leren leren

We willen dat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen.
Het versterken van jouw leerkracht en het stimuleren van jouw
groei staat centraal in ons onderwijs. Je krijgt daarom ook de
tijd om te groeien tijdens een tweejarige brugperiode.
Tijdens de eerste maanden ligt vooral de nadruk op het leren
leren van elk vak. Met behulp van kleine metingen tussendoor
verzamel jij feedback van je docent op jouw groei voor dat
vak. Op die manier zie je hoever je bent in het bereiken van je
leerdoelen. Daarna komen pas grotere metingen (summatief)
waarin je kunt laten zien waar je staat. Samen met je mentor,
de docenten en je ouders kijk je iedere periode hoe het met je
gaat.
Bij sommige vakken heb je misschien ondersteuning nodig.
Dan kan je extra hulp van je docent vragen. We bieden dan
wekelijks die hulp aan tijdens de keuzewerktijd.
HULP BIJ JE STUDIE
Je eigen studiebegeleider noemen we je mentor. De mentor
helpt bij het kiezen van je keuzewerktijd en bekijkt ook samen
met jou en met je vakdocenten bij welke vakken je extra
ondersteuning of juist extra uitdaging nodig hebt. .
EXTRA AANBOD
Naast het vaste programma kies je ook één keuzevak:
We bieden bij voldoende deelname, de volgende keuzevakken
aan:
• Onderzoeken & Ontwerpen (O&O)
• Informatica
• Culturele en Kunstzinnige Vorming (de kunstfabriek)
• Sport & Lifestyle (kosten jaarlijks €65,00)
Je mag dit keuzevak zelf kiezen, dus je kiest een vak dat goed
aansluit bij jouw interesse.

LEREN LEREN HAVO EN HAVO TTO
Havoleerlingen zijn vaak snelle denkers die graag het hoe en
waarom willen weten. In de havoklassen bieden wij onderwijs
met veel afwisseling in werkvormen en met aandacht voor
directe feedback van de docent op het werk van de leerling.
Zo haalt de leerling zijn eigen leerdoelen en blijft de motivatie
behouden. De havoleerlingen in leerjaar 1 en 2 krijgen naast
alle reguliere lessen twee uur extra per week leren leren. In
de lessen wordt een heldere structuur aangeboden. Daarin
gaat de aandacht uit naar 21ste-eeuwse (studie)vaardigheden,
waarin de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde
centraal staan. Bij havo tto krijgen ze deze vaardigheden
aangeleerd in het vak PLTS (Personal Learning and Thinking
Skills).
LEREN LEREN VWO/ TTO
In het eerste leerjaar maak je op vwo kennis met wetenschap
in de vorm van het vak “Wetenschappelijke Vorming”.
Het is een combinatie van kennis (wat je moet weten)
en vaardigheden (wat je moet kunnen). Je gaat tijdens
deze lessen aan de slag met thema’s en onderwerpen, die
raakvlakken hebben met andere vakken, zoals duurzaamheid,
gelijkheid, muziek, schoonheid en futurologie.
LEREN LEREN VWO/ TTO
Tijdens alle lessen krijgt het leren leren een extra stimulans
door de activerende didactische aanpak van het taalgericht
vakonderwijs (TVO) en Engelstalige variant, Content
Language and Integrated learning (CLIL). Deze contextrijke
aanpak is gericht op talige interactiemogelijkheden en
de benodigde taalsteun en zorgt ervoor dat leerlingen
opdrachten beter leren begrijpen en daardoor dus ook beter
leren maken.

