
Docenten en je advisor 
houden online bij hoe 
je dag was

Elke dag is anders!

OpEn avOnd
dinsdag 19 januari 2016
start: 19.30 uur

Leren in de echte 
wereld

En we leren djembé
spelen

Sportweek

Cultuurweek

Cultuurweek

Je leert goed met 
elkaar omgaan

Friends forever!

Futura College
Abeellaan 2  
3442 JB Woerden  
tel: 0348 - 45 73 20  
www.futuracollege.nl

Techniek

detailhandel

Groen Consumptief

Even gezellig kletsen 
na al dat harde
werken!

In september gaan 
we op brugklaskamp

Je krijgt snel vrienden en vriendinnen

Brugklaskamp

Brugklaskamp

Brugklaskamp 

dit kun je allemaal kiezen!

Facilitaire dienstverlening

Je werkt hier op 
een laptop!

Leuk om je eigen 
kluisje te hebben.  
Je moet alleen niet  
je sleutel verliezen! 

Je mag hier veel 
dingen doen en 
maken.

Yes! naar het Futura!Ineens vallen je 
dingen op...!

We kunnen 
branchegerichte
certificaten halen.

Ik kon ook gaan 
kanoën of darten.

BEkIJk OOk
dE pOSTEr Op

dE aChTErkanT

Werken met 
zo’n apparaat is 
wel heel gaaf!

We leren koken en 
eten het zelf op!

Ik werk graag 
buiten.

Misschien kan ik 
later in een hotel 
gaan werken!

Eén lokaal is ingericht 
als winkel. hier leer je 
hoe je dingen verkoopt. 

Op kamp doen we 
leuke spelletjes, 
zoals touwtrekken.
Zijn wij sterker dan
de juffen en meesters?

voor de zomer hebben 
we al kennis gemaakt. 
En nu zijn we met de hele 
klas aan het bowlen.

drie keer raden 
wat wij gaan 
eten!

Met de klas erop uit!
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