
Voorlichting
Theoretische Leerweg
klas 3 & 4

6 februari 2018



TL bovenbouw
op het Montessori Vaklyceum
ü 210 leerlingen
ü Verdeeld over 4 derde klassen en 5 vierde klassen
ü Leerlingen afkomstig van Vondellaan, Helperbrink, Kerklaan, 

Zuidlaren of andere scholen uit Stad en Ommeland



TL op de Vondellaan
ü Kleinschalig 
ü Veilig leerklimaat
ü Veilig leefklimaat
ü Mentor spil in leerlingbegeleiding

ü Loopbaanoriëntatie
ü Goed voorbereid op de HAVO

of het MBO



TL gestructureerde lesopbouw 
ü Gestructureerd; herkenbare lesopbouw met leerdoelen
ü Spoorboekje van de les zorgt er voor dat de leerling weet

wat er gebeurt in de les
ü Magister voor huiswerk en toetsen



TL bovenbouw
ü Elke leerling heeft een mentor
ü Driehoeksgesprekken leerling – ouder(s) - mentor
ü Ondersteuningsteam met leerlingbegeleiding 

ü Leren door denken, ervaren en doen: Loeks in klas 3
ü Leren kiezen: keuzelessen, loopbaanoriëntatie
ü Zelfstandig: lesplanners
ü Leren van fouten en feedback: complimenten geven,

herstelrecht, toetsanalyse
ü Leren doe je samen: met en van elkaar leren,

groepsopdrachten, leefregels, leerlingenraad
ü Leren binnen en buiten school: stages, werkweek



Wat doen we in klas 3?
Vakken
Nederlands, Engels, Wiskunde, Duits, Maatschappijleer 1, 
Rekenen, Biologie, Natuurkunde, Economie, Aardrijkskunde, 
Geschiedenis, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Lichamelijke 
opvoeding

Keuzevak
Tekenen of Scheikunde

Loopbaanoriëntatie met Loeks
Vitaal burgerschap (o.a. middelengebruik, mediawijsheid)
Twee stages



Wat is Loeks?

ü Bezoek aan ongeveer 10 verschillende MBO’s in en om de stad
ü Reflectie op eigen vaardigheden en mogelijkheden
ü Verbeteren aansluiting van TL naar MBO
ü Kennismaken werkwijze MBO
ü Doel: goede keus voor vervolgopleiding



Vakken in klas 4
Gemeenschappelijk

Nederlands, Engels, Lich. Oefening, Rekenen, mentorles, 
keuzewerktijd

Profielvakken
Profiel Techniek WI en NASK1
Profiel Economie EC DU of WI
Profiel Zorg & Welzijn BI WI of AK of GS of MK
Profiel Landbouw WI BI of NASK1

Keuzevakken
Aangevuld met twee vakken die je in klas 3 hebt gehad
Evt. aangevuld met extra vak, als je 6,8 gemiddeld staat



TL: gericht op MBO
ü Nadruk op oriëntatie in alle sectoren van het MBO
ü Lesbezoekdagen in MBO
ü Verantwoordelijkheid voor eigen leerproces

TL - MBO - HBO: 
ook wel de koninklijke
weg naar het HBO



TL: gericht op HAVO-4
ü Modules met HAVO Nederlands en Wiskunde
ü Extra nadruk op zelfstandig leren en werken
ü Zevende vak
ü Grote verantwoordelijkheid voor eigen leerproces
ü Informatie over profielen en vakken in HAVO 4

Is er nu twijfel of je de HAVO
aankunt? Via de TL haal je
in 6 jaar je HAVO-diploma. 



Actief
ü Leerlingenraad
ü Culturele activiteiten bij CKV
ü Stageweken in bedrijfsleven in klas 3
ü Projecten
ü Sportdagen
ü Skiën in de krokusvakantie
ü Buitenlandse excursie begin klas 4
ü Schoolfeesten
ü Examengala



Slagingspercentage TL
2016 - 2017: 88%
2015 - 2016: 94%
2014 - 2015: 92%



Met je TL-diploma op zak
20% naar HAVO Harens Lyceum of Montessori Lyceum

75% naar MBO niveau 3 en 4 Noorderpoort / Alfacollege
(hiervan gaat 25% via MBO niveau 4 alsnog naar HBO)



Aanmelden
Via de keuzekaart
Inleveren bij mentor voor vrijdag 23 maart a.s.


