Aandacht voor jouw talent!

HAVOa

op het Dorenweerd  a

Volgend jaar naar de havo?
Met je havoadvies kom je op het Dorenweerd in de havo/vwobrugklas. Na het eerste jaar is duidelijk welk niveau het beste bij je
past. De meeste leerlingen gaan naar 2havo. Ongeveer een kwart
krijgt de kans om verder te gaan op het vwo!
Wij geloven in maatwerk. Dat betekent dat je in de klas vaak
in kleinere groepen kunt werken. Met leerlingen die even goed
en even snel werken bijvoorbeeld. Zo ontstaat er tijd en ruimte
voor extra begeleiding en uitleg als dat nodig is. En voor extra
uitdagende opdrachten als er tijd over is.

In de brugklas volg je de volgende vakken:
› Nederlands
› Engels
› Frans
› Geschiedenis
› Aardrijkskunde
› Wiskunde
› Biologie
› Lichamelijke opvoeding (4 uur per week!)
› Tekenen
› Handvaardigheid
› Muziek
› Levensbeschouwing
› Taal
› Rekenen

Daarnaast staan er twee mentoruren op je rooster. Eén mentoruur
om het leren (zelf plannen!) onder de knie te krijgen en één uur om
met je klas aan ‘teambuilding’ te doen.
Bij alle lessen staan we stil bij samenwerken en reflecteren,
met andere woorden: terugkijken op wat je gedaan hebt. Zo
krijg je inzicht in je eigen aanpak en de manier waarop je leert.

Een kwart van de leerlingen met een

Bovenbouw

Tot en met 3havo volgen alle leerlingen dezelfde vakken,
maar in de bovenbouw kies je je eigen profiel.
Er zijn vier profielen:
• Cultuur & Maatschappij
• Economie & Maatschappij
• Natuur & Gezondheid
• Natuur & Techniek

Studiekeuze

Het eindexamen is natuurlijk nog ver weg. Maar het is goed
om vroeg te starten met nadenken over je studiekeuze
na de havo. Daarom beginnen we in 2havo al met
Loopbaanoriëntatie. De bedoeling is dat je inzicht krijgt in je
talenten en ambities, zodat je na 5havo een studie kiest die
bij je past. Natuurlijk kun je na de havo ook doorstromen naar
5vwo!

Talenturen

Wij willen ervoor zorgen dat jij het beste uit jezelf haalt.
En dat je vakken volgt die passen bij jouw talenten en
interesses. Dat kan bijvoorbeeld bij onze talenturen in de
bovenbouw. Jij bepaalt zelf welke modules je wilt volgen.
Wil je bijvoorbeeld meer te weten komen over sterrenkunde
of forensisch onderzoek? Of kies je liever voor een cursus
triatlon? Er is voor ieder wat wils!

Creatieve vakken

Ben jij graag creatief bezig? Ook dan zit je op het
Dorenweerd op de juiste plek! Op de havo kun je examen
doen in twee creatieve vakken: tekenen en muziek. Als
je voor muziek kiest, werk je het hele jaar toe naar één
bijzonder gebeurtenis: de eindexamenconcerten in Luxor!
Voor een volle zaal mag je daar laten zien wat je in huis hebt!
En als je heel goed bent, kun je op het Dorenweerd zelfs een
vooropleiding aan het conservatorium volgen!

havoadvies gaat na de brugklas naar 2vwo!

Mentoren

Je wordt in de brugklas goed begeleid. Je hebt in het eerste jaar
niet één, maar twee mentoren. Bij je mentor kun je altijd terecht
met vragen. Over het leren bijvoorbeeld. Ook als je ergens mee zit,
kun je bij je mentor aankloppen. Je krijgt zo alle aandacht die je
verdient.

Ik heb op de havo veel leuke mensena
leren kennen en meegedaana
aan gave activiteiten! (Nadine, oud-leerling)a

Kies het Dorenweerd!a
Excursies en projecten

Naast de gewone lessen valt er op het Dorenweerd ook
veel te beleven. Je neemt tijdens je schooltijd deel aan
veel verschillende buiten-lesactiviteiten. Een dag naar
een buitenlandse stad of samen met klasgenoten werken
aan een kunstproject bijvoorbeeld. Over grenzen heen
kijken vinden we belangrijk. Daarom ga je minstens één
keer op reis naar het buitenland.

E en aantal act
afgelopen jaar oriviteiten die we
havoleerlingen: ganiseerden voor

› C ross your bord
ers
› E xcursie naar
Berlijn
› K unstproject
› B ezoek aan het
Scheepvaartmuse
um
› B attlefield tou
r
› V akoverstijgen
d waterproject
› T aalreizen na
ar Duitsland, E
ngeland
en Ierland
› Diverse sportact
iviteiten

En nog veel mee
r!
Meer weten?

Wil je meer weten over het vwo op het
Dorenweerd? Of heb je nog vragen?
Neem dan contact op met de heer
Dirkjan van Dijk, afdelingsleider havo:
Telefoonnummer: 026 - 339 70 30
E-mail: d.vandijk@dorenweerd.nl
Of neem een kijkje op
www.aandachtvoorjouwtalent.nl

