2e klas VMBO-tl
Vakken

Nederlands / Engels / Duits / wiskunde / rekenen / biologie / geschiedenis / aardrijkskunde /
economie / nask / tekenen / beeldende vorming / muziek / lichamelijke opvoeding

Rapporten

Je krijgt 3x per jaar een rapport.

Mentorlessen

Ook in de tweede klas staan er weer mentorlessen op het rooster. In de tweede klas is het
nieuwe van de school er wel af, maar sta je voor veel keuzes die gemaakt moeten worden. Op
sociaal en emotioneel gebied. Wie ben ik en wat ga ik doen!

LOB lessen

In het 2e deel van het schooljaar ga je met LOB (loopbaan, oriëntatie en begeleiding) lessen
beginnen. Daarin ga je met een digitale methode aan het werk om tot een goede keuze te komen voor een vakrichting of sector.

Sectorkeuze

Aan het einde van de 2e klas maak je een keuze met de sector die je in de 3e klas wil gaan volgen. Tijdens de LOB lessen, de activiteitendagen en excursies ga je een beeld krijgen wat voor
jou mogelijk is en waar jouw kwaliteiten
liggen om in verder te gaan.

Activiteitendagen

De activiteiten zijn voor de tweede klassen weer ingedeeld met vakoverstijgende projecten.
Ook zullen we hierin extra nadruk leggen op de sectorkeuzes die je aan het einde van de 2 e klas
gaat maken. Een voorbeeld is daarvoor het Waterproject met nask, biologie en kunst. Activiteiten met 1 thema.

Excursies

Er zijn excursies naar bedrijven en mbo-scholen om je te oriënteren op je vervolgstudie.

Klassenvertegenwoordigers

Deze worden steeds belangrijker om een goede stem voor de klas te zijn.
Alles waar je als klas tegen aanloopt wordt minimaal 3 x per jaar gesproken.

Sinterklaasviering

Nog 1 jaartje samen met de klas en de mentor iets leuks doen rondom het sinterklaas feest.

Halloween disco

Eind oktober wordt er een heerlijk griezelfeest. Iedereen is onherkenbaar verkleed en na een
lange avond mag je de volgende dag het 1e uur uitslapen.

Kerstviering

Tijdens de kerstviering maken we met elkaar een mooi buffet maken en heb je een gezellige
middag met je klas en mentor.

Schaatsen

Naast alle lessen LO met de daarbij behorende sportdagen ga je in de 2e klas ook een keer met
alle 2e klassen naar de ijsbaan.

Kunstactiviteit

Project van minimaal 2 dagen over een tentoonstelling in een museum in een stad in de buurt.
Het thema kan wisselen, maar kunst, cultuur en geschiedenis zijn vaste onderwerpen.

Prix de Prestige

De grote kunstwedstrijd van de onderbouw. 1e en 2e klassen maken buiten de lessen om een
mooi kunstwerk, dat door een echte jury beoordeeld wordt. Tijdens de contactbijeenkomsten
worden ze begeleid door de kunstdocenten.

Summervibes

Na de laatste lesochtend is het feest op het schoolplein met muziek, spelletjes, eten, drinken
en ander vertier.
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