Opleidingsaanbod CSG De Lage Waard

Nieuw!

Lwoo &
zorgklas

Talent XL vmbo

Mavo/havo
brugklas

Havo/vwo
brugklas

Gewoon onderwijs,
met eigen aanpak

Leren door te doen

Meer mavo - Meer keuze,
meer sport!

Bepaal je eigen koers op de havo en het vwo!

Lwoo
• Voor leerlingen met een vmbo
basis-advies met een aanwijzing voor
leerwegondersteuning.
• Leerlingen krijgen les in een
kleinere klas.
• Leraren geven meerdere vakken,
zo staan er minder verschillende
gezichten voor de klas, dat biedt rust.
• Leerlingen krijgen een groot deel van
de lessen in een ‘eigen’ deel van het
gebouw.

• Gericht op leren door te doen,
ontdekken wat je leuk vindt en wat je
talent is.
• Voor alle leerlingen met een vmbo
basis/kader-advies.
• Vanaf de eerste klas krijgen leerlingen
8 uur per week Talent XL uren:
Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
Economie & Ondernemen (E&O)
Zorg & Welzijn (Z&W).

• Voor alle leerlingen met een mavo of
mavo/havo-advies.
• We werken met mavo/havo lesstof en
dagen je uit met extra verdieping.
• Eén middag in de week is de keuze
aan jou. Kies je voor kunst, techniek,
internationaal of voor extra sport?
• Na de mavo/havo brugklas stromen
leerlingen door naar mavo 2 of havo 2.

• Voor leerlingen met een havo of
havo/vwo-advies.
• Voor leerlingen die nog moeten
ontdekken welk niveau het beste past.
• Eigen Koers: leerlingen kiezen voor
extra ondersteuning of extra uitdaging.

Zorgklas
• Voor leerlingen met een vmbo
basis- of mavo-advies die specifieke
ondersteuning nodig hebben
(zoals bijvoorbeeld autisme).
• Deze klas biedt leerlingen veel
structuur en duidelijkheid.
• Deze klas krijgt een groot deel van
de lessen in een eigen lokaal. Deze
lessen worden gegeven door de
vaste mentoren.
Lwoo & zorgklas leerlingen volgen
ook 8 uur Talent XL uren.

Locatie havo/vwo, Vijzellaan 4, Papendrecht, T (078) 644 20 40
Locatie vmbo/mavo en brugklas mavo/havo, Burgemeester Keijzerweg 5, Papendrecht, T (078) 644 20 20

www.delagewaard.nl

Vwo brugklas

• Voor leerlingen met een enkelvoudig
vwo-advies.
• Voor leerlingen die graag zelfstandig
werken en extra uitdaging willen.
• Eigen Koers: leerlingen kiezen voor
extra ondersteuning of extra uitdaging.

Opleidingsaanbod CSG De Lage Waard

Nieuw!

Lwoo &
zorgklas

Talent XL vmbo

Mavo/havo
brugklas

Havo/vwo
brugklas

Gewoon onderwijs,
met eigen aanpak

Leren door te doen

Meer mavo - Meer keuze,
meer sport!

Bepaal je eigen koers op de havo en het vwo!

Lwoo
• Voor leerlingen met een vmbo
basis-advies met een aanwijzing voor
leerwegondersteuning.
• Leerlingen krijgen les in een
kleinere klas.
• Leraren geven meerdere vakken,
zo staan er minder verschillende
gezichten voor de klas, dat biedt rust.
• Leerlingen krijgen een groot deel van
de lessen in een ‘eigen’ deel van het
gebouw.

• Gericht op leren door te doen,
ontdekken wat je leuk vindt en wat je
talent is.
• Voor alle leerlingen met een vmbo
basis/kader-advies.
• Vanaf de eerste klas krijgen leerlingen
8 uur per week Talent XL uren:
Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
Economie & Ondernemen (E&O)
Zorg & Welzijn (Z&W).

• Voor alle leerlingen met een mavo of
mavo/havo-advies.
• We werken met mavo/havo lesstof en
dagen je uit met extra verdieping.
• Eén middag in de week is de keuze
aan jou. Kies je voor kunst, techniek,
internationaal of voor extra sport?
• Na de mavo/havo brugklas stromen
leerlingen door naar mavo 2 of havo 2.

• Voor leerlingen met een havo of
havo/vwo-advies.
• Voor leerlingen die nog moeten
ontdekken welk niveau het beste past.
• Eigen Koers: leerlingen kiezen voor
extra ondersteuning of extra uitdaging.

Zorgklas
• Voor leerlingen met een vmbo
basis- of mavo-advies die specifieke
ondersteuning nodig hebben
(zoals bijvoorbeeld autisme).
• Deze klas biedt leerlingen veel
structuur en duidelijkheid.
• Deze klas krijgt een groot deel van
de lessen in een eigen lokaal. Deze
lessen worden gegeven door de
vaste mentoren.
Lwoo & zorgklas leerlingen volgen
ook 8 uur Talent XL uren.

Locatie havo/vwo, Vijzellaan 4, Papendrecht, T (078) 644 20 40
Locatie vmbo/mavo en brugklas mavo/havo, Burgemeester Keijzerweg 5, Papendrecht, T (078) 644 20 20

www.delagewaard.nl

Vwo brugklas

• Voor leerlingen met een enkelvoudig
vwo-advies.
• Voor leerlingen die graag zelfstandig
werken en extra uitdaging willen.
• Eigen Koers: leerlingen kiezen voor
extra ondersteuning of extra uitdaging.

