Theoretische leerweg
bovenbouw
Kies voor Guido!

Aangenaam: Guido

Loopbaanoriëntatie (LOB)
Tijdens LOB ga je op zoek naar jouw interesses en kwaliteiten
aan de hand van stages, meeloopdagen en oriëntatiedagen.

Een VMBO-school waar jij met plezier
naar toe gaat! We zien jou staan, kijken
naar wat jij nodig hebt om jezelf goed te
kunnen ontwikkelen. Wat gebeurt er in
je leven, in de wereld om je heen en wat
betekent dit voor jou en hoe jij in deze
wereld staat? Belangrijke levensvragen
om samen antwoorden op te vinden.

Zo kun je in klas 4 een goede keuze maken richting het MBO.
Je wordt hierbij begeleid door je mentor.

Vakken
Leerlingen die sportief zijn krijgen de mogelijkheid om het vak
Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2) te volgen. Je komt in aanraking
met sporten die je tijdens de gewone gymlessen
niet krijgt en leert op een andere manier te kijken naar en om
te gaan met beweging, uithoudingsvermogen en de invloed
van sport op je dagelijkse discipline en structuur. Daarnaast
kun je handvaardigheid als examenvak kiezen waardoor je je
extra verdiept in alles wat kunstzinnig en creatief is. Kennis van

Omgang met elkaar; de 7 gewoonten
van Covey

kunst en cultuur en werken aan creatieve vaardigheden is in
deze tijd zeer waardevol.

Als je bij ons op school komt leer je de 7 gewoonten van
Covey kennen. Dat doen we aan de hand van het symbool

Taal

‘de boom van de zeven gewoonten van Covey’. Je leert

Goed leren lezen is belangrijk. Je hebt het nodig, voor het

bewust keuzes maken die je helpen bij het plannen van je

maken van toetsen of je examens. Maar ook later in je leven

schoolwerk, het samenwerken met anderen en goed zorgen

krijg je bij een vervolgopleiding, beroep of gewoon als burger

voor jezelf. Deze gewoonten helpen je zowel hier op school

in Nederland te maken met allerlei teksten die je moet kunnen

als ook daarbuiten.

begrijpen.

Werken aan taalvaardigheid is dan ook een belangrijke

Hiervoor is onder andere creativiteit en goede communicatie

vaardigheid die we op school willen stimuleren. Daarnaast

belangrijk. Docenten begeleiden dit proces door het stellen

toont onderzoek aan dat je van lezen slimmer wordt. Maar

van kritische vragen waardoor jij vaardigheden leert die je

ook is lezen gewoon leuk, als je het juiste boek te pakken

ook in de toekomst kunt gebruiken.

hebt. We besteden op verschillende manieren aandacht aan
je taalontwikkeling; bijvoorbeeld met een bezoek aan de

Examentraining

bibliotheek of met leestijd op school.

Wij starten op tijd met een goede voorbereiding op
je examens. Onder andere door het hele schooljaar

Maatschappelijke diensttijd

examentrainingen aan te bieden onder schooltijd. Dat maakt

Iets voor een ander doen en er zelf beter van worden? In

de kans van slagen voor jou groter!

de praktijk van het werkveld ontdekken of een opleiding
of beroep iets voor jou is? Kies dan het vak MDT. Iedere

Mentoren

dinsdagmiddag mag jij lestijd buiten school volgen op een

Alle docenten die lesgeven bij VMBO TL hebben ook een rol

plek bij een bedrijf of organisatie waar jij je kunt ontwikkelen

als mentor. Zo hebben de meeste klassen twee mentoren

en van betekenis kunt zijn!

zodat er veel tijd en ruimte ontstaat jou te begeleiden in je
schoolcarrière.

Pijlers
In alle klassen werken we met Pijlers, een projectmatige

Meer weten?

manier om vakoverstijgend bezig te zijn met de ontwikkeling

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je

van 21ste -eeuws vaardigheden. Je leert tijdens deze Pijlers

bellen (033) 464 05 25 of mailen vmbo@guido.nl.

om samen te werken aan een leervraag.

gelooft

