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Op de havo
en het
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Bepaal je eigen koers op de havo en het atheneum

BEPAAL
JE EIGEN
KOERS
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Extra verdieping,
kennismaking met
een vak of beroep, of
extra ondersteuning.
Jij bepaalt in
verschillende
periodes waar jij
behoefte aan hebt.
Dat is Eigen Koers!
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TEAm havo
en atheneum
Wij helpen je kiezen voor je
toekomst. Je leert het beste
als je zelf ergens meer van wilt
weten. We geven je ruimte om
met je nieuwsgierigheid
aan de slag te gaan.
Zodat jij ontdekt
wat bij je past. En je
Eigen Koers voor de
toekomst bepaalt.
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Vak en beroep

Feiten
en cijfers

Ontdek de beroepen
achter je schoolvakken

Eigen Koers periodes per jaar: 4
Uren per week voor Eigen Koers: 4 of 5
Elke periode starten met nieuwe projecten
En dat allemaal binnen de
gewone schooltijden!

Extra
ondersteuning

Klas 1
Extra verdieping

Klas 2

Ontwikkel je talent en
creativiteit

Klas 3

Verbeter je cijfers en
vaardigheden
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In de onderbouw
stippelen alle leerlingen
hun Eigen Koers uit.

Eigen Koers
ontwikkelt zich verder

Nieuwsgierig
geworden?

We hebben nog steeds nieuwe ideeën
om het programma van Eigen Koers
beter te maken. En in de toekomst
breiden we ook het aantal keuze-uren
in de bovenbouw uit.

Maak snel kennis met een aantal
voorbeelden van Eigen Koers projecten…
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DANSEN
Kun jij niet stilzitten als je muziek
hoort? Dan is dansen echt wat
voor jou. Maak kennis met
verschillende stijlen zoals zumba,
afrodans en streetdance.

Turnen en
freerunnen
Maak jij de mooiste sprong over de kast en andere
objecten? Bij Turnen en freerunnen leer je spectaculaire
sprongen zoals de arabier, wendsprong en salto.

VLOGGEN

Wil jij dé YouTuber van de toekomst
worden? Het project Vloggen leert je hoe
je een goede vlog in elkaar zet. Je kiest
zelf het onderwerp.
Gelezen 16:49
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Tijdens het Open Huis geven leerlingen een demo van deze projecten.
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Ondernemen

Escaperoom

Droom jij wel eens van een
eigen bedrijf? In het project
‘Ondernemen’ ga je
bijvoorbeeld aan de slag
met microkrediet of
ontdek je het effect van goede
marketing.

Een escaperoom spelen
is leuk. Er één maken
voor je klasgenoten of
ouders is leuker.
Leer hoe je een
spannende escaperoom maakt.

Zaalvliegtuigen
Laat jouw vliegtuigje zo lang
mogelijk zweven! Met dit project
ontdek je de theorie achter het
vliegen. En je ontwerpt, bouwt en
test je eigen vliegtuig.

Programmeren
Bedenk je eigen game
of maak met Lego
Mindstorms je eigen
machine.

Ik houd van vakken als
techniek, wiskunde en
economie. Ik vind het heel
leuk om technisch bezig
te zijn!
Thom de Kluijver
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TALEN
Voor wie meer
van (andere)
talen wil weten.

Verhalenwedstrijd: verschillende
technieken om je verhaal
professioneel te schrijven
Debatteren: anderen overtuigen
van je mening en voor een
groep spreken
Français dans le monde:
ontdekkingstocht door Franse
cultuur buiten Frankrijk
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Denk jij weleens na over de wereld
om je heen? Weet je wat je ook met
aardrijkskunde kunt doen?
Kaartenmakers: van atlassen en
wereldbollen tot digitale kaarten en een
GPS-speurtocht
Weerman/-vrouw gezocht: hoe word je
Piet Paulusma of Willemijn Hoebert?
Expeditie Mars: over het ontstaan van het
heelal en de toekomst van de ruimtevaart
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DLW doet
Je kunt uit heel veel
verschillende projecten
kiezen bij Eigen Koers.
Dat is echt leuk!

Ontdek je talent door iets
voor een ander te doen!
Met dit project doe je
klusjes voor mensen die
hulp nodig hebben of je
organiseert een activiteit.

Thomas Ruisbroek
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Creatieve
vakken
Gebruik je talent om een
toegewezen ruimte in de
school in te richten!

Je eigen koers kun je ook bepalen door
creatief bezig te zijn met bijvoorbeeld:
Kunst: een bewegend kunstwerk maken,
oefenen met grafisch design of animaties
maken
Drama: maak kennis met toneelspelen door
mee te doen met de kerstviering
Muziek: spelen in een band, een extra
instrument bespelen of werken aan je
backing vocals.
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Door extra ondersteuning werk je aan
hogere cijfers en betere vaardigheden.
Je krijgt hulp bij jouw vragen over
bijvoorbeeld:
• Een vak, zoals Nederlands,
Engels of wiskunde
• Huiswerkplanning of huiswerkuur
• Sociale vaardigheden of
faalangstreductietraining

Kiezen voor je toekomst
Op CSG De Lage Waard kies je ook op andere
manieren voor je toekomst. Bijvoorbeeld met toneel of
onderzoeksvaardigheden.
Elke vrijdag na schooltijd zijn er toneellessen. De leerlingen
werken aan een productie die in april wordt uitgevoerd.
Onderzoeksvaardigheden worden je aangeleerd door
docenten biologie, scheikunde, natuurkunde en techniek.
Door praktische projecten werk je aan je ontwerp- en
onderzoeksvaardigheden.
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Eigen Koers in
de brugklas
Alle brugklassers volgen Eigen
Koers. Vanaf de herfstvakantie kies
je elke periode projecten die je de
ondersteuning en verdieping geven
waar jij behoefte aan hebt.
Tot de herfstvakantie leer je de school en
je klas kennen. Zo maak je in de brugklas
een goede start. Dat is een sterke basis
om je eigen koers te bepalen.

Ik vind het heel leuk
dat je bij Eigen Koers
iets kunt kiezen
wat je zelf graag doet.
Bram van der Meulen
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CSG De Lage Waard is een christelijke
scholengemeenschap voor vmbo, mavo,
havo en vwo. Met uitdagende lessen,
aansprekende lesstof en herkenbare
dingen uit jouw omgeving werken wij
samen aan je toekomst.
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Wij zien iedere leerling als een bijzonder en
uniek mens. We geloven dat iedere leerling
iets kan betekenen voor de ander. De Bijbel
inspireert ons om dit elke dag met elkaar in
praktijk te brengen.

R-code
op de
websit
e

Aanmelden
Wil je je aanmelden voor de
havo of het atheneum met
Eigen Koers? Het aanvraagformulier staat op de website:
www.delagewaard.nl/
aanmelden-havo-vwo.
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