
 

  

  

Passende  
schoolloopbaan 
voor iedere leerling 

Vlietland College 

Unieke keuze 
Iedere leerling een goede vwo-
opleiding. Leerlingen, die ruimte 
hebben voor meer, stimuleren 
wij deel te nemen aan extra’s: 

 Een extra keuze- of deelvak 
(vaak drama of beeldende 
vormgeving) 

 Volgen van lessen Cambridge 
Engels 

 Leerlingmentoraat (van een 
brugklas), leerlingtutor (bijles 
geven), helpen bij Talent-uur 
en sportevenementen 

 Internationalisering: 
deelname ESN projecten én 
individuele uitwisselingen 

 Deelname aan de 
leerlingenraad, aan 
commissies, toneel, de 
medezeggenschapsraad, aan 
sollicitatiegesprekken 

 Kennismaking Universiteit: 
Pre-University, masterclasses, 
op school in het ‘Honours 
Program’ 

 ‘Leren over Leven’ project 
waarbij Universiteit, 
Hogeschool en bedrijfsleven 
samenwerken  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

VWO UNIEK:  
Aanleren van een academisch denk- en werkniveau, én eigen keuzes! 
 

Iris,  
klas 4MAVO: 

 

 

ONDERBOUW 
In de Atheneum brug- én tweedeklas 
krijgen de leerlingen ingeroosterde 
‘academische blokken’. Hier leren ze 
academische vaardigheden, uitdagend 
ingebed in de vakken. Daarnaast 
worden ze door het aanbieden van 
meer toepassingsvraagstukken en 
verrijkings-opdrachten in de vaklessen 
extra uitgedaagd. In de brugklas 
krijgen de leerlingen ook een uur 
Cambridge-les. 
Na de brugklas heeft iedere leerling de 
keuze om Cambridge Engels te volgen.  
Leerlingen onderzoeken wat ze 
kunnen en waar hun interesses liggen.  
Uniek op het VLC is dat in 3-VWO de 
leerlingen nog niet hun definitieve 
profielkeuze maken; ze kiezen alleen 
een richting. Ze maken de belangrijke 
keuze voor welke wiskunde en o.a. 
natuurkunde en/of economie pas een 
jaar later.  
 
 
 
 

 
 

Mevr. I. Klijnhout 
afdelingsleider 

Ingespannen bezig! De opdrachten van de wiskunde olympiade voor       

4 havo/5 vwo  leerlingen zetten de hersenen goed aan het werk. 

Bij mooi weer zijn met name de biologielessen heel geschikt om 

buiten les te krijgen. Determineren dus maar! 

BOVENBOUW 
 
Onze school is klein genoeg om iedere 
leerling goed te kennen. Toch is er een 
enorm aantal keuzes te maken voor 
iedereen. We bieden een groot aantal 
keuzevakken: management en organisatie, 
informatica, beeldende vormgeving of 
drama, aardrijkskunde, wiskunde D. 
Iedere leerling leert naast de stof de 
academische vaardigheden die nodig zijn 
voor een succesvolle studie. Iedere leerling 
kiest ieder jaar mínstens één ‘extra' vak 
maar méér kan ook!  Zo ontstaat een voor 
ieder Unieke Schoolloopbaan. Leerlingen 
bouwen een eigen ‘VLCV’ op. Dat kan 
getoond worden bij de selectie voor een  
vervolgopleiding.   

 


