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T L / H AV O

Heb jij een vmbo-tl/havo-advies? Heb je eigenlijk havoniveau, maar is het (nog)
niet gelukt om dat te laten zien? Dan is onze havo/tl-klas voor jou de juiste plek.
Wij gaan je begeleiden en motiveren om het havoniveau te halen.

M E N TO R , D O C E N T E N K L A S

ONDERSTEUNINGSLESSEN

De eerste twee jaar blijven jij en je klasgenoten, mentor en
docenten zo veel mogelijk bij elkaar. Op deze manier leer je
elkaar beter kennen en kunnen de docenten beter inspelen
op wat jij nodig hebt. Jij krijgt zo de kans om je talenten te
laten zien en te presteren op jouw niveau.
Als je kiest voor deze havo/tl-klas, krijg je tijd om uit te
vinden welk niveau het beste bij je past: havo of vmbo-tl.
Tijdens die periode onderzoek je ook wie je bent en waar
je goed in bent. We helpen je graag om te ontdekken wat
jouw talenten zijn.

Soms heb je moeite met een bepaald vak en heb je naast
de normale lessen extra begeleiding nodig. Je kunt in zo’n
situatie gebruik maken van ondersteuningslessen. Zo werk
je zo snel mogelijk je eventuele achterstand weg.

VA K K E N
In de eerste twee leerjaren bieden we je veel vakken aan.
Zo ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Je
volgt in de onderbouw de volgende vakken:
• Nederlands		
•Engels
• Wiskunde		 •Frans
• Duits			
•Spaans
• geschiedenis		
• aardrijkskunde
• nask			
• onderzoeken & ontwerpen
• biologie		 • tekenen
• muziek		• drama
• lichamelijke opvoeding

TA L E N T R I C H T I N G E N
In leerjaar 1 maak je kennis met de verschillende talent
richtingen van onze school:
• kunst & cultuur		
• sport & gezondheid
• Technasium
In leerjaar 2 en 3 kies je één bepaalde talentrichting. Kies je
bijvoorbeeld voor sport & gezondheid, dan sport je vaker
dan andere leerlingen en wordt er meer aandacht besteed
aan jouw leefstijl. Kies voor het Technasium, dan krijg je
het vak onderzoeken & ontwerpen en besteed je meer
aandacht aan o.a. digitale geletterdheid.

LEERJAAR 3
Na het tweede leerjaar ga je naar havo 3 of vmbo-tl 3. Als je
doorgaat op tl-niveau, dan zorgen wij ervoor dat de over
stap naar een geschikte school goed verloopt. Bij ons op
school kun je namelijk geen tl-examen doen.
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