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M O L E N H U I S PA D

Havo en vwo
op het CLD:
goede keuze!
Grote school
Op het CLD locatie Molenhuispad zitten ongeveer 1700 leerlingen. Dat is echt een grote school dus. Geen zorgen: alle jaren
blijkt weer dat nieuwe leerlingen zich heel snel thuis voelen. Je
hebt je eigen mentor, er is een kennismakingsprogramma, en
voor elke klas zijn er ook twee leerlingen uit klas 4 of 5: aan hen
kun je ook vragen stellen.

Voor wie?
Je kunt op het Molenhuispad starten met een vwo- of een
havo-advies. Met een vwo-advies kun je naar:
• vwo
• vwo-technasium
• gymnasium
Op vwo-technasium krijg je Onderzoek en Ontwerpen (O&O)
als extra vak. Op het gymnasium begin je in jaar 1 met het vak
Latijn. Grieks volgt vanaf jaar 2. Als je in de loop van klas 1 alsnog naar het gymnasium wilt, is er een extra programma Latijn,
waarbij met positief resultaat de mogelijkheid bestaat om in te
stromen in gymnasium 2.

Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst

Havo of vwo op het CLD: goede keuze!

Ambitieuze en heel goede technasiumleerlingen kunnen gymnasium en technasium combineren via een maatwerkprogramma.
Heb je een havo- of havo/vwo-advies? Dan heb je in klas 1 de
keuze tussen:
• havo/vwo
• havo/vwo-technasium (met O&O als extra vak)
Ook hier is er voor goede leerlingen de mogelijkheid om een
extra programma Latijn te volgen. Dan kun je doorstromen
naar gymnasium 2.

Wat je gaat leren
Als je leert, vergroot je je kennis. Daarvoor heb je vakken als
Frans, geschiedenis en biologie. Je leert ook samenwerken, je
eigen mening uitleggen, plannen maken. Zulke vaardigheden
oefenen we in projecten. Dat is een soort training. Die training
maken we zo echt mogelijk. Dus bij projecten werk je soms buiten de school, bijvoorbeeld in een bedrijf. Daarin is het CLD
uniek: alle leerlingen krijgen hiermee te maken; op het technasium werk je zelfs 15% van je schooltijd voor opdrachtgevers
van buiten de school.

Zelf kiezen
Je krijgt veel vakken: aan het einde doe je examen in ten minste
zeven of acht vakken. Daarvan zijn er maar twee of drie verplicht
(Nederlands, Engels, wiskunde). Je kunt er dus vijf zelf kiezen.
Je hebt keuze uit ongeveer twintig verschillende vakken.
We doen veel aan technologie op het CLD. Daarom kun je extra wiskunde kiezen, informatica, NLT (natuur, leven en technologie). Maar je kunt ook examen doen in muziek of in beeldende kunst.

Ik wil meer!
Projecten, keuzevakken, verplichte vakken, en als je dan nog
meer wilt? We werken samen met andere instellingen: je kunt
extra Duits en Engels leren; daar kun je zelfs een certificaat voor
halen. In de bovenbouw werken we samen met universiteiten.
We hebben ook contacten in het buitenland. We organiseren
uitwisselingen met scholen in Noorwegen, Israël en Duitsland.
Je logeert een week bij een leerling daar, en die komt ook een
week bij jou.

Nog meer?
Als je dan nog steeds energie over hebt voor school, dan kan
er nog meer.
• Sport, georganiseerd door leerlingen voor leerlingen.
• Open Podium: dans- of muziektalent? Laat het zien.
• Meepraten: leerlingenraad, klankbordgroepen in elk leerjaar.
• Schoolfeesten: vijf of zes keer per jaar, georganiseerd door
de leerlingenvereniging BIMIXI.

Het gaat niet altijd vanzelf
Veel leerlingen hebben een plezierige schooltijd, met veel
vriendschappen. En na vijf of zes jaar vertrekken ze van school
met een diploma. Op het CLD Molenhuispad hebben we bijna
altijd betere examenresultaten dan het landelijke gemiddelde.
Maar soms gaat het niet zo gemakkelijk. Misschien heb je dyslexie of een ander probleem, dan is leren niet altijd gemakkelijk. Op het CLD doen we dan ons best om je te helpen om weer
op je eigen niveau te presteren.

Christelijke school
We zijn een open christelijke school. Wat je geloof ook is, je
bent welkom als leerling. Wel verwachten we dat je meedoet
met alle activiteiten. Iedereen krijgt het vak godsdienst. Daarin
gaat het over de bijbel, en ook over wereldgodsdiensten. zoals
de Islam en het Hindoeïsme. We vinden het belangrijk dat je
weet wat andere mensen geloven en wat dat voor hen betekent. Het belangrijkste voor ons is: hoe ga je met elkaar om?
Iedereen is even waardevol. Iedereen verdient respect. We vieren Kerstmis en Pasen; dan denken we met zijn allen na over de
betekenis van die feestdagen. We maken er ook een punt van
dat je veel kunt betekenen voor anderen. Daarom hebben we
een maatschappelijke stage in klas 4.

Vriendelijk en duidelijk
Iedereen is uniek. Daar houden we graag rekening mee. Wij
geven de leerlingen graag vertrouwen en verantwoordelijkheid. Leerlingen gaan daar goed mee om. Daardoor is er een
vriendelijke en gemoedelijke sfeer op school; leerlingen voelen zich veilig. Dat gevoel komt doordat we duidelijke regels
hebben. Als iemand zich daar niet aan houdt, zijn we duidelijk
dat we dit niet accepteren.

Een leuke schooltijd
Is het CLD leuk? Meestal wel, maar leren gaat met vallen en
opstaan. Soms heb je wat meer moeite met bepaalde vakken,
maar met oefening kom je een heel eind. Het is net als sport:
je moet soms hard trainen om een goede wedstrijd te kunnen
spelen. Gaat dat goed, dan word je heel blij.

Kom kijken
Wij zijn trots op onze school. Je hebt gelezen wat we in huis
hebben. Wij vinden het CLD een goede keuze. Jij weet pas of
dat klopt als je zelf komt kijken.

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

Locatie Molenhuispad
havo/vwo
Molenhuispad 1, 2614 GE Delft
T 015 268 43 30
E info@chrlyceumdelft.nl
I www.chrlyceumdelft.nl
De heer Y. (Yuri) Oostvriesland, teamleider brugklassen
E y.oostvriesland@chrlyceumdelft.nl
Mevrouw S. (Sylvia) Secker-Korte, teamleider technasium 1-3
E s.secker@chrlyceumdelft.nl
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

