M A AT W E R K
H OF VA N DE LFT

Maatwerk
Hof van Delft
Op de mavo van het CLD krijg je natuurlijk
alle vakken die je ook op andere mavo’s
krijgt zoals geschiedenis, Nederlands en
wiskunde. Maar wij bieden daarnaast extra
mogelijkheden. In deze folder vertellen
we hier meer over.

Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst

Maatwerk Hof van Delft

Competentievakken
Competentievakken helpen je bij je keuze voor het vervolgonderwijs. Je kunt het ook zien als verdieping van een hobby of
iets waar je talent in hebt. In de eerste klas volg je alle competentievakken: beeldende vorming | sport | ondernemen | technologie en toepassing. Na de eerste klas kies je twee vakken
waarin je je wilt specialiseren. Na klas 2 beslis je door te gaan
met het gekozen onderdeel of je kiest voor een ander vak. Ga
je door met het gekozen onderdeel dan kun je er in klas 4 examen in doen. Dan maakt het deel uit van je diploma.
Een korte toelichting bij elk van de onderdelen:
•B
 eeldende vorming
Je maakt kennis met materialen en technieken die in de
handvaardigheidslessen niet aan bod komen. Er wordt tweeen driedimensionaal gewerkt. Zo maken we in klas 1 stripfiguren met papier-maché en zagen we naambordjes uit.
Voor leerlingen die in het vierde jaar handvaardigheid kiezen,
geeft de talentontwikkeling beeldende vorming een bredere
basis.
• Sport
Je volgt takken van sport die in de “normale” gymles niet aan
bod komen zoals skiën, squash, triathlon en fitness. Je leert
verschillende spelvormen presenteren en begeleiden en je
hoort het één en ander over topsport, gezonde voeding en
het functioneren van het menselijk lichaam.
• Ondernemen
Je maakt kennis met de verschillende onderdelen van het
ondernemerschap. Hierbij is gezocht naar een balans tussen
theorie en praktische opdrachten. De verschillende onderdelen zijn: commercieel (o.a. marketing, doelgroep en distributie), secretarieel (werkzaamheden backoffice en frontoffice
zoals agendabeheer, communicatie, data beheren, omgang
met klanten), logistiek (voorraad, verpakken en verzenden) en
administratie (bedrijfsfuncties, bedrijfsprocessen en boekhouding). Schuilt er in jou een succesvol ondernemer?
•T
 echnologie en Toepassing (T&T)
Het vak bestaat uit projecten waarin je kennismaakt met alle
gebieden van technologie. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of
het theater, bij het bouwen van bruggen en vliegtuigen. In
contact met bedrijven leer je welke technische beroepen er
zijn. Je krijgt bij de projecten een opdracht, soms van een
bedrijf of instelling van buiten de school, waarvoor je een oplossing bedenkt.

Deze opdrachten doe je altijd samen met anderen. Je plant
samen het werk, denkt na over oplossingen en presenteert
het resultaat. Als je T&T als examenvak kiest, krijg je wellicht
de mogelijkheid om bij twee richtingen van het mbo een
versnelde route te volgen.

Plenda
Iedere leerling in de brugklas maakt gebruik van de Plenda. Dit
is een agenda die je helpt bij het organiseren en plannen van je
schoolwerk, maar die ook inzicht geeft in de overige activiteiten in de week zoals je sport- en sociale verplichtingen.

Havo-modules
In de tweede helft van de brugklas organiseren wij extra lessen
wiskunde, Engels en Nederlands. Deze zijn op havo-niveau en
worden havo-modules genoemd. Je mag deze lessen volgen
als je in de eerste helft van het jaar goede resultaten haalt. Pak
je ook deze stof goed op, dan word je aan het eind van het jaar
naar 2 havo bevorderd.

Facultatieve werktijd
Leerlingen op Hof van Delft hebben wat te kiezen. In de onderbouw kun je 3 lesuren per week een keuze maken in extra
lesuren studievaardigheden, organiseren en plannen, sociale
vaardigheden, digitale geletterdheid en huiswerkbegeleiding.
Wanneer het aanbod op deze thema’s niet toereikend is in het
reguliere lesaanbod zijn de facultatieve lessen een uitkomst
om op maat de leerling te begeleiden.

Zeven examenvakken
Je doet bij ons op school examen in zeven vakken. Dat is handig
voor als je met een mavo-diploma naar havo 4 wil overstappen.
Omdat je op de mavo maar verplicht bent in zes vakken examen
te doen heb je met zeven vakken een grotere slagingskans.

Anglia
De wereld is een groot dorp geworden. Je kunt contact maken
met mensen over de hele wereld. Dit contact wordt pas echt
prettig als je goed Engels spreekt en schrijft. Daarom kun je op
de Hof van Delft het programma van Anglia volgen. Dan krijg je
extra lessen Engels. Je doet aan het eind van het jaar examen
en krijgt bij succes een certificaat. Het jaar daarna kun je voor
een hoger niveau gaan.
Naast wat hier nu is genoemd kun je ook nog kiezen voor een
aantal andere activiteiten zoals de leerlingenraad, schoolband,
musical en de sportraad. Je mag daarbij kiezen wat het beste
bij jou past.

Klaar voor de toekomst!
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Scan deze QR-code
voor (nieuws over) de
data en de aanmelding
voor onze voorlichtingsactiviteiten.

Locatie Hof van Delft
mavo/havo
Obrechtstraat 48, 2625 XN Delft
T 015 268 43 70
E info@chrlyceumdelft.nl
I www.chrlyceumdelft.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
De heer T. (Tim) van Haeften, teamleider onderbouw

Voor vragen over alle schoolbrede zaken en
sectoroverstijgende activiteiten:
Mevrouw M. (Monique) Radder, beleidsadviseur pr &
communicatie SCO Delft e.o.
T 015 215 48 84
(telefonisch spreekuur: dinsdag 11:30 - 12:00 uur)

E m.radder@scodelft.nl
Christelijk Lyceum Delft onderdeel van SCO Delft e.o.
Stichting Christelijk
Onderwijs Delft e.o.

www.chrlyceumdelft.nl

