3e klas VMBO-gl
Vakken

Verplichte vakken: Nederlands / Engels / Wiskunde / KV1 (kunstvakken 1) /
LO / economie / rekenen / mediatechniek / LOB (loopbaan oriëntatie op
beroepsmarkt).
Keuzevakken: Duits / nask 1 (natuurkunde) / nask2 (scheikunde) /
geschiedenis / aardrijkskunde / biologie/ beeldend tekenen.

Eigen rooster

In de derde klas krijg je een eigen rooster voor jouw gekozen vakken.
De verplichte vakken worden klassikaal gegeven. Bij keuzevakken worden
clusters gevormd.

Mediatechniek

Mediatechniek is een profielvak dat vanaf de derde klas gegeven wordt.
Dit profielvak laat je kennis maken met diverse onderdelen in de wereld van
de ict-techniek op het gebied van verschillende (media)vaardigheden op/met
de computer.

Rapporten

Je krijgt geen tussenrapporten meer in het derde leerjaar. Cijferlijsten zijn
door het jaar te vinden op Magister. Voor de vakken geldt een doorlopend
gemiddelde. Aan het einde van het schooljaar krijg je een papieren eindlijst.
Het eindcijfer voor de vakken die je gekozen hebt, neem je mee naar de
vierde klas. Dit cijfer is je eerste schoolexamencijfer in het examenjaar.

Toetsweken

Het schooljaar is verdeeld in 5 periodes. De toetsen worden volgens een
schema in een lesvrije week afgenomen.

PTA

PTA is het Programma voor Toetsing en Afsluiting. In het PTA staat een overzicht voor alle vakken wat je moet weten voor je toetsen, praktijkopdrachten
enz. Alle belangrijke data voor het komende schooljaar staan vermeld.
Het examenreglement en het slaag-zak reglement is hierin ook opgenomen.

MBO markt

In januari als de LOB lessen zijn afgesloten ga je een bezoek brengen aan de
MBO markt. Dat bezoek gebruik je als voorbereiding om een keuze te maken
voor een vervolgstudie. In de loop van het schooljaar zijn er verschillende
sectorgerichte excursies.

Activiteitendagen

Een aantal keer per jaar ben je tijdens de activiteitendagen bezig met
vakoverstijgende zaken. Tijdens deze dagen ga je werken aan sector
gerelateerde zaken en ga je een krant voor Berlijn maken. Ook zijn er
uitstapjes en excursies gepland.

Berlijn

Vóór de meivakantie gaan we naar Berlijn. We brengen een bezoek aan deze
mooie stad, waar naast taal ook geschiedenis, cultuur en kunst heel belangrijk
is. Uiteraard wordt dit zoveel mogelijk afgewisseld met ontspanning.

Schoolfeesten

Er zijn twee schoolfeesten: kerstbal en Summer Vibes.
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