bieden,
maken we als vmbo-school het
verschil.

DIPLOMA EN DAN?
Alles wat we doen, is erop gericht
om onze leerlingen te laten slagen.
Voor hun diploma, maar ook
in het leven daarna. Veel oudleerlingen die zijn doorgestroomd
naar het mbo hebben snel na
hun studie een passende baan
gevonden, mavoleerlingen kunnen
doorstromen naar het mbo of
de havo. Extern rendement
heet dat met een mooi woord.
Tessenderlandt heeft de hoogste
score van Breda.
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PLUSPUNTEN
VAN
TESSENDERLANDT
• Een mooie en veilige school
in een rustige omgeving

• Persoonlijke begeleiding
door docenten en mentoren

• Talent Ontwikkel
Programma in
de onderbouw

• Buitenschools leren en
reizen in de bovenbouw

• Stagelopen en
werkervaring opdoen in
alle leerjaren

• Dagelijks contact tussen
school en thuis via
Magister

• Altijd wat te doen:
Halloweenfeest, gala,
vakexcursies, schoolkamp,
wintersport, Londenreis en
nog veel meer!

• Het meest complete vmbo
van Breda

Tessenderlandt - mavo en voorbereidend mbo
Van Riebeecklaan 2
4818 EB Breda
t 076 521 93 52 e info@tessenderlandt.nl
Tessenderlandt vind je direct achter het Amphia
Ziekenhuis (Molengracht). De school is goed
bereikbaar met het openbaar vervoer.

tessenderlandt.nl
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