vmbo Leerplein
Meebeslissen
over je eigen
leerroute?

Zelf
kiezen
hoe je het
beste kunt
leren?

Vmbo-leerlingen krijgen op het HVC
Onze 1ste en 2de klassers
de ruimte om zelf keuzes te maken.
(vmbo basis en vmbo kader)
Dat maakt je als leerling betrokken bij
kunnen voor Nederlands,
je eigen leerproces. Zo ontwikkelen
Engels en Duits van het
leerlingen zelfstandigheid en
Leerplein gebruikmaken.
verantwoordelijkheid; twee belangrijke
kwaliteiten voor later. Op het vmbo
Individuele leerroute
Leerplein geven we leerlingen de kans
Op het Leerplein werk je zelfstandig en met behulp van jouw
om deze vaardigheden te ontwikkelen
individuele leerroute aan opdrachten. Iedere leerling maakt
en bieden we ruimte voor hun
samen met een docent/coach zijn of haar eigen leerroute.
persoonlijke keuzes.
Hierin zitten alle verplichte opdrachten, met allerlei leuke,
verdiepende en creatieve verwerkingsopdrachten als
extraatjes. ‘Individueel’ wil niet zeggen dat je het allemaal
zelf moet doen. De docenten en je coach staan altijd klaar
voor begeleiding! Zij observeren jouw werkhouding en
gedrag tijdens de lessen en houden je resultaten goed bij.
Zo weten docenten en coaches welke leerlingen er klaar
voor zijn om op het Leerplein aan de slag te gaan.

vmbo Leerplein
EEN PRETTIGE,
VEILIGE
LEEROMGEVING
Elkaar vertrouwen en
elkaar accepteren zoals
je bent, dat vinden we
belangrijk op het HVC.
Vertrouwen en acceptatie
vormen de basis voor
een veilige leeromgeving
waar leerlingen rekening
houden met elkaar en kunnen
samenwerken. Docenten en
andere medewerkers zorgen
voor een goede begeleiding
en een duidelijke structuur.
Zo bieden wij al onze vmboleerlingen een prettige, veilige
én uitdagende plek om te
werken.

o uders

ZELFSTANDIGHEID
& SAMENWERKING
Hoe werkt het vmbo Leerplein?
1 De leerlingen starten de les
in een leslokaal en daarna...
2 werken zij verder op het
Leerplein. Ze beslissen zelf
of ze de opdrachten...
3 zelfstandig op de stilteplek
of...
4 samen met andere leerlingen
maken.

L eer lin g

Uiteraard is de vakdocent er
altijd voor de leerling om, als
het nodig is, de leerstof uit te
leggen.

WILT U, OF WIL JIJ
MEER WETEN OVER HET VMBO LEERPLEIN?
• Kijk op de website van onze school, www.hvc.nl
• Bezoek onze presentaties tijdens de Open Dag

