
hetforta.nl



Welkom 
op Forta!

Waarom  
naar Forta?

Wij zijn een veelzijdige school in een modern en 

gezellig gebouw. Bij ons krijg je alle mogelijkheden om 

te ontdekken waar je goed in bent. Natuurlijk gaan we 

je daar bij helpen.

Het leren de juiste keuzes te maken staat bij  

ons centraal. In het rooster krijg je daar alle 

ruimte voor.

Nieuwsgierig naar hoe wij werken en onze 

mooie school, maak dan een afspraak en  

kom een keer bij ons kijken.

De leerlingen en medewerkers  

laten je met veel plezier  

de school zien.

Dhr. Ivo Krop

Directeur

+ Veel praktijklessen

+ Kleine klassen

+ Modern en kleurrijk gebouw

+ Grote groen afdeling

+  Het Les Café waar je les krijgt 

en we gasten ontvangen

+  In alle sectoren kan je 

branchecertificaten halen

+  Je eigen rooster kunnen 

maken

+ Veel keuze mogelijkheden

+  We vieren successen  

met elkaar

+  Echt maatwerk voor alle 

leerlingen

+ Grote keuze workshops 

+ Betrokken team

+ Een eigen Entree opleiding

+ Pro-vmbo klas

+ Moderne praktijklokalen

+ Muzieklessen

+  Goede sfeer omdat we elkaar 

kennen

+  Extra lessen van het 

Cultuurhuis

+ Veel contact met je mentor



Op Forta ontdek je waar je goed in bent. Je kunt bĳ ons op school 

terecht wanneer je een advies praktĳkonderwĳs hebt gekregen van 

de basisschool.

Je werkt aan je eigen leerdoelen tĳdens de lessen en kiest 

leertrajecten die passen bĳ jouw interesse en niveau.  

Dat noemen we maatwerk. 

Op Forta zijn leerlingen vijf jaar onderweg naar een volgende 

stap die het beste bij hen past. Dat kan een goede baan zijn of 

bijvoorbeeld een vervolgopleiding op het MBO.

In de vijf jaar op Forta zijn er drie leerfases waarin 

leerlingen werken aan persoonlijke doelen en de 

ruimte krijgen om keuzes te maken.

Iedereen heeft talenten en soms moet je nog ontdekken waar deze 

liggen. In de onderbouw ga je op onderzoek uit naar welke talenten 

je allemaal hebt. Dit doe je door veel verschillende lessen te volgen 

en te voelen waar je blij van wordt. Daarna maak je samen met je 

mentor doelen die passen bij deze talenten, zodat je er nog beter in 

wordt. Iedereen heeft zijn eigen doelen, want iedereen is uniek. Je 

leert kiezen wat wel of niet handig voor je is om je doel te bereiken. Je 

kunt in Profijt goed bijhouden hoe het met je doelen gaat en of je alle 

lessen (trajecten) voldoende hebt afgerond.

Nederlands en rekenen zijn belangrijk en krijg je op vaste tijden in het 

rooster. Ook maak je kennis met de verschillende beroepen die er 

zijn en het werk dat je later misschien gaat doen.

Omdat we trots zijn op jouw ontwikkeling vieren we aan het einde 

van een periode met elkaar de behaalde successen.

Sterk in  
praktijk

Ontdekkend leren  
in de onderbouw



Soms is het nog niet duidelijk of praktijkonderwijs het beste  

bij jou past of het vmbo. Dit komt bijvoorbeeld omdat je in een vak 

nog extra moet groeien. Dan is onze pro-vmbo klas misschien  

iets voor jou!

De pro-vmbo klas wordt aangeboden door Forta en het Skills 

vmbo. Forta zijn wij en Skills is de school voor vmbo. Onze scholen 

zitten op 1 terrein waardoor het eenvoudig is om op beide locaties 

onderwijs te volgen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen altijd de kans krijgen  

het beste uit zichzelf te halen. 

Scan de QR code en neem een kijkje bij de praktijklessen.

De praktijklessenPro-vmbo klas



Wil je een kijkje komen nemen, bel ons dan voor een afspraak  

via 0251-226601. Je bent altijd welkom!

Dag en tijd

De meeloopochtenden zijn op een dinsdag. Inloop vanaf 09:15 uur. 

We starten om 09:30 uur en eindigen uiterlijk om 11:30 uur. Wil je 

graag een keer meelopen dan kan dit op de volgende dagen:

Kan je niet op dinsdag? Dan gaan we ons best doen je op  

een andere dag te verwelkomen.

Jan van Kuikweg 12

1965 BB Heemskerk

0251 226 601

info@hetforta.nl

hetforta.nl

1 november 2022 

8 november 2022 

6 december 2022 

13 december 2022 

20 december 2022 

17 januari 2023 

7 februari 2023 

21 februari 2023 

7 maart 2023 

21 maart 2023 

28 maart 2023 

11 april 2023 

18 april 2023 

16 mei 2023 

23 mei 2023 

30 mei 2023

Maak een afspraak


