
Theoretische Leerweg plus

Maatwerk op basis van talent en interesse



Leerwegen

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

-----------------------------------------------------
Gemengde leerweg (GL)
Theoretische leerweg (TL)

-----------------------------------------------------

<<<  GL + TL = TL+ >>>



Doelgroep TL+

Leerlingen die in aanmerking komen voor het volgen 
van de gemengde en/of theoretische leerweg.

Leerlingen die wellicht iets meer in huis hebben maar 
waarvoor de havo op dit moment net iets te hoog 
gegrepen is.



Missie Theoretische Leerweg plus

We spreken leerlingen aan op hun individuele 
talenten en interesses. 

Leerlingen die een havo-ambitie hebben, bieden 
we verdiepingsstof aan met als vergezicht een 
havodiploma.

Leerlingen met andere interesses en gaven 
bieden we de gelegenheid deze te ontwikkelen. 



Twee kernpunten

Werken aan een stevig en aantrekkelijk lesprogramma 
met als vertrekpunt de talenten en interesses van 
leerlingen.

Meer (betere) mogelijkheden voor leerlingen die, 
wellicht in een iets later stadium, een havodiploma 
willen halen.



Hoe ziet dit eruit in leerjaar 1

Alle leerlingen kunnen een keuze maken uit een aanbod 
van pluspakketten.

Deze worden wekelijks voor 120 minuten op het rooster 
gezet.

Voor de leerlingen kan een pluspakket extra techniek, 
sport of expressie zijn.

Voor de leerlingen die nog havo in het achterhoofd hebben  
kennen we een pre-havo pluspakket.



Kenmerken pluspakketten

Aantrekkelijk, uitdagend en creatief

Inspelen op talenten en interesses

Afwijkend van bestaande lesprogramma’s

In de onderbouw twee pluspakketten per leerjaar van 
120 minuten per week

In leerjaar 1: sportlife, masterchef, science, popacademy, 
expression, art & design



Pre-havo (1)

Deze route richt zich op leerlingen die: 

mogelijk kunnen opstromen van TL-1 naar HV-2 of
na TL-4 willen doorstromen naar HV-4  (6-jarige havo).



Pre-havo (2)

Inhoudelijk richt dit pluspakket zich op:
persoonlijkheidsontwikkeling en
vakinhoudelijke steun

De vakinhoudelijke steun richt zich op Nederlands, 
Engels, Frans en wiskunde.



GO-OOL
Gepersonaliseerd Onderwijs op het OOstenLicht

Meer eigenaarschap eigen leerroute
Individuele coaching
Werken vanuit doelen

Hoe ziet een dag van een TL-1-leerling eruit?



Theoretische Leerweg plus,

meer dan mavo!
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