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Inleiding
Dit boekje is bestemd voor leerlingen in de tweede klas th (theoretisch havo).
Volgend jaar in de derde klas zullen de leerlingen van th met een nieuwe situatie te maken krijgen, want in de
derde klas kennen we deze dubbele niveaus niet, je gaat dan naar 3 tl, 3 kader of naar 3 havo.
De bedoeling van dit boekje is om jou duidelijk te maken wat je volgend jaar te wachten staat. Je begrijpt 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
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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 3 mogelijkheden:
1. vmbo beroepsgericht
2. vmbo theoretisch
3. havo

na dit schooljaar nog 2 jaar
na dit schooljaar nog 2 jaar
na dit schooljaar nog 3 jaar

Hierbij is geen rekening gehouden met eventueel zittenblijven in klas 3 of hoger. Na de tweede klas ga je in principe
altijd over naar klas 3. Je krijgt net als in de eerste klas een bindend advies.
Het komt ook voor dat leerlingen het niet redden in de TH-klas en tijdens de tweede klas moeten afstromen naar 2
KT of in de derde klas hun schoolloopbaan moeten voortzetten in 3 vmbo kader. Dit boekje geeft geen informatie
over de kaderopleidingen. Indien het voor jou beter is om een kaderopleiding te gaan volgen, dan ontvang je van je
mentor of decaan nadere informatie. Ook kun je hier natuurlijk zelf om gaan vragen bij je decaan.
Met een vmbo TL-diploma kun je doorstromen naar het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). Ook kun je, als je aan
de voorwaarden die gesteld zijn voldoet, 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 MBO College.
Met een havo-diploma kun je doorstromen naar het hoger beroeps onderwijs (hbo). In Lelystad zijn vrijwel geen hboopleidingen. Dit betekent dus dat je voor een hbo-opleiding op en neer zal moeten reizen of op kamers moet gaan
wonen.
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Het schooladvies

Kiezen voor de juiste opleidingsmogelijkheid is geen eenvoudige zaak. Gelukkig kom je er niet alleen voor te staan.
Elke leraar zal voor zijn vak dit jaar aangeven op welk niveau jij gepresteerd hebt. Daarna gaan alle leraren van wie
jij les hebt samen vergaderen over het advies dat ze aan jou zullen geven. We noemen dit een
determinatievergadering. De leraren kijken niet alleen naar de door jou behaalde cijfers, maar vergaderen ook over
zaken als inzicht, inzet, studievaardigheden, motivatie en houding. Hoe is bijvoorbeeld jouw houding bij
projectonderwijs? Kun je goed zelfstandig werken? Begrijp je goed wat er van jou verwacht wordt? Een advies
geven is dus niet een kwestie van cijfertjes tellen, daar komt veel meer bij kijken. Wat er tijdens zo'n
determinatievergadering gezegd wordt, zal door je mentor samen met jou en je ouders besproken worden.

De mogelijkheden zijn:
1.
2.
3.

Je krijgt het advies om naar vmbo 3 kader te gaan.
Je krijgt het advies om naar vmbo 3 TL te gaan.
Je krijgt het advies om naar 3 havo te gaan.
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Revisie
Je hebt in dit boekje kunnen lezen dat je een advies krijgt. Dit advies is bindend. Vóór 6 april 2018 moet je kiezen wat je
volgend jaar gaat doen. Jouw keuze wordt tijdens het mentorgesprek gemaakt, op de trajectkaart en in magister
ingevuld en ligt dan vast. Na 6 april kan je keuze niet meer gewijzigd worden.
Is deze keuze dan altijd definitief of bestaan er uitzonderingen op deze regel?
Er bestaat een uitzondering. Als in de laatste periode van het jaar (van eind april tot begin juli) jouw resultaten
aantoonbaar omhoog zijn gegaan (je gaat hogere cijfers op je rapport scoren), dan gaat het docententeam nog eens
goed naar jouw advies kijken. Het kan dan zijn dat het docententeam het advies aanpast.
Als jouw cijfers in de laatste periode van het schooljaar omlaag gaan, dan kan het docententeam besluiten om in een je
advies naar beneden bij te stellen.
Dan mag/moet je de door jou gemaakte keuze wijzigen.
Samengevat:
• voor iedereen geldt: keuze moet gemaakt zijn vóór 6 april 2018. Deze keuze ligt vast!
• alleen als je advies wijzigt, dan kun je de in april gemaakte keuze wijzigen.
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Alle doorstroommogelijkheden schematisch weergegeven

In onderstaand schema kun je goed aflezen welke mogelijkheden de verschillende diploma’s bieden. Merk op dat een
diploma vmbo-TL behalve toegang tot het mbo 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).
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Het vmbo – de theoretische leerweg
Alle TL-leerlingen volgen verplichte vakken en gekozen vakken in klas 3.

Houd bij je keuzes rekening met welke sector je eventueel wilt gaan volgen in klas 4.
Verplicht:
Nederlands
Engels
Wiskunde
Economie
Biologie
Geschiedenis
Rekenen
Maatschappijleer
Kunstvakken
LO
Keuze:
Kies twee van onderstaande vakken:

Aardrijkskunde
Duits
Frans
Nask1
Nask2

LET OP:
Als je na de tl zou willen doorstromen naar de havo, moet je daar met uitzondering van het profiel EM (economie en
maatschappij) rekening mee houden in je vakkenpakketkeuze eind 2e klas.

Voor doorstroom naar het havo profiel CM (cultuur en maatschappij) heb je een tweede vreemde taal nodig. Het is dus
van belang dat je dan in ieder geval Frans of Duits kiest.
Voor het havo profiel NG of NT (natuur en gezondheid / techniek) heb je nask1 en nask2 nodig.
Aan het einde van de derde klas laat je een vak vallen. Daar ga je in het 3e jaar mee aan de slag als je je eindexamenpakket
samenstelt. Daarover hoor je meer in klas 3.
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3 havo

Het kenmerk van havo is dat je heel goed moet kunnen leren, maar daarnaast ook behoorlijk zelfstandig moet kunnen
werken. Onderschat dit niet, de havo is een pittige opleiding, waarbij het studietempo behoorlijk hoog ligt.
Als je volgend jaar in de derde klas zit, word je voorgelicht over de verschillende vakkenpakketten in de havo en over de
studiemogelijkheden na het behalen van je diploma. In dit boekje volstaan we daarom met een zeer beknopt overzicht:
Op de havo zijn er 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 krijgt.
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Als je naar 3 havo gaat, staan alle vakken vast, elke leerling heeft hetzelfde vakkenpakket. Technasiumleerlingen volgen
behalve het standaardvakkenpakket uiteraard ook het technasiumprogramma (O&O).
Verplichte vakken:

Nederlands
Frans
Duits
Engels
wiskunde
natuurkunde
scheikunde
rekenen
geschiedenis
aardrijkskunde
beeldende vorming
drama
muziek
lichamelijke opvoeding
mentoruur
Eventueel een extra vak:

Technasiumleerlingen krijgen ook nog O&O (Onderzoek en Ontwerpen).
Voor alle leerlingen geldt het volgende:
Tijdens het mentorgesprek in april 2018 kies je wat je volgend jaar gaat doen. Je keuze ligt dan vast en kan niet meer
gewijzigd worden. Alle school- en vakkenpakketkeuzes moeten vóór 6 april 2018 bekend zijn.
Uitzondering: als jouw situatie aan het eind van het jaar veranderd is, dan kun je jouw keuze nog wijzigen. In april
hebben we je bijvoorbeeld een tl-advies gegeven, maar in de laatste maanden ben je gegroeid naar een havoadvies,
dan mag je jouw keuze wijzigen. In overige gevallen wordt dit niet toegestaan.
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Nawoord

Na het lezen van dit boekje is alles je misschien wat gaan duizelen. Toch is het heel belangrijk dat je goed begrijpt wat jou
allemaal te wachten staat.
Samenvattend:
•
•
•
•
•

je krijgt in april een bindend schooladvies;
als je naar 3TL gaat, moet je een keuze maken uit 2 verschillende vakkencombinaties;
met een TL-diploma stroom je door naar het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of, als je dat wil, je
vakkenpakket klopt en je cijfers goed genoeg zijn, naar 4 havo;
als je naar 3 havo gaat bestaat de mogelijkheid om aan het technasiumprogramma (O&O) deel te nemen.
vóór 6 april 2018 maak je jouw definitieve keuze. Deze keuze kan niet meer gewijzigd worden. Uitzondering: als
je een ander advies hebt gekregen, dan kun je jouw keuze wijzigen.

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 decaan, op donderdag bereikbaar in J7. Ook is het uiteraard mogelijk om samen met je ouders een
afspraak te maken.
Veel succes dit jaar!
Joost Smit
jsmit@sgl.nl
0320-221254 (school)
januari 2018
wijzigingen voorbehouden
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