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Voorwoord
Beste leerlingen van HAVO-3 en VWO-3(T)
Naast de vakken die in het profiel gekozen worden bestaat
ook de mogelijkheid om een aantal modules op vrijwillige
basis te volgen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.
Wij hopen met dit aanvullende aanbod onze leerlingen te
stimuleren hun talenten optimaal te ontwikkelen en te
benutten. De modules gaan door bij voldoende
aanmeldingen. Aanmelding geschiedt in klas 3 H/V via
www.heerenlandenhv.dedecaan.net en daar onder
profielkeuze en modules. Of via de schooldecaan.
Hierna volgt een korte beschrijving van de verschillende
modules in ons aanbod.
Drs. M.C. Klopper
Teamleider (tweetalig) vwo
Mevr. A. Ottingh MEd
Teamleider havo
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Vecon Business School
Havo en vwo leerlingen met een EM-profiel en
Bedrijfseconomie in hun pakket kunnen zich inschrijven voor
de Heerenlanden Vecon Business School. In deze module
maken leerlingen kennis met 'ondernemen' door middel van
de module Elementair Boekhouden en zijn er intensieve
contacten met het bedrijfsleven.

In de Nederlandse samenleving worden
ondernemersvaardigheden steeds belangrijker. Voor de
ZZP’er, voor het Midden en Kleinbedrijf (MKB), voor grote
bedrijven, voor de commerciële en de niet-commerciële
sector. Op de Vecon Business School ontwikkel je optimaal je
talenten op het ondernemersvlak.
We werken aan:
- Denken in oplossingen
- Gezonde ambities
- Financieel inzicht
- Presenteren
- Kennis van verdienmodellen
Volg je de Vecon Business School, dan verwerf je bovendien
meer economische kennis, wat weer leidt tot hogere
examenresultaten en tot een bewustere keuze voor de
vervolgopleiding. Als je de Vecon Business School succesvol
hebt afgerond ontvang je het certificaat Elementair
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Boekhouden en het certificaat van de Vecon Business School.
Twee officiële en zeer gewilde certificaten.
Het programma van de Vecon Business School op het
Heerenlanden bestaat uit een verplicht deel en een
keuzedeel. Het exacte programma en meer informatie is te
vinden op www.heerenlanden.nl onder de knop Eksterlaan
en dan Vecon business School. Het aangeboden programma
valt binnen het curriculum van het Vecon, Vereniging van
leraren in de economisch-maatschappelijke vakken. De
kosten voor deelname bedragen
€ 219,95, hierbij inbegrepen zijn
het examengeld, het lesmateriaal
en de kosten van een excursie.
Bent u ondernemer? Vindt u het
leuk en zinvol om een bijdrage te
leveren aan het programma van de
Vecon Business School? U bent van harte welkom. Wij zijn op
zoek naar ondernemers die hun verhaal een keer willen
vertellen aan leerlingen van de Vecon Business School. Bij ons
op school of bij u op de zaak.
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Module Natuur, Leven en Technologie
Havo en vwo leerlingen met een NG- of NT-profiel kunnen
kiezen voor een module NL&T (Natuur, Leven en
Technologie) waarin verschillende bètavakken
samenkomen.
NL&T staat voor Natuur, Leven en Technologie. Het is een
zogenaamd multidisciplinair bètavak waarin de vakken
biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, aardrijskunde
en techniek samenkomen. Je werkt een aantal weken aan een
bepaald onderwerp waarbij je behoorlijk de diepte in duikt.
Tijdens deze weken zul je ook veel (zelfstandig) onderzoek
doen.
Een voorbeeld van een module is Forensisch Onderzoek. Hoe
kunnen forensische technieken leiden naar de dader?
Forensisch onderzoek staat erg in de belangstelling. In
televisieseries zoals CSI, 24 en Numb3rs worden met behulp
van forensisch onderzoek misdaden opgelost. Werkt het in
het echt net zo als op televisie? In dit dossier komen o.m. de
volgende vragen aan bod: Wat is forensisch onderzoek? Hoe
worden sporen onderzocht? Wat is een DNA-profiel? En
welke andere methoden worden gebruikt om vast te stellen
wie de dader is geweest?
Vind je dit interessant, net als onderwerpen als: moleculen in
het leven, battle of genes, blue energy en klimaatverandering,
of wil je gewoon een beter beeld krijgen van wat je met je
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bètahersens allemaal kunt? Dan is dit een geschikte module
voor je. Wil je meer informatie, kijk dan op deze website:
http://betavak-nlt.nl/ of neem contact op met Dhr. B. van den
Berg.
Eén module duurt 1 periode en kost 20 euro (o.a. practicum
materiaal). Leerlingen kunnen voor twee modules inschrijven.
De start is in klas 4.
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Talen certificaten
Voor zowel havo- als vwo-leerlingen is het mogelijk om
verdiepingsmodules voor de talen te volgen.
Deze modules leiden op tot internationaal erkende
certificaten. De certificaten zijn bijzonder waardevol als extra
voorbereiding op studie en beroep in het buitenland. Komend
jaar staan DELF, Goethe Zertifikat, Anglia en Cambridge
Certificate op het programma. De start is steeds in het
voorexamenjaar.
Meer informatie over de afzonderlijke talenmodules en
bijbehorende certificaten volgen op de volgende pagina’s.
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Delf Junior diploma: Frans voor havo en vwo
Het Delf-diploma is nuttig omdat…
- de certificaten wereldwijd erkend zijn
- toekomstige opleidingen en werkgevers een beter
beeld zullen hebben van je taalvaardigheid
- je met de intensieve lessen voorafgaand aan het
examen je je Franse taalkennis verbetert
Dat laatste zal waarschijnlijk ook in de rapport- en
schoolexamencijfers terug te zien zijn. Let wel: de Delftraining is geen bijles, maar juist verdieping voor de
gemotiveerde leerling. Voor een goede H5/V5 leerling is
niveau B1 van het Europees Referentie Kader haalbaar.
De training vindt plaats in periode 2, 3 en 4 gedurende een
lesuur per week. Er hoort ook wat huiswerk bij. De examens
vinden plaats in juni, direct na het Centraal Schriftelijk
Eindexamen. Deelname aan de training is gratis, maar aan het
examen zijn wel kosten verbonden: ongeveer € 115.
Boekhuur: 10 euro.
Het Delf Junior diploma is een internationaal erkend
certificaat dat zijn waarde behoudt. Van de leerlingen
verwachten we, dat zij zich serieus voorbereiden op
het examen en de lessen elke week volgen.
Voor meer informatie graag contact opnemen met mevr.
H.Bos, docent Frans.
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Cambridge Certificate: Engels voor havo en vwo.
Havo 5 en vwo 5 leerlingen die aan het Cambridgeexamen willen deelnemen kunnen dit op twee niveaus
doen: Certificate in Advanced English (ERK C1) en het
Certificate of Proficiency in English (ERK C2). Deze
certificates geven een belangrijke meerwaarde aan het
vwo-diploma. Ze vergroten de kansen op de
arbeidsmarkt en worden internationaal erkend door
bedrijven en universiteiten.
De Cambridge certificates genieten wereldwijd een
behoorlijke bekendheid en zijn daarmee een
internationale maatstaf voor de kennis van Engels. Veel
instituten en universiteiten over de hele wereld zien dan
ook af van een toelatingstest Engels voor buitenlandse
kandidaten die in het bezit zijn van een Cambridge
Certificate.
Op het examen worden alle onderdelen van
taalvaardigheid getest: lezen (geen literatuur), schrijven,
idioombeheersing, luisteren en spreken. Het examen
kan worden afgelegd in de eerste helft van
juni. Deelname aan de training is gratis, maar aan het
examen zijn wel kosten verbonden: afhankelijk van het
af te leggen examen circa € 230 - € 260. Daarnaast wordt
er € 15 gevraagd voor te verstrekken materialen.
Voor meer informatie graag contact opnemen met mevr.
M. Witkam-Stam, docent Engels.
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Goethe Zertifikat : Duits voor havo en vwo
De internationaal erkende Goethe certificaten zijn bijzonder
waardevol als extra voorbereiding op studie en beroep in
het buitenland.
De trainingen voor het Goethe Zertifikat kunnen worden
gevolgd op diverse niveaus van het Europees Referentie
Kader (ERK). Het Heerenlanden College is daartoe officieel
gecertificeerd door het Goethe Institut in Amsterdam.De
trainingen (8 tot 12 lessen) met materiaal van het Goethe
Institut worden doorgaans verzorgd door een Duitse
taalassistent onder verantwoordelijkheid van de eigen
docent.
Deelname aan de trainingen is gratis, aan de examens zijn wel
kosten verbonden. De examens vinden plaats direct na het
centrale eindexamen, eind mei/begin juni. De prijzen van de
examens zijn bij benadering voor niveau B1 € 100, voor B2 €
115 en voor C1 € 135. Daarnaast wordt een kleine bijdrage
van € 10 gevraagd voor gebruik van materiaal. Wel moeten er
minimaal 5 leerlingen deze module kiezen.
Voor meer informatie graag contact opnemen met dhr. F.
Fraanje, docent Duits.
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Filosofie module
Module filosofie voor vwo-leerlingen waarbij leerlingen
lenig en helder leren denken.
Leerlingen krijgen een introductie in het vakgebied van de
filosofie waarbij de volgende thema`s aan bod komen:
De geschiedenis van de filosofie: aan de hand van de film en
bordspel ‘de wereld van Sofie’ krijgen leerlingen inzicht in de
geschiedenis van de filosofie.
Filosofische fitness: door middel van korte teksten leren
leerlingen lenig en helder te denken.
Socratisch gespreksmethodiek: aan de hand van een inleiding
en een excursie naar een socratisch café en/of een lezing van
een gastspreker, komen leerlingen in aanraking met deze
gespreksmethodiek. Tijdens een wandeling in tweetallen
bekwamen leerlingen zich verder in filosofische
gespreksvoering door elkaar te interviewen.Natuurlijk is er in
het programma ook aandacht voor ‘de week van de
filosofie’, die elk jaar in april wordt gehouden.
Voordelen: Meestal wordt bij filosofie de nadruk gelegd op
de theorie, bij deze introductie wordt de nadruk gelegd op de
pragmatische kant van de filosofie, ofwel de bruikbaarheid in
de praktijk.Ter afsluiting krijgt de cursist een certificaat
filosofie. Er zullen meer deuren in vervolgopleidingen open
kunnen gaan, en afgezien daarvan mag de cursist zich
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aspirant-filosoof noemen. Start in VWO- 4/5De studielast is
ongeveer 40 uur en de kosten bedragen € 15.
Voor meer informatie graag contact opnemen met
dhr. A. de Gruyter.

Leerlingmentoraat
Het project leerlingmentoraat is inmiddels niet meer weg te
denken op het HLC. Als je in de 3e klas zit kun je solliciteren
naar de functie leerlingmentor voor in jaar 4.
Wat is het?
Bij het leerlingmentoraat gaat het erom dat leerlingen uit
hogere klassen een begeleidende en steunende rol hebben
voor brugklasleerlingen. De brugklassers hebben zo, naast
hun reguliere mentor, nog een extra aanspreekpunt waar ze
terecht kunnen.
Het leerlingenmentoraat helpt de jonge leerlingen hun weg te
vinden in ‘de grote school’. Het verlaagt de drempel om
vragen te stellen of ondersteuning te zoeken bij alledaagse
vragen rond school. De oudere leerlingen nemen
verantwoordelijkheid binnen de school. Daarnaast
representeren
ze
de
school
(ouderavonden,
voorlichtingsavond enz.). Het leerlingenmentoraat kan
bijdragen aan het samenhorigheidsgevoel van alle leerlingen
op de school. Dit zal uiteindelijk de gehele sfeer binnen de
school positief beïnvloeden.
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Wat zijn je taken?
Elke brugklasmentor heeft twee leerlingmentoren. Dat
betekent dat een leerlingmentor bij één vaste klas wordt
ingedeeld. De brugklasmentor is ook hun begeleider. De
leerlingmentoren kunnen veel verschillende taken krijgen.
Voorbeelden hiervan zijn:







Ontvangst brugklassen eerste schooldag, rondleiding door de
school.
Open dagen.
Open lesmiddagen.
Helpen bij andere feestdagen zoals sinterklaas en kerst.
Helpen bij toernooien, sportdagen enz.
Juni: Kennismaking nieuwe brugklassers.

De belangrijkste taak van de leerlingmentor is wel het voeren
van gesprekken met de brugklas leerlingen. Beide
leerlingmentoren in een brugklas moeten met alle leerlingen
1 keer een 10 minuten gesprekje houden. Deze gesprekken
worden ook besproken met de brugklasmentor van die klas.
Daarna ga je met 5 leerlingen een nog wat intensiever
gesprek/begeleiding aan.
Meer info? Mail naar:
F.Kamping@heerenlanden.nl
R.I.de.Jong@heerenlanden.nl
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