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Hoofdstuk 1.

Inleiding

Dit boekje is bestemd voor leerlingen van 2H, 2K, 2L en 2M.
Dit schooljaar zitten jullie met kinderen van ongeveer gelijk niveau in de klas. Vaak is er nog
sprake van twee niveaus. Dit geldt voor de klassen 2H, 2K en 2L, waar zowel op havoniveau
als op vwo-niveau wordt lesgegeven (HV). Leerlingen van klas 2M volgen allemaal de lesstof
op het vwo-niveau.
Waarschijnlijk ben je al helemaal gewend aan hoe het in de tweede klas werkt. Volgend jaar in
de derde klas zullen de HV-leerlingen weer met een nieuwe situatie te maken krijgen, want in
de derde klas kennen we deze dubbele niveaus niet, je gaat dan immers naar 3 havo of 3 vwo.
Volgend jaar zit je dus opnieuw in een nieuwe mentorgroep en soms betekent dit dat je ook
met een nieuwe mentor of mentrix te maken krijgt.
Er zullen ook leerlingen zijn voor wie de havo stof wellicht wat te hoog gegrepen is. Zij
kunnen volgend jaar naar de 3e klas van de theoretische leerweg gaan (TL).
De bedoeling van dit boekje is om jou duidelijk te maken wat je volgend jaar te wachten staat. Je
snapt natuurlijk wel dat het daarom heel belangrijk is om alles heel goed te lezen. Het gaat per slot
van rekening om jouw toekomst. Laat ook je ouders dit boekje zien: samen zullen jullie dan over
jouw toekomstmogelijkheden kunnen praten.

In dit boekje worden regelmatig afkortingen gebruikt.
Betekenis van de verschillende afkortingen:
vmbo
= voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
TL
= theoretische leerweg
havo
= hoger algemeen vormend onderwijs
vwo
= voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum)
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Hoofdstuk 2.

Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?

Als je in de 2e klas goed mee kunt komen, zijn er na dit schooljaar voor jou 2 mogelijkheden:
1. havo
2. vwo

na dit schooljaar nog 3 jaar
na dit schooljaar nog 4 jaar

Hierbij is geen rekening gehouden met eventueel zittenblijven.
Het komt ook voor dat leerlingen het niet redden in de HV-klas en soms is het dan beter om je
schoolloopbaan voort te zetten in 3 vmbo TL. Je zit dan na dit schooljaar nog 2 jaar op school.

We werken in klas 2 met een overgangsvergadering. De overgangsvergadering bepaalt wat jij
volgend jaar gaat doen. Hier kun je niet van afwijken! Een extra reden om dit schooljaar heel
goed je best te doen om goede cijfers te halen. Zie hoofdstuk 3.

In dit boekje vind je informatie over vmbo TL, havo en vwo. Hieronder kun je alvast zien wat je
met je diploma later kunt doen:
Met een vmbo TL-diploma kun je doorstromen naar het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).
Ook kun je, als je cijfers goed genoeg zijn, met een TL-diploma doorstromen naar de havo. Alle
mbo-opleidingen worden gegeven aan zogenaamde ROC’s (Regionale Opleidingen Centra). Ook
in Lelystad (en Almere) bestaat zo’n ROC, namelijk het ROC-Flevoland.
Een paar voorbeelden van mbo-beroepen:

doktersassistent, machinebankwerker,
sportinstructeur, kapper, administratief medewerker,
kraamverzorger, elektricien, verkoper,
bejaardenverzorger, toeristisch medewerker,
wegenwacht enz. enz.
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Met een havodiploma kun je doorstromen naar het hoger beroeps onderwijs (hbo). In Lelystad zijn
vrijwel geen hbo-opleidingen. Dit betekent dus dat je voor een hbo-opleiding meestal op en neer
zal moeten reizen of op kamers moet gaan wonen.
Een paar voorbeelden van hbo-beroepen:

journalist, gymleraar, maatschappelijk werker,
computerprogrammeur, binnenhuisarchitect, leraar
basisonderwijs, scheepsbouwkundige,
verpleegkundige, tuinarchitect, fysiotherapeut,
bouwkundige enz. enz.

Met een vwo-opleiding kun je doorstromen naar de universiteit. Lelystad heeft geen universitair
onderwijs, dus ook hier geldt weer dat je voor een universitaire opleiding op en neer zal moeten
reizen of op kamers moet gaan wonen.
Een paar voorbeelden van vwo-beroepen:

huisarts, advocaat, bioloog, apotheker,
elektrotechnisch ingenieur, orthodontist,
scheikundige, econoom, verkeersvlieger, dierenarts,
officier Koninklijke Landmacht, psycholoog, chirurg
enz. enz.
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Hoofdstuk 3.

De overgangsvergadering

Op de SGL werken we vanaf klas 2 met een overgangsvergadering. Deze overgangsvergadering
wordt in juli 2016 gehouden.
Wat gaat er aan zo’n overgangsvergadering vooraf:
In november gaan alle leraren van wie jij les hebt samen vergaderen over jouw
schoolprestaties. De leraren kijken niet alleen naar de door jou behaalde cijfers, maar
vergaderen ook over zaken als inzicht, inzet, studievaardigheden, motivatie en houding. Kun je
goed zelfstandig werken? Snap je goed wat er van jou verwacht wordt? Tijdens zo’n
vergadering is het dus niet een kwestie van alleen maar cijfertjes tellen, daar komt veel meer bij
kijken. Wat er tijdens zo'n vergadering over jou gezegd wordt, zal door je mentor samen met
jou en je ouders besproken worden.
In april wordt deze procedure weer herhaald en gaan de leraren weer over jou vergaderen. De
leraren beslissen wat jij volgend jaar gaat doen. Deze beslissing wordt tijdens het
mentorgesprek met jou en je ouders besproken en de trajectkaart zal tijdens dit gesprek
ingevuld en ondertekend worden. De SGL wil alle trajectkaarten vóór 7 april 2016 in bezit
hebben, omdat er tijdig plannen gemaakt moeten worden voor het volgende schooljaar. In grote
lijnen is dus al in april bekend hoeveel leerlingen naar 3TL gaan, hoeveel leerlingen naar 3
havo gaan en hoeveel leerlingen naar 3 vwo gaan. Helemaal definitief is dit nog niet, want op
het einde van het schooljaar (in juli) vindt er nog een officiële overgangsvergadering plaats.
De volgende overgangsregels gelden:
Wanneer ga je als 2HV-leerling over naar 3 havo?
In je totale vakkenpakket mogen niet meer dan 3 tekorten zijn.
Er mag niet meer dan 1 tekort zijn in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
Wanneer ga je als 2HV-leerling over naar 3 vwo?
In je totale vakkenpakket mag niet meer dan 1 tekort zijn.
Er mag geen tekort zijn in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
Het gemiddelde van de cognitieve vakken (dit zijn alle vakken behalve muziek, drama, LO en
BV) is een 7,5 of hoger.
Als je gemiddelde tussen 7.2 en 7.5 ligt, dan kom je in de bespreekzone.
Wanneer ga je als 2V-leerling over naar 3 vwo?
In je totale vakkenpakket mogen niet meer dan 3 tekorten zijn;
Er mag niet meer dan 1 tekort zijn in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
In klas 2 van het technasium bepaalt het docententeam aan het einde van klas 2 of een leerling
het technasium kan vervolgen.
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Hoofdstuk 4.

Alle doorstroommogelijkheden schematisch weergegeven

In onderstaand schema kun je goed aflezen welke mogelijkheden er volgend jaar zijn en welke
doorstroommogelijkheden de verschillende diploma’s bieden. Merk op dat een diploma vmbo-TL
behalve toegang tot het mbo (niveau 4 van het ROC) ook toegang geeft tot een havo-opleiding
(mits je aan de volgende voorwaarden voldoet: gemiddelde van examencijfers is 6,5 of hoger, je
sectorvakken sluiten goed aan op profielkeuze voor havo, je hebt een positief advies van
docententeam over je studievaardigheden en studiehouding).

ROC
niveau
4

hbo

wo
(universiteit)

klas 4
TL

klas 3
TL

klas 5
havo
klas 4
havo
klas 3
havo

klas 6
vwo
klas 5
vwo
klas 4
vwo
klas 3
vwo

klas 2
HV

klas 2
vwo
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Hoofdstuk 5.

vmbo TL (theoretische leerweg)

Zoals al eerder opgemerkt, bestaat de mogelijkheid dat het HV-niveau toch een beetje te hoog
gegrepen voor je blijkt te zijn en dat je volgend schooljaar naar klas 3TL gaat.
Iedere leerling in 3TL krijgt de volgende verplichte vakken:
Nederlands
Engels
wiskunde
natuurkunde/scheikunde-1
biologie
economie
maatschappijleer
kunstvakken 1
lichamelijke opvoeding
mentoruren (waarin o.a. praktische sectororiëntatie, studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie)
Daarnaast moet je voor de 3e klas 3 keuzevakken uit het volgende rijtje kiezen:
Frans
Duits
aardrijkskunde
geschiedenis
natuurkunde/scheikunde-2
Je bent in ieder geval verplicht om Frans of Duits (of allebei) te kiezen. Indien je over een
officiële dyslexieverklaring beschikt, dan kan hier eventueel van afgeweken worden. Meer
informatie hierover kun je bij je decaan inwinnen.
Wanneer moet ik als tweedeklasser die 3 keuzevakken kiezen?
Je doet dit bij het mentorgesprek in april 2016. Je keuze ligt dan vast en kan niet meer gewijzigd
worden. Alle school- en vakkenpakketkeuzes moeten namelijk vóór 7 april 2016 bekend zijn.
Vaak willen leerlingen na het behalen van hun TL-diploma nog doorstromen naar de havo. Bij
het kiezen van de keuzevakken is het daarom heel verstandig om alvast rekening te houden met
de eisen die de havo stelt. Er zijn in vmbo TL drie examenpakketten
1. Zorg en Welzijn

 doorstroom naar havo CM mogelijk (geschiedenis en Frans of Duits)
 doorstroom naar havo EM mogelijk (geschiedenis, economie en
wiskunde)

2. Economie

 doorstroom naar havo CM mogelijk (geschiedenis en Frans of Duits)
 doorstroom naar havo EM mogelijk (geschiedenis en wiskunde)

3. Techniek

 doorstroom naar havo CM mogelijk (geschiedenis en Frans of Duits)
 doorstroom naar havo EM mogelijk (geschiedenis en economie)
 doorstroom naar havo NG/NT mogelijk (nask1 en nask2)

Tip: maak een afspraak met je decaan als je volgend jaar naar 3TL gaat!
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Hoofdstuk 6.

3 havo en 3 vwo

Als je resultaten dit jaar voldoende zijn en het lerarenteam tot een positief besluit zal komen, dan
zit je volgend jaar in klas 3 havo of 3 vwo. Het kenmerk van zowel havo als vwo is dat je niet
alleen heel goed moet kunnen leren, maar daarnaast ook behoorlijk zelfstandig moet kunnen
werken. Onderschat dit niet, havo en vwo zijn pittige opleidingen, waarbij het studietempo
behoorlijk hoog ligt.
Als je volgend jaar in de derde klas zit, zul je voorgelicht worden over de verschillende
vakkenpakketten in havo en vwo en over de studiemogelijkheden na het behalen van je diploma
havo of vwo. In dit boekje volstaan we daarom met een zeer beknopt overzicht:
Zowel op de havo als op het vwo zijn er tegenwoordig vaste vakkenpakketten, ook wel profielen
genoemd. Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende profielen:
Cultuur en Maatschappij (CM)
Economie en Maatschappij (EM)
Natuur en Techniek (NT)
Natuur en Gezondheid (NG)
Om voor een bepaald beroep te studeren heb je vaak een daarbij behorend profiel nodig. Zo heb je
bijvoorbeeld om arts te worden het profiel Natuur en Gezondheid nodig en wie later accountant
wil worden, zal voor het profiel Economie en Maatschappij moeten kiezen.
Maar nogmaals, meer informatie hierover krijg je in het derde jaar. Wil je nu als tweedeklasser al
bepaalde dingen weten, dan kun je uiteraard je decaan om informatie vragen.
Op de volgende bladzijde kun je zien welke vakken je allemaal in 3 havo en 3 vwo krijgt.
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Als je naar 3 havo of 3 vwo gaat, staan alle vakken vast, elke leerling heeft hetzelfde
vakkenpakket. Technasiumleerlingen volgen behalve het standaardvakkenpakket uiteraard ook
het technasiumprogramma (O&O). In klas 2 van het technasium bepaalt het docententeam aan
het einde van klas 2 of een leerling het technasium kan vervolgen.
Als extra vak kun je nog eventueel Spaans kiezen. Dit is alleen mogelijk als je dit vak het hele 2e
jaar gevolgd hebt. Houd er dus rekening mee dat Spaans een verzwaring van je rooster is. Wie
goed in vreemde talen is en de lessen ook leuk vindt, wordt echter dringend aangeraden om er
vooral mee door te gaan. Per slot van rekening is kennis van Spaans later altijd mooi
meegenomen!

Verplichte vakken:
Nederlands
Frans
Duits
Engels
wiskunde
natuurkunde
scheikunde
rekenen
geschiedenis
aardrijkskunde
beeldende vorming
drama
muziek
lichamelijke opvoeding
mentoruur

Eventueel een extra vak:
Spaans (alleen mogelijk als je dit in de tweede klas gevolgd hebt)
Technasiumleerlingen krijgen ook nog O&O (Onderzoek en Ontwerpen).

Voor alle leerlingen geldt het volgende:
Tijdens het mentorgesprek in april 2016 wordt de trajectkaart ingevuld en ondertekend. Je kiest
eventueel voor een extra vak (Spaans of technasium). Zoals al eerder vermeld, kun je technasium
alleen maar kiezen als het docententeam van mening is dat je dit mag blijven volgen. Na
ondertekening van de trajectkaart ligt deze keuze vast. Alle school- en vakkenpakketkeuzes
moeten in principe vóór 7 april 2016 bekend zijn. Aan het einde van het schooljaar is er nog wel
een overgangsvergadering. Als de overgangsvergadering een ander beeld geeft dan de vergadering
van april, dan zullen er nog keuzes gewijzigd dienen te worden.
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Hoofdstuk 7.

Nawoord

Hopelijk is alle informatie in dit boekje duidelijk.
Heel kort samengevat:
 in november is er een lerarenvergadering: tijdens mentorgesprek wordt besproken
wat er over jou gezegd is.
 in april besluiten de leraren wat jij volgend schooljaar gaat doen. De trajectkaart
wordt tijdens het mentorgesprek ingevuld en ondertekend.
 aan het einde van het schooljaar is er een overgangsvergadering. Als de
overgangsvergadering een ander beeld geeft dan de vergadering van april, dan zal de
trajectkaart aangepast moeten worden.
 als je naar 3TL gaat, moet je 3 keuzevakken kiezen uit Frans, Duits, aardrijkskunde,
geschiedenis, natuurkunde/scheikunde-2 (Frans en/of Duits in ieder geval verplicht,
tenzij je een officiële dyslexieverklaring hebt).
 met een TL-diploma stroom je door naar het mbo (niveau 4 van het ROC) of, als je
cijfers goed genoeg zijn, naar 4 havo.
 als je naar 3 havo of 3 vwo gaat, dan kun je als extra vak Spaans kiezen. Dit kan
echter alleen als je dit vak in de 2e klas hebt gevolgd. Ook bestaat de mogelijkheid om
aan het technasiumprogramma (O&O) deel te nemen.
 in het derde jaar van havo of vwo krijg je voorlichting over de studiemogelijkheden
in havo en vwo.
Als er dingen zijn waar je wat meer over wilt weten, of als bepaalde zaken toch niet helemaal
duidelijk voor je zijn, dan kun je terecht bij de schooldecaan voor de onderbouw, Nick Duncan,
meestal bereikbaar in J7. Ook is het uiteraard mogelijk om samen met je ouders een afspraak te
maken.
Veel succes dit jaar!
Nick Duncan
e-mail: nduncan@sgl.nl
oktober 2015
wijzigingen voorbehouden
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