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START IN DE HAVO-BRUGKLAS!
Kiezen voor havo zou eigenlijk
bewust moeten gebeuren. Wij
willen niet dat je toevallig op de havo
terechtkomt, omdat je het in de mavohavo brugklas goed gedaan hebt, of
omdat je in de havo-vwo brugklas

Kies bewust voor
een betekenisvolle,
positieve, eigentijdse
en op jouw groei
gerichte havo!

wat mindere cijfers hebt gehaald.
Op het Christelijk Lyceum starten
we daarom met een havo-brugklas,
zodat jij al in groep 8 voor de havo
kunt kiezen, omdat de opleiding
je aanspreekt. Bewust havo dus.

Je kiest voor Bewust!

Havo omdat:

Het duidelijk word
t wáárom
je iets leert
Hóe je leert net zo
belangrijk
is als wát je leert
Het leren over jou
gaat

BEWUST!HAVO
BETEKENISVOL ONDERWIJS
Tijdens de les leer je niet alleen iets
over het vak dat je krijgt, maar vooral
iets over jezelf. Betekenisvol onderwijs
gaat namelijk over jou, de mensen om
je heen en het nut van de kennis en
vaardigheden voor je leven in én buiten school. Zo hoef jij je in de les niet
meer af te vragen: “Leuk, maar wat héb
ik hieraan?”

TESSA: “Gewoon doen! Dan weet je ook echt wat je hebt geleerd en
hoe je dat moet toepassen.”

Eigentijds
Op Bewust!Havo krijg je soms
les uit boeken en soms digitaal. Dit noemen wij Blended
Learning. Zo krijg je les in de
vorm van een quiz of werk
je met klasgenoten online
samen aan dezelfde opdracht. Er is natuurlijk meer
dan ‘schoolboekenkennis’ en
daarom laten we lesstof ook
leven via de actualiteit.

eigentijds

positief

Positief
Op Bewust!Havo maak je kennis
met positief onderwijs. Docenten
doen hun best om leren leuker te
maken. Fouten maken mag! Graag
zelfs, want van fouten kun je leren!

BETEKENISVOL
ONDERWIJS

op groei gericht

Op groei gericht
Het gaat ons niet alleen om het eindresultaat, maar vooral om jouw hele leerproces. Dat
doen we met aandacht voor jou persoonlijk. Dat vind je ook terug in onze manier van
toetsen. Je toetst niet alleen de dingen die je geleerd hebt, maar ook hoe je dat hebt aangepakt. Dat doe je aan het einde van een periode, maar ook tussentijds met je klasgenoten
en docenten. Zo weet je altijd precies welke vakken en onderwerpen goed gaan en waar je
misschien nog wat extra tijd aan moet besteden.

