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Wij doen er alles aan om jou
goed te leren kennen en je de
ruimte te geven jezelf te zijn.
Wij willen jou helpen jouw unieke
talenten tot bloei te laten komen.
Dat betekent ook dat je extra
begeleiding en ondersteuning
krijgt als je dat nodig hebt.
Zo kun je bij ons terecht in het
lwoo (leerwegondersteunend
onderwijs) of de
Zorgklas voor als
je veel structuur
en duidelijkheid
nodig hebt (zoals
bijvoorbeeld bij
autisme).
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On onOderwijs met eigen aanpak
LGeW
woo

JIJ gaat
het DOEN!
op DLW

Lwoo staat voor leerwegondersteunend onderwijs en
is voor leerlingen met een
vmbo-basis of kader advies.
In het eerste leerjaar wordt
lesgegeven op basisniveau. Heb
je in het tweede leerjaar meer
uitdaging nodig, dan kun je ook
onderwijs op kaderniveau volgen.
Leerwegondersteuning (lwoo)
is gewoon onderwijs, met een
eigen aanpak. Er is een eigen plek
binnen de school. De klassen
zijn kleiner dan gebruikelijk en er
wordt door minder verschillende
docenten les gegeven. Na twee
jaar ben je zo goed voorbereid
dat je kunt instromen in de
bovenbouw op het niveau dat bij
je past.
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ZGewOooRn onGdeKrwLijsAS
met eigen aanpak

JIJ gaat
het DOEN!
op DLW

Op onze locatie vmbo/mavo bieden
wij in leerjaar 1 en 2 ook een Zorgklas.
Deze klas is speciaal voor kinderen met
een specifieke ondersteuningsbehoefte
(zoals bijvoorbeeld autisme) waarbij veel
structuur en duidelijkheid nodig is. In de
Zorgklas wordt lesgegeven op het niveau
van de basisberoepsgerichte leerweg
en op mavoniveau. Uiteraard moet de
ondersteuningsbehoefte passen binnen
het reguliere vmbo. We werken er in de
Zorgklas naar toe dat je na twee jaar kunt
doorstromen naar de reguliere bovenbouw.
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Phileine van der Boom, B2a:
Ik heb een hele fijne klas en leuke docenten.
Er is een goede sfeer. Niemand schreeuwt in
de klas en er is weinig ruzie. Ook heb ik veel
vriendinnen gemaakt.
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Start bij eigen mentor
We starten de dag bij je eigen mentor
in een vast lokaal. We bieden hier rust,
structuur, voorspelbaarheid en stilte,
zodat jij je kunt concentreren op je
werk. Het is dus altijd heel rustig en
stil in dit lokaal. Je krijgt de hele
ochtend les van je mentor.

Ook zijn er klassikale lesmomenten en
er wordt regelmatig individueel een
korte uitleg gegeven aan de vraagtafel.
Op deze manier krijg je hulp als het
nodig is en hoef je niet te wachten als je
iets al beheerst of weet.
’s Middags van lokaal naar lokaal
‘s Middags verlopen de lessen zoals alle
andere leerlingen die hebben op CSG De
Lage Waard. Je gaat met je eigen kleine
klas van lokaal naar lokaal voor de overige
vakken. Bij deze vakken krijg je ieder uur
een andere (vak)docent. Op deze manier
wen je rustig aan de overgang van de
basisschool naar het vmbo en bereiden
we je voor op de bovenbouw.

Zelfstandig werken met stappenplan
In het lokaal werken maximaal
20 leerlingen: 10 eerste- en 10
tweedeklassers. Je werkt op je eigen
niveau (vmbo-bl of mavoniveau).
De vakken zijn verwerkt in stappen
plannen. Je volgt een schema en doet
stapsgewijs wat er staat. Het is dus
van belang dat je goed kunt lezen en
zelfstandig kunt werken.
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Bouwen,
Wonen &
Interieur

Economie
& Ondernemen

Zorg &
Welzijn

Producten
Installeren
& Energie

Klas 1
aug-jan

2 uur

2 uur

Keuze A
4 uur

2 uur

2 uur

Keuze B
4 uur

Voorlopige
keuze 6 uur
Zowel in het lwoo als in de
Zorgklas volg je Talent XL. Je leert
door te doen. In de praktijklessen
ontdek je wat je leuk vindt. En wat
je talent is. Met Talent XL vmbo
leer je 4 jaar lang door te doen.
Hierdoor ontwikkel je genoeg
vakmanschap voor een goede start
op het mbo.
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Klas 1
feb-jul

Klas 2

Definitieve keuze beroepsgericht vak
voor klas 3
Beroepsgerichte vakken 12 uur
+ stage

Klas 3

Beroepsgerichte vakken 12 uur
+ eindexamen

Klas 4
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, installeren

MET Prod uceren
van alles
& energie (PIE) leo,eR Je
over metaal, elektr
e
productie en en ergi

Ik vind het leuk
dat je niet continu
achter een tafeltje
zit, maar dat je juist
met je handen bezig
bent.
Thomas Andriessen
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en
& interieur (BWI)

MET Bouwen, won

er bouwen,
leer je van alles ov
ten
ontwerpen en inrich

jn

MET Zo rg & Welzi
en,
leer je voor beroep
waarin je met
mensen werkt
en voor mensen
zorgt

Ondernemen

MET Econ om ie &
en in het
leer je voor beroep
kels en webshops
bedrijfsleven, win
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CSG De Lage Waard biedt jou een stevige
basis en heel veel mogelijkheden om met
jouw talent aan de slag te gaan. Op CSG
De Lage Waard ontdek je wat je kunt.
En dat is vaak meer dan je denkt. Daardoor
haal je niet alleen een mooi diploma,
maar groei je als leerling én als persoon.
Dat noemen wij: geslaagd groeien!

Meer dan school
Het draait niet alleen om leren:
we vinden het belangrijk dat
je met plezier terugkijkt op jouw
middelbareschooltijd. En dus
hebben we het vooral ook heel gezellig met elkaar.
Zo gaan we regelmatig op pad voor uitjes en excursies,
buitenlandse reizen en werkweken. Onze docenten
verzorgen vanuit hun vak allerlei bijzondere projecten.
Ook hebben we een educatief bos waar je kennismaakt
met de natuur en ons voedsel en kun je meedoen met
schooltoneel of onze schoolband.
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Vragen
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Scan d
e QR-c
ode
en kijk
op de
websit
e

Aanmelden
Wil je je aanmelden
voor Lwoo/Zorgklas?
Het aanvraagformulier
staat op de website
www.delagewaard.nl/
aanmelden-brugklaslwoo-zorgklas
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