2e leerjaar VMBO BB-KB
Vakken

Nederlands / Engels / Duits (KB-niveau)/ wiskunde / rekenen / mens & maatschappij/ biologie / science / tekenen / handvaardigheid / muziek / lichamelijke opvoeding / steunles / mentorles / LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding)

Mentorlessen

Eén uur per week heb je mentorles. De mentor helpt je in deze les met elkaar
en met de klas afspraken maken. Ook kan de mentor deze les gebruiken om
je met schoolse zaken verder op weg te helpen.

Sectorkeuze

In het tweede deel van het schooljaar (begin februari) wordt er een informatieavond gehouden die in het teken staat van de sector– c.q. afdelingskeuze.

Excursies

In het 2e leerjaar zijn er excursies naar bedrijven en vervolgscholen (MBO) om
je te oriënteren op een vervolgstudie.

Sinterklaasviering

Gezellig samen met je eigen klas iets leuks doen bv. met surprises, gedichten,
een leuk spel en wat lekkers erbij.

Kerstmaaltijd

Voor elkaar en met elkaar een mooi buffet maken en dan met z’n allen aan
tafel in je mooie kleren.

Halloweenfeest

Tijdens dit feest is alles heel mooi versierd en zijn er allerlei spannende activi-

Evenementen-

teiten te doen en is er veel te beleven!
Deze commissie organiseert elk jaar weer spetterende schoolfeesten.

commissie

Welke en wanneer?
Houd de jaarkalender maar eens goed in de gaten!

Steunlessen

Steunlessen starten zo spoedig mogelijk. Wanneer je moeite hebt met een
bepaald vak wordt er gekeken of een steunles een optie is.

Projectdagen

Elk jaar worden er project– en activiteitendagen gehouden. Je gaat aan de
hand van een thema vakoverschrijdende opdrachten doen, vaak ook buiten
school en niet altijd in klassenverband. Zo kom je ook leerlingen van andere
klassen tegen.

Rapporten

Je krijgt 3x per jaar een rapport. Bij het 2e rapport krijg je een voorlopige determinatie (niveau voor de 3e klas). Bij het 3e rapport is er een eindvergadering en wordt er vastgesteld naar welk niveau je in de 3e klas gaat (definitieve
determinatie). Dit wordt dan je eindexamenniveau.

Rooster

Aan het begin van het schooljaar krijg je een rooster. Begin februari krijg je
een nieuw rooster, omdat sommige vakken maar een half jaar gevolgd worden.

Cito-toets

In de tweede helft van het schooljaar (april) worden cito-toetsen afgenomen.
Het is belangrijk om te zien of het goed gaat op het niveau waar je zit.

Sportdagen

Tijdens het schooljaar is er een aantal sportdagen. Heel leuk om met je klas
en individueel aan mee te doen.

Afsluiting

Aan het einde van het schooljaar is er altijd een leuke schoolreis met alle
tweedejaars klassen.
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