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Een tweejarige brugperiode

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.
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Maatwerk Hof van Delft

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling helpt je bij je keuze voor het vervolgonderwijs. Je kunt het ook zien als verdieping van een hobby.
In de eerste klas volg je alle vormen van talentontwikkeling:
Techniek, Sport, Beeldende Vorming, en Theater. Na de
eerste klas kies je waarin je wilt specialiseren. Daarna volg
je een programma dat in klas vier wordt afgesloten met een
certificaat.
Een korte toelichting bij elk van de onderdelen:

• Beeldende vorming
Je maakt kennis met verschillende technieken. Zo zet
je de eerste stappen in het beeldhouwen, je beschildert een servies en maakt kunstwerken die regelmatig
tentoongesteld worden. Je schildert op doek, maakt een
poppenkast en fotografeert.

• Sport
Je volgt takken van sport die in de “normale” gymles niet
aan bod komen zoals golf, squash, zumba en rugby. Je
leert verschillende spelvormen presenteren en je hoort
het één en ander over topsport, gezonde voeding en het
functioneren van het menselijk lichaam. Vanaf het schooljaar 2015-2016 kun je LO2 als extra examenvak volgen.

• Theater
Hier zet je in op het verbeteren van je zang- en acteertalenten. Veel van wat je leert, kun je laten zien op het
Open Podium of bij het toneel. Buiten de school treed je
op met een zwarte Pietenshow en een poppenkastvoorstelling.

• Technologie 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. Je kunt T&T als extra examenvak kiezen. Als
je dit doet, krijg je wellicht de mogelijkheid om bij drie
richtingen van het mbo een versnelde route te volgen.

Havomodules
In de tweede helft van het jaar organiseren wij extra lessen
wiskunde en Nederlands. Deze zijn op havoniveau en worden
havomodules 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.

Extra eindexamenvak
Je kunt bij ons op school een extra eindexamenvak kiezen.
Dat is handig voor als je met een mavodiploma naar havo 4
wil overstappen. Maar als je naast de zes gekozen vakken
nog een zevende heel erg interessant vindt, kun je die ook
volgen.

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 en de feestcommissie. Je mag daarbij kiezen wat het beste bij jou past.
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