Geachte ouders en verzorgers,
In deze brief leest u hoe de bovenbouw van TL is opgebouwd. Tevens leest u hoe het
programma van 3 TL en 4 TL eruitziet. De leerlingen van klas 2TL en 3TL zullen binnenkort
keuzes moeten maken over het vakkenpakket voor 3TL en 4TL.
De bovenbouw van TL bestaat uit klas 3TL (voorexamenjaar en telt voor 30% mee in 4TL) en
4TL (het eindexamenjaar). In deze jaren werken de leerlingen met een Programma voor
Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit is een wettelijk document waarin per vak staat beschreven
welke stof in welke periode getoetst gaat worden. Het PTA vindt u vanaf 1 oktober op de
website van het CCC.
Het vmbo kent 4 profielen: Zorg, Economie, Techniek en Groen. De eerst drie profielen biedt
het CCC aan. Het profiel Groen kan gevolgd worden op Zone.school (voormalig Groene
Welle).
In klas 3TL hebben alle leerlingen een vakkenpakket dat aansluit op zowel MBO als havo. Zij
kiezen een Bètapakket of Alfapakket.
• Het Bètapakket sluit aan op de pakketten Havo NT/NG, MBO Techniek, Zorg en
eventueel Economie
• Het Alfapakket sluit aan op de pakketten Havo EM/CM, MBO Economie en Zorg

In klas 3TL werken de leerlingen volgens 20-80-learning. Dat houdt in dat 1 dag in de week
de leerlingen een ander programma hebben dan de reguliere vakken. Binnen 20-80-learning
kiezen de leerlingen voor vmbo Business of vmbo Flexday. Daarnaast kiezen zij een
specialisatie voor deze dag.
20-learning (1 dag)
Vmbo Business of vmbo Flexday
Specialisatie
Eigen keuzes, eigen leerroutes
Voorbereiding MBO/havo/stage
21e eeuwse vaardigheden
Sectorwerkstuk

80-learning (4 dagen)
7 examenvakken
Vast programma per vak (PTA)
Efficiënter leren
Leren studeren
Voorbereiden op examen

De doelen van 20-80-learning:
• Bevorderen ondernemendheid
• Bevorderen motivatie
• Eigenaar zijn van je leerproces
• 21e-eeuwse vaardigheden bijbrengen
• Goede aansluiting mbo/havo
Vmbo Business
In het programma van vmbo Business vinden diverse activiteiten plaats waarbij ondernemen
centraal staat. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de school. Er zijn excursies,
bedrijfsbezoeken, stages en er is de mogelijkheid tot uitwisseling. Binnen vmbo Business
wordt samengewerkt met Landstede, Deltion, Menso Alting en diverse bedrijven en
instellingen.
Het programma van vmbo Business is geschikt voor leerlingen:
• uit iedere sector (niet alleen economie).
• die een eigen onderneming willen starten.
• die een uitdaging aan willen gaan.
• die geïnteresseerd zijn in ondernemen en samen iets bereiken.
• die wat extra willen doen en niet te veel moeite hebben met leren.
Leerlingen die het vmbo Businessprogramma willen volgen schrijven een motivatie en
worden uitgenodigd voor een gesprek.
Lesuur
1

Businessprogramma

2

Businessprogramma

3

Businessprogramma

4

Vaardigheidstraining, psychologie

5

Vaardigheidstraining, psychologie

6

Specialisatie

7

Specialisatie

8

Specialisatie

Vmbo Flexday
Het programma van vmbo Flexday is een combinatie van ondersteuning en verrijking. Er is
keuzevrijheid voor leerlingen.
Er kan gekozen worden voor extra ondersteuning bij vakken die de leerling moeilijk vindt. Er
is hulp bij het leren studeren. Leerlingen bereiden zich voor op de lesweek (pre-teaching). Er
zijn keuzeprojecten, en oriëntatie op studie en beroep; havo en MBO. Ook in dit programma
is er een keuze voor de uitwisseling.
Het programma van vmbo Flexday is geschikt voor leerlingen:
• uit iedere sector.
• die graag extra hulp hebben bij het studeren.
• die ondersteuning kunnen gebruiken bij bepaalde vakken.
• die zelfstandig aan projecten willen werken.
Het Flexprogramma ziet er op de 20-day zo uit:
Lesuur
1

Ondersteuning, verrijking, zelfstudie

2

Ondersteuning, verrijking, zelfstudie

3

Ondersteuning, verrijking, zelfstudie

4

Vaardigheidstraining, psychologie, project

5

Vaardigheidstraining, psychologie, project

6

Specialisatie

7

Specialisatie

8

Specialisatie

Specialisaties
Elke leerling kiest in 3TL 1 specialisatie:
• Cambridge Engels
• Sport en Gezondheid
• Kunst en Ontwerpen
• Technologie en Toepassing
De specialisaties zijn een vervolg op de wereldvakken. Ze worden 3 uur per week
ingeroosterd. Er is aandacht voor LOB en stages en sluiten aan op mbo en havo.
Een specialisatie kan in 4TL een examenvak zijn. Dit geldt niet voor Cambridge Engels.
Cambridge Engels (CE)
Certificaat Cambridge Engels op havoniveau. Kosten ± 200 euro.
Deze specialisatie sluit aan op tweetalige opleidingen, toerisme, horeca, economie, etc…
Sport en Gezondheid (LO2)
Schoolexamen LO2
Deze specialisatie sluit aan op uniforme beroepen, instructeur, lichaamsverzorging, BSM op
havo

Kunst en Ontwerpen (BHA)
Centraal examen BHA
Deze specialisatie sluit aan op het Cibap, creatieve opleidingen, verzorgingssector, creatieve
beroepen. Kunst Beeldend op havo
Technologie en Toepassing (TeTo)
Schoolexamen Technologie en Toepassing
Deze specialisatie sluit aan op diverse technische opleidingen, ICT, NT op havo -> HTO

Leerlingen die in klas 3TL zitten maken in het voorjaar een keuze voor het vakkenpakket van
4TL. Zij kiezen uit 5 vakkenpakketten. Er zijn 2 pakketten in de havo-route en 3 pakketten in
de MBO-route. Kiest een leerling de havo-route dan is er een keuze tussen NG/NT en
EM/CM. Kiest een leerling de MBO-route dan zijn er de profielen Economie, Techniek, Zorg
en Welzijn.

De verplichte vakken in 4TL zijn: Nederlands, Engels, maatschappijleer, VHM (Voorbereiding
Havo en MBO), bewegingsonderwijs, mentorles, rekenlessen (indien 2F niet gehaald).
Voor de havo-route gelden de volgende criteria:
• Het vakkenpakket sluit aan op een 4havo-pakket.
• Leerlingen kiezen een extra vak (zij doen examen in 7 vakken).
• Positief advies van mentor.
• Positief advies van teamleider.
Als een leerling een MBO-pakket kiest dan kan hij/zij naast 6 examenvakken Cambridge
Engels kiezen.

Voor klas 4TL kiezen leerlingen altijd vakken die ze in 3TL ook gehad hebben. In 4TL kan geen
vakkenpakketwijziging meer worden gedaan. Voor de hele bovenbouw geldt dat de
klassenindeling bepaald wordt door het roosterprogramma.
Vervolgstudie
Leerlingen gaan zich in 3TL en 4TL voorbereiden op een vervolgstudie. Met school bezoeken
ze onder andere de Onderwijsbeurs en bekijken ze diverse opleidingen. Ze maken kennis
met verschillende beroepen. Ze lopen een aantal ochtenden mee met een opleiding naar
keuze, ze lopen stages en volgen het LOB-programma.
Een leerling die na 4TL naar havo wil, moet voldoen aan een aantal voorwaarden.
•
•
•
•
•
•

Gemiddeld minimaal een 6.5 op de eindcijfers (bij 7 vakken)
Geen tekorten op de vakken Ne, En, wi (6.0 of hoger).
De rekentoets met minimaal een voldoende afsluiten.
Het gevolgd hebben van de havo-route (havo vakkenpakket).
Het gevolgd hebben van de aansluitingsmodule wiskunde.
Een positief advies van teamleider, decaan en mentor.
NB: Na de uitslag van het eindexamen TL wordt een definitief besluit genomen over
de toelaatbaarheid van een leerling naar 4 havo. Elke leerling in 4TL zorgt voor een
aanmelding bij een MBO-opleiding, ook als er een wens is naar havo te gaan.

