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Welkom bij het CLD!
Scan de code om direct naar de pagina met voorlichtingsdata op de website te gaan. Daar lees je: Wanneer kan ik
kennismaken met het CLD en hoe kan ik me aanmelden voor
de activiteiten?
Onze voorlichtingsactiviteiten zijn aangepast aan de actuele situatie. Aanmelden voor
onze activiteiten is nodig in verband met corona: zo bewaken we dat er niet teveel
mensen in het gebouw zijn.

Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst

Hallo leerling
van groep 8,
Na de zomer, begint voor jou een
nieuwe schooltijd: leuk en spannend!
Naar welke school ga je dan? In deze
map kun je lezen wat voor school het
CLD is. We hebben een paar gebouwen. Nog mooier is het als je zelf komt
kijken.

Welkom bij het CLD:

ZORGVULDIG | INNOVATIEF | SUCCESVOL

it e

it e n

Beste ouder,
Uw kind gaat volgend jaar de overstap
maken naar het voortgezet onderwijs.

D!

Dat betekent ook voor ú een grote verandering. Het is een belangrijke stap
in de weg naar zelfstandigheid voor
uw kind. De periode van de definitieve schoolkeuze is aangebroken.
Met de informatie in deze map kunt
u zich een eerste beeld vormen van
wie we zijn als CLD, van het aanbod

or
en de accenten die we leggen in ons
onderwijs. Omdat er veel méér
te weten valt dan dat we in een
brochure kunnen vermelden zullen
we u de komende tijd op diverse
manieren informatie aanbieden,
online en waar mogelijk door activiteiten te organiseren op school.
Via onze website houden we u op
de hoogte.

Voor jou…

Voor jou…
Wat is jóuw talent?

van wat er allemaal te beleven is naast de
lessen in je rooster.

Voo

Wat is jóuw talent? Lees je veel? Ben je creatief, goed in rekenen of juist goed in Engels?
Je mening telt
Ben je geïnteresseerd in andere volkeren
Over het
van wat er allemaal te beleven is naast de
Wat is jóuw talent?
We vinden dat leerlingen, docenten en de
en in geschiedenis? Of houd je ervan te
Wat is jóuw talent? Lees je veel? Ben je creaHet CLD is e
lessen in je rooster.
directie van elkaar kunnen leren. Daarom
experimenteren en dingen uit te zoeken?
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hebben
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in
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sport? Misschien
is een
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We vindendie
datmet
leerlingen,
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Of houd
je ervan
te
bijvoorbeeld
een leerlingenraad.
opleidingen
écht
iets voor
jou?
Dan zit jedirectie
goed van
elkaar kunnen
leren. Daarom Wie weet ishun carrière.
experimenteren
dingen
uit te
zoeken?
wel iets
voor jou? en ouders
het samenwerken?
CLD.
hebben wehet
teams
van leerlingen
Kun je bij
goed
Blink jij uit in
identiteit, m

die met ons meedenken over de school. Er is
door een ei
Inschrijven
bijvoorbeeld
een leerlingenraad. Wie weet is
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Het verschil
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we een wenweek. Je wordt tijdens het hele
je inschrijven van 6 februari 2021 tot en met
ken, andere klas: best spannend allemaal.
Alle informatie die je daarvoor nodig hebt,
schooljaar begeleid door je mentor. Daar19 februari 2021.
Het CLD i
Gelukkig went dat snel. Daarvoor hebben
vind je achterin deze informatiemap. Je kunt
naast heeft elke klas hulpmentoren. Dat zijn
Ons onderw
we een wenweek. Je wordt tijdens het hele
je inschrijven van 6 februari 2021 tot en met
Kennismaking
leerlingen uit de bovenbouw. Die helpen
bij
Vertrouwen
schooljaar begeleid door je mentor. Daar19 februari 2021.
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met al
naast heeft
elke klasen
hulpmentoren.
Datterecht
zijn
middag voor alle nieuwe brugklassers. Jeop ontwikkel
je vragen.
Kennismaking
leerlingen
uit de bovenbouw. Die helpen bij
krijgt dan
over o.a. de eersteanderingen.
In juni organiseren
weinformatie
een kennismakingsactiviteiten en bij hen kun je terecht met al
Haal het beste uit jezelf
schoolweek,
schoolboeken
middag voor
alle nieuwe
brugklassers. en
Je een kluisje.van het ond
je vragen.
Tijdens je schooltijd ontwikkel je je talenten,
kun je over
alvasto.a.
ziendein eerste
welke klas je bentICT als onde
krijgt dan Ook
informatie
Haal het
beste
uit jezelf je breidt je kennis
schoolweek,
schoolboeken
en ga
eenjekluisje.
je leert
vaardigheden,
geplaatst.
En dan,
genieten van debieden van m
Tijdensuit.
je schooltijd
je jemaar
talenten,
Ook kun jezomervakantie.
alvast zien in welke klas je bent
schillende va
Je werktontwikkel
zelfstandig
ook in teams.
je leertDat
vaardigheden,
je
breidt
je
kennis
geplaatst.
En
dan,
ga
je
genieten
van
de
van leerkrach
gebeurt in gewone lessen, maar ook bij
uit. Je werkt
zelfstandig
maar
ook
in
teams.
zomervakantie.
neel, we stre
Eerste schoolweek
projecten. Dan ga je aan de slag binnen en
Dat gebeurt
in
gewone
lessen,
maar
ook
bij
In de eerste week zijn er allerlei leuke sport-ste zin van he
soms ook búiten de school, bijvoorbeeld bij
Eerste
schoolweek
projecten. Dan ga je aan de slag binnen en
en spelactiviteiten. Je leert je klasgenoten,
bedrijven.
In de eerste week zijn er allerlei leuke sportTweejarig
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Extra’s

Het CLD een

Het CLD een

Extra’s
Naast leren en studeren is er meer. Sport,
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Sport,
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Voor u…

Over het CLD

Het CLD is een open christelijke school. Er
zijn drie CLD-locaties die samen een brede
scholengemeenschap vormen waar ongehet CLD zich voorbereiden op
veer Over
2400 leerlingen
CLD De
is een
openheeft
christelijke
school.
hun Het
carrière.
school
één missie
enEr
zijn
drie
CLD-locaties
die
samen
een
brede
identiteit, maar elke locatie kenmerkt zich
waar
doorscholengemeenschap
een eigen karaktervormen
en sfeer
in ongeeen
veer
2400
leerlingen
zich
voorbereiden
veilige en vertrouwde schoolomgeving. Deop
hun carrière. De school heeft één missie en
school
is de samenleving in het klein. We bieidentiteit, maar elke locatie kenmerkt zich
den inspirerend en kwalitatief hoogwaardig
door een eigen karakter en sfeer in een
onderwijs. Ons doel is een optimale ontwikveilige en vertrouwde schoolomgeving. De
keling van onze leerlingen. Zo bereiden we
school is de samenleving in het klein. We bieze voor
op hun toekomst. Een toekomst die
den inspirerend en kwalitatief hoogwaardig
we met
vertrouwen
tegemoet
onderwijs.
Ons doel
is een zien.
optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Zo bereiden we

in de beroepsgerichte leerwegen. Deze opleidingen zijn een uitstekende voorbereiding
op technologische opleidingen in het vervolgonderwijs. Het uitgangspunt is dat we
in de beroepsgerichte
Deze op-en
leerlingen
op hun eigenleerwegen.
niveau opleiding
leidingen zijnbieden
een uitstekende
voorbereiding
begeleiding
bij het benutten
en ontop technologische
opleidingen in het verwikkelen
van hun talenten.
volgonderwijs. Het uitgangspunt is dat we
leerlingen op hun
niveau opleiding en
Maatwerk
en eigen
extra’s
begeleiding
bieden
bij
het
benutten en
ontKan en wil uw kind méér uitdaging
dan
het
wikkelen van hun talenten.

reguliere onderwijsprogramma biedt? Dan
zijn er binnen elke opleiding diverse mogeMaatwerk en extra’s
lijkheden voor extra verdieping of uitbreiKan en wil uw kind méér uitdaging dan het
ding
van het programma. In de locatiefolders
reguliere onderwijsprogramma biedt? Dan
leest
u hier
meer
over.
zijn er
binnen
elke
opleiding diverse mogelijkheden voor extra verdieping of uitbrei-

HetzeCLD
in hun
beweging
zorg In de locatiefolders
ding van het programma.
voor op
toekomst. Een toekomst die Bijzondere
Ons we
onderwijs
is vormend
en vernieuwend.
met vertrouwen
tegemoet
zien.
Vertrouwen en verantwoordelijkheid staan
Het
CLD in
beweging
daarbij
centraal.
Goed
onderwijs dat inspeelt
Ons onderwijs isenvormend
en vernieuwend.
op ontwikkelingen
maatschappelijke
verVertrouwen
en
verantwoordelijkheid
staan
anderingen. Of het nu gaat over uitbreiding
daarbij
centraal.
Goed
onderwijs
dat
inspeelt
van het onderwijsaanbod, het inzetten van
maatschappelijke
verICT op
als ontwikkelingen
onderdeel vanenhet
leerproces, het
anderingen. Of het nu gaat over uitbreiding
bieden van maatwerk en verdieping bij vervan het onderwijsaanbod, het inzetten van
schillende vakken of over de ontwikkeling
ICT als onderdeel van het leerproces, het
van leerkrachten en ondersteunend persobieden van maatwerk en verdieping bij verneel, we streven naar actualiteit in de breedschillende vakken of over de ontwikkeling
ste zin
het woord.en ondersteunend persovanvan
leerkrachten
neel, we streven naar actualiteit in de breed-

Tweejarige
brugperiode
ste zin van het
woord.

In de eerste twee jaar is veranderen van opleiding
nog mogelijk.
Wel zo prettig, want
Tweejarige
brugperiode
de eerste
twee
jaar is veranderen
van opniet In
altijd
is direct
duidelijk
welke opleiding
nog
Wel zo prettig,
want
voorleiding
uw kind
demogelijk.
meest geschikte
is. Na het
niet jaar
altijd
direct
opleiding
tweede
is is
voor
elkeduidelijk
leerlingwelke
duidelijk
welvoor uw kind
de meest
geschikte
Na het
ke opleiding
het beste
bij hem
of haaris.past.
tweede jaar is voor elke leerling duidelijk welke opleiding het beste bij hem of haar past.

Onderwijsaanbod

Ieder
leest kind
u hierheeft
meer recht
over. op de juiste begeleiding. De zorgcoördinator vormt bij het CLD
Bijzondere
de
spil van de zorg
zorg. Elke locatie heeft een
Ieder kind
heeft recht opDie
de juiste
begeleieigen
zorgcoördinator.
is beschikbaar
ding.
De
zorgcoördinator
vormt
bij
het CLD
om vragen over de mogelijkheden
van
de
spil
van
de
zorg.
Elke
locatie
heeft
een
ondersteuning en begeleiding te beanteigen zorgcoördinator. Die is beschikbaar
woorden.
om vragen over de mogelijkheden van
ondersteuning en begeleiding te beantKwaliteit:
meer dan resultaten
woorden.

We zijn trots op de goede resultaten van
onze school. Op www.onderwijsinspectie.nl
Kwaliteit: meer dan resultaten
kunt
detrots
resultaten
onze school
We uzijn
op devinden
goede van
resultaten
van
en
vanschool.
andereOpscholen.
Naast de meetbaonze
www.onderwijsinspectie.nl
rekunt
resultaten
hechten
we veel
waarde
aan
u de resultaten
vinden
van onze
school
kwaliteitszorg.
betekent
kritisch
en van andereDat
scholen.
Naastdat
dewe
meetbablijven
kijken naar
het we
onderwijsleerproces,
re resultaten
hechten
veel waarde aan
kwaliteitszorg.
Dat betekent
datfaciliteiten
we kritischen
dat
we ervoor zorgen
dat onze
blijven kijken eigentijds
naar het onderwijsleerproces,
leermiddelen
zijn en dat we regeldat wetevredenheidsonderzoeken
ervoor zorgen dat onze faciliteiten
en
matig
uitvoeren
leermiddelen
eigentijds
zijn
en
dat
we
regelonder ouders, leerlingen en personeel. Dit
matiglevert
tevredenheidsonderzoeken
uitvoeren
alles
een positieve bijdrage
aan de
onder ouders, leerlingen en personeel. Dit
ontwikkeling van ons onderwijsbeleid. Zo is
alles levert een positieve bijdrage aan de
onze kwaliteit meetbaar én merkbaar.

Naast de vaste programma’s met een actueel
Onderwijsaanbod
ontwikkeling van ons onderwijsbeleid. Zo is
onderwijsaanbod is er bij het CLD de mogeNaast de vaste programma’s met een actueel
onze kwaliteit meetbaar én merkbaar.
Communicatie en informatie
lijkheid om te kiezen voor het technasium
onderwijsaanbod is er bij het CLD de mogemet ouders delen
we de verantwoor(havo/vwo),
voorteTechnologie
Toepassing
Communicatie
en informatie
lijkheid om
kiezen vooren
het
technasium Samen
delijkheid
in
de
begeleiding
leerlingen
(mavo)
of
voor
technologische
programma’s
Samen met ouders delen we devan
verantwoor(havo/vwo), voor Technologie en Toepassing
hun plek
de maatschappij.
Daarom
delijkheid
in dein begeleiding
van leerlingen
(mavo) of voor technologische programma’s naar
hechten
waarde
wederzijdsDaarom
contact
naar hunwe
plek
in de aan
maatschappij.
en
een goede
communicatie
met u.contact
Kennishechten
we waarde
aan wederzijds
makingsavonden
en ouderavonden
maken
en een goede communicatie
met u. Kennismakingsavonden
en ouderavonden
daarvan
deel uit, alsook
persoonlijk maken
contact
daarvan
deel uit,
persoonlijk contact
met
de mentor
enalsook
informatievoorziening
via
met
de mentor
en informatievoorziening
via
de
website,
nieuwsbrieven
en e-mail. Cijfers
deroosters
website, van
nieuwsbrieven
en e-mail.
en
uw kind kunt
u met Cijfers
een inen
roosters
van
uw
kind
kunt
u
met een inlogcode in het schooladministratiesysteem
logcode in het schooladministratiesysteem
Magister inzien zodat u altijd over actuele
Magister inzien zodat u altijd over actuele
informatie beschikt. We houden de commuinformatie beschikt. We houden de communicatielijnen kort, de mentor is uw eerste aannicatielijnen kort, de mentor is uw eerste aanspreekpunt
voor het onderwijs aan uw kind.
spreekpunt voor het onderwijs aan uw kind.

Toelating
Toelating en
en Plaatsing
Plaatsing

Wilt
over ons
ons toelatingstoelatings-enen
Wiltuu meer
meer weten
weten over
plaatsingsbeleid?
Achterin de
de informatieinformatieplaatsingsbeleid? Achterin
map
overzichtelijkbijbij
mapvindt
vindt uu alle
alle informatie
informatie overzichtelijk
elkaar.
elkaar.
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Scan deze QR-code voor
(nieuws over) de data en de
aanmelding voor activiteiten
van de locatie Molenhuispad

Wij vinden het belangrijk dat je
voldoende informatie over onze school
Locatie Molen
en het onderwijs krijgt, dat je de havo/vwo
sfeer
Molenhuispad 1
kunt proeven en dat je al je vragen
kunt
T 015 268 43 3
stellen, zodat je zelf kunt beslissen
E info@chrlyceu
I www.chrlyceu
of het CLD de school is die bij
je past.
De heer Y. (Yuri

Mevrouw S. (Sy

Locatie Hof va

mavo/havo
Om je een goede en veilige kennismaking
met

Obrechtstraat 4
T 015 268 43 7
E info@chrlyceu
eventueel
I www.chrlyceu

het CLD te kunnen bieden die past bij de huidige

Hof van Delft
mavo/havo

situatie, publiceren wij de data en

nieuws over onze voorlichtingsactiviteiten niet

De heer
T. (Tim
in ons drukwerk, maar op onze website.
Scan

de QR-codes om direct naar de juiste pagina

sc Delfl
te gaan. Daar lees je ook hoe je je kuntLocatie
aanmel-

vmbo-gl/kbl/bb
Van Bleyswijcks
015 200 00 1
zorgen dat er nooit teveelT mensen
E info@sc-delfla
in de school zijn. Wij stemmen het
I www.sc-delfla

den voor een activiteit. Dat is nodig om ervoor
te kunnen
gelijktijdig

programma en de invulling van activiteiten af
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plaats zal vinden. Houd de site dus steeds in de
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De heer I. (Iwan

op de situatie van het moment dat de activiteit

in gsac

Scan deze QR-code voor
(nieuws over) de data en de
aanmelding voor activiteiten
van de locatie Hof van Delft

Voor vragen ov

gaten voor de laatste stand van zaken. sectoroverstijge
We streven naar een aanbod van

Mevrouw M. (M
communicatie S
VOORLICHT 015 215 48 8

TINGSMOMENTEN. Jij en je ouders(telefonisch
krijgen
spreeku

m.radder@sc
de kans om de SFEER van het CLD Ete
proe-

sc Delfland

vmbo-gl/kbl/bbl

ven en vragen te stellen. Ook kun je Christelijk
zien watLyce
de SCHOOLVAKKEN INHOUDEN. Er wordt
informatie gegeven over het ONDERWIJS(BELEID), LEERLINGBEGELEIDING en over
SPECIFIEKE OPLEIDINGEN.
Voor leerlingen (en hun ouders) die geïnteresseerd zijn in het TECHNASIUM (havo/vwo) zal er
ONDERZOEK & ONTWERPEN. Ook wordt tij-

LFLAND
DE

dens die voorlichting de regeling toegelicht die
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apart voorlichting worden gegeven over het vak

in gsac

Scan deze QR-code voor
(nieuws over) de data en de
aanmelding voor activiteiten
van de locatie sc Delfland

we hanteren bij AANMELDING voor het technasium.
Wij kijken uit naar je bezoek!

www.chrlyceumdelft.nl

b

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
Mevrouw S. (Sylvia) Secker-Korte, teamleider technasium 1-3

Locatie Hof van Delft
mavo/havo
Obrechtstraat 48, 2625 XN Delft
T 015 268 43 70
E info@chrlyceumdelft.nl
I www.chrlyceumdelft.nl
De heer T. (Tim) van Haeften, teamleider onderbouw

Locatie sc Delfland
vmbo-gl/kbl/bbl
Van Bleyswijckstraat 72, 2613 RT Delft
T 015 200 00 14
E info@sc-delfland.nl
I www.sc-delfland.nl
De heer I. (Iwan) Jonkman, directeur

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.

Tot ziens

bij het CLD!

www.chrlyceumdelft.nl

