Leerjaar 1
VMBO SUPPORT
Vakken

Nederlands/Engels/wiskunde/rekenen/mens & maatschappij/ biologie/ science/tekenen/
techniek-handvaardigheid/muziek/lichamelijke opvoeding/koken/informatica/studie-huiswerkles/
mentorles

Kennismaking

Voordat het schooljaar begint heb je al kennis gemaakt met je nieuwe klas en je mentor. Op de
eerste dag van het schooljaar word je door je mentor uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek. Je krijgt dan meteen je rooster. De lessen starten de volgende dag.

Mentorlessen

Je hebt 2 uur per week een mentorles. Je gaat samen met je mentor aan de slag met je eigen
leerdoelen. Je hebt één op één gesprekken met je mentor en groepsgesprekken om met de klas
afspraken te maken bijvoorbeeld over pesten. Ook leefstijl komt in deze lessen uitgebreid aan de
orde.

Huiswerkuur

In dit uur “leer” je leren. Bijvoorbeeld hoe maak je een samenvatting, hoe leer je Engelse woordjes. Ook krijg je in dit uur tijd om je werk af te maken.
In deze les is er de mogelijkheid om extra uitleg te krijgen voor een vak, of te werken aan spelling/
taalverzorging of rekenen/wiskunde afhankelijk van de Cito uitslag. Ook krijg je hulp bij het leren
van een toets.

Studieles

Cito toets

Net als op de basisschool worden 2 x Cito-toetsen afgenomen. Aan de uitslagen kunnen we zien of
het goed gaat op het niveau waar je zit en de uitslag telt mee bij het vaststellen van het niveau
aan het einde van het schooljaar.

Rapporten

Je krijgt 3 x per jaar een cijferrapport. Bij het 3e rapport wordt er vastgesteld naar welk niveau je
in klas 2 gaat.

Ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP)

De mentor maakt samen met jou een plan waarin staat wat je dit schooljaar allemaal wil leren. Dit
plan wordt met je ouders besproken. Dit plan gaat mee naar de 2 e klas.

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.

TalentAteliers

Dit start na de herfstvakantie. Je gaat 2 x 8 weken een Talent volgen. Je hebt de keuze uit heel
veel TalentAteliers. Het leuke is dat deze lessen buiten de gewone klas omgaan.

Sinterklaasviering

Gezellig samen met je eigen klas iets leuks doen met lootjes, gedichten, surprise en wat lekkers
erbij.
Voor elkaar en met elkaar een mooi buffet maken en dan met z’n allen aan tafel in je mooie kleren.
In mei ga je 3 dagen op schoolkamp. Het ene jaar ga je op de fiets naar Renesse in Zeeland, het
andere jaar met de bus naar Walibi. Tijdens deze dagen doe je veel leuke creatieve en sportieve
activiteiten met elkaar.

Kerstviering
Schoolkamp

Evenementencommissie
Sportdagen
Jaarafsluiting

Deze commissie organiseert elk jaar weer spetterende schoolfeesten. Welke en wanneer? Houd
de jaarkalender maar goed in de gaten!
Tijdens het schooljaar is er een aantal sportdagen. Deze sportdagen vinden zowel op de sportvelden als in de gymzalen plaats.
Aan het einde van het schooljaar is er altijd een leuke schoolreis om het schooljaar feestelijk af te
sluiten.
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