
Voorlichting VMBO - TL

Hartelijk welkom!



Programma

• Even voorstellen

• Uitleg over Vmbo-TL

• Als er tijd over is:
Kahoot



Wie zijn wij?

• Matthijs van Waveren
Docent aardrijkskunde en perspectief

• Johan Hoekstra
Docent geschiedenis



Samen Dollard College

Dollard College Hommesplein en Dollard 

College Bovenburen zijn samen één school.

• Inspelen op dalend leerlingenaantal

• Krachten bundelen

• Huisvesting in orde



Theoretische Leerweg

• Theoretische opleiding.

• Duurt 4 jaar.

• Eerste 2 jaar aan het Hommesplein, daarna verder op de Campus.

• Bereidt voor op het MBO (Niveau 4).

• Doorstromen naar de havo is mogelijk. 



Vakken

Je krijgt les in de vakken 

NL, EN, WS, DU, BI, AK, GS, EXP, LO, BV, MU, PER, DR



Kiezen

De eerste 2 jaar hebben alle TL-leerlingen hetzelfde vakkenpakket. 

Aan het einde van klas 2 kies je een vak (Aardrijkskunde, natuurkunde of tekenen)

Aan het einde van klas 3 kies je een vakkenpakket waarin je eindexamen doet.

Dit vakkenpakket past bij een profiel:

Zorg & Welzijn  Techniek Economie Groen



De mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt 

voor ouders en leerlingen. 

• Houdt voortgang en welbevinden van 

de leerling in de gaten.

• Voert startgesprekken en 

voortgangsgesprekken.

• Geeft de mentoruren. 

• Leren - Leren



Rapport en bevordering 

Het schooljaar is verdeeld in 3 periodes. Na elke periode volgt een rapport en zijn er 

tienminutengesprekjes. 

Bevordering:

1. Bevordering van de leerling naar klas 2 

2. Afstromen naar kader

3. Opstromen naar havo



SOM-Today en It’s Learning

We werken met twee belangrijke systemen.

SOM-Today
Cijfers en aanwezigheid

It’s Learning
Huiswerk en digitale leeromgeving



Laptop

Alle leerlingen hebben een laptop.

De laptop wordt in de lessen 

gebruikt voor opdrachten en het 

werken met online leermiddelen. 

Vaak is de laptop ook voor het 

huiswerk nodig.



Zijn er nog vragen?
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