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Een tweejarige brugperiode

Naar school gaan op het CLD havo/vwo
is meer dan alleen ‘gewone’ lessen. Wij
noemen dat MAATWERK. Aan jezelf werken
om zo je talenten en mogelijkheden te leren
kennen en verder te ontwikkelen.
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www.chrlyceumdelft.nl
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Maatwerk Molenhuispad

Naast de gewone vakken zoals Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en tekenen is er meer…

Extra vakken

Wij hebben extra vakken zoals informatiekunde, vwomodules. Bij een vwo-module werk je met een thema dat
vanuit verschillende kanten bekeken wordt. Iedereen kent wel
Delfts Blauw, maar wat is er voor nodig om het zo mooi blauw
te maken? Waarom is het in Delft ontstaan? Dit is iets dat je
op school maar ook buiten school verder ontdekt. Later kun
je ook examen doen in bv. informatica, beeldende vorming,
muziek en BSM (=bewegen, sport en maatschappij).

Heb je gevoel voor taal?
En wil je daarmee meer aan de slag? Dan kun je meedoen aan
een poëziewedstrijd of je opgeven voor het Anglia- (Engels)
of het Goethe- (Duits) programma. Je sluit dat af met een
ofﬁcieel certiﬁcaat.

Ben je goed in wiskunde?

Dan kun je bijvoorbeeld meedoen aan de kangoeroewedstrijd of bij de exacte vakken aan de Olympiades voor biologie of scheikunde.

Is het podium echt iets voor jou?
Leerlingen van klas 1 tot en met 6 laten hun talenten zien op
het open podium. Bespeel je een instrument, kun je zingen,
doe je aan cabaret of ben je een fanatieke danser, laat het
zien en treedt op.

Ben jij een organisatietalent?
Dan vind je het misschien leuk je in te zetten voor leerlingenactiviteiten zoals het organiseren van schoolfeesten, werken
aan de schoolkrant of het organiseren van sporttoernooien.

Technasium en/of gymnasium
Je kunt ook kiezen voor een opleiding die nog beter past bij
jouw interesses en talenten. Houd jij van talen, puzzelen met
woorden en schrik je niet van moeilijke woorden of vreemde
lettertekens? Dan is het gymnasium misschien een idee. Wil
je serieus aan het werk met het oplossen van een echt bestaand probleem van een bedrijf, dan is het technasium voor
havo- en vwo-leerlingen waarschijnlijk echt iets voor jou.

De wereld binnen en buiten school
De wereld buiten school komt op het CLD ook naar binnen.
Zo lopen leerlingen in havo 3 een paar dagen mee in een
bedrijf en doen leerlingen in klas 4 een maatschappelijke
stage.Iedere leerling heeft een internationale werkweek,
maar wil je meer dan dat, dan kun je meedoen aan uitwisselingsreizen. Echt bij mensen thuis logeren en zo de cultuur
beter leren kennen in Noorwegen, Israël of andere landen.
Hier moet je moet wel serieus naar solliciteren. In de bovenbouw van het vwo kun je als leerling ook een programma op
de universiteit volgen in bijvoorbeeld Rotterdam of Delft.
Er is veel dat je kunt leren/doen. Soms moet je keuzes maken.
Het maatwerk bij het CLD biedt je allerlei mogelijkheden
zodat je kunt kiezen wat bij jou past.
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