Wat is de TL-plus klas?
Leerlingen die nét geen havo-advies van de
basisschool hebben gekregen, kunnen op
Compaen in de 1e klas in de TL-plusklas geplaatst
worden. In deze klas wordt in een aantal vakken
al op havo-niveau lesgegeven. Als uw kind daar
goede resultaten boekt, kan hij of zij na het eerste
jaar alsnog naar het havo doorstromen.
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De vakken Nederlands, Engels, Frans en

Aan het eind van leerjaar 1 wordt door het docen-

tische leerweg. Voor leerlingen in de vierde klas

wiskunde worden op havo-niveau aangeboden

tenteam bepaald of een leerling verdergaat naar

zijn er eveneens goede afspraken gemaakt om

en getoetst. De overige leergebieden (mens &

TL of naar het havo. Als in de TL-plusklas blijkt

een eventuele overstap naar het havo voor te

maatschappij en mens & natuur, kunst & cultuur)

dat de leerling inderdaad het beste past in de TL,
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worden aangeboden op TL-niveau. Met de
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leerlingen die naar 2 havo doorstromen, wordt in
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dat bij hem of haar past. Na het examenjaar kan

zijn, worden aangeleerd en wordt er extra lesstof

Compaen heeft uitstekende afspraken

dan alsnog, mits goed voorbereid, de route naar

wiskunde aangeboden.

gemaakt met alle Zaanse havo-scholen en Het

het havo gevolgd worden.
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geleid tot uitwisseling van docenten en regelmatig overleg over de inhoud, niveau en vorm
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van de lesstof/methodes en toetsen. Al met
al biedt de TL-plusklas een uitstekende route
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worden hun grenzen op te zoeken, zonder dat ze
overvraagd worden.

James: Ik heb leren leren in
de TL-plusklas, dat komt me op
de havo goed van pas.

gewone onderwijsprogramma van de theore-

Leerlingen uit de
TL-klassen
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Ook als leerlingen in een reguliere TL-brugklas
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geschikt blijken te zijn om door te stromen naar
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het havo, krijgen zij extra ondersteuning en

Beeldende vorming (tekenen)

lessen om goed voorbereid de overstap naar het
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Resultaten
Sinds de start van de TL-plusklas op Compaen
VMBO in 2010, heeft gemiddeld de helft van de

De TL-plus klas heeft twee doelstellingen. In de

havo te kunnen maken óf stromen zij tussentijds

eerste plaats onderzoeken we welke leerroute het

al door naar de TL-plusklas. Uiteraard wordt

leerlingen een succesvolle overstap naar 2 havo

best bij uw kind past: havo of TL. Het tweede doel

hierover van tevoren met de ouders/verzorgers

gemaakt. Veel TL-plusleerlingen hebben inmiddels

is de mogelijke overstap naar 2 havo voor te be-

en de leerling zelf uitgebreid overlegd.

reiden zodat deze succesvol gemaakt kan worden.
Als er twijfel is of uw kind het havo wel aankan,
dan is de TL-plusklas een prachtige oplossing.

Sheila: TL is leuk omdat we
veel projecten doen.

hun havo of zelfs vwo-diploma behaald. Bovendien
stroomt na leerjaar 4 nog eens twintig procent
van de leerlingen succesvol door naar het havo.

Voor jou
en je
toekomst!
De Theoretische Leerweg
inclusief TL-plus en Gemengde
Leerweg bij Compaen VMBO

Theoretische Leerweg op Compaen

Wil je meer weten
over onze school?

Brugklas

is ook mogelijk om versneld examen te doen. Een

Onder voorbehoud

leerling doet dan al eind leerjaar 3 examen in één

In de brugklas zitten de leerlingen met een

of meer vakken. Daarnaast wordt in leerjaar 4 de

kader-advies en een TL-advies bij elkaar.

“Turboroute economie” aangeboden. De leerlingen
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Er wordt lesgegeven op TL-niveau omdat het

kunnen naast hun gewone lessen een extra

niveau van de “leervakken” bij kader en TL in de

module volgen die aangeboden wordt door het

4leerjaren nagenoeg gelijk is. Als er behoefte is

mbo waardoor zij in jaar 2 van mbo niveau 4

aan extra uitdaging of ondersteuning wordt die

kunnen instromen.

De Theoretische Leerweg is geschikt voor

natuurlijk geboden, net zoals dit in de andere

Veel TL-leerlingen maken gebruik van de moge-

iedereen die leren leuk vindt en uitzicht wil

leerjaren en leerwegen in Compaen gebeurt.

lijkheid om lessen te volgen en examen te doen in

Een diploma wordt dan bijvoorbeeld gehaald met

hebben op doorstroom naar havo of mbo

extra vakken. Zij gaan dan extra breed geschoold

Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie

niveau 4. Het is een vorm van onderwijs die alle

en met de juiste studievaardigheden naar het havo

en Zorg & Welzijn.

Kan en wil uw kind zich breder
ontwikkelen? Dat kan op Compaen!
Lees alles over de Theoretische
Leerweg (TL) inclusief de TL-plusklas en de Gemengde Leerweg op
onze school.

wegen openhoudt naar een passende opleiding
in de toekomst. De leerlingen werken vier jaar
aan algemene vorming en hebben, als ze al een
duidelijk toekomstbeeld hebben, de mogelijkheid om zich te specialiseren. Het is voor veel
leerlingen ondoenlijk om op 14-jarige leeftijd al
een keuze voor een beroep of profiel te maken
en binnen de tl hoeft dat nog niet.

Leerjaar 2 en 3

of het mbo. Uniek is de brede keuzevrijheid in het
examenjaar waardoor alle profielen op het havo

In leerjaar 2 komen de TL leerlingen bij elkaar te

bereikbaar blijven. Zo benutten we vanuit leerjaar

zitten. De leergebieden van de brugklas worden

1 en 4 alle doorstroommogelijkheden optimaal.

dan weer gesplitst zodat duidelijk wordt welk
vak voor de leerlingen aantrekkelijk of nuttig
is voor het examen en toekomst. Bijvoorbeeld
mens & maatschappij uit de brugklas wordt in de
tweede gesplitst in aardrijkskunde, geschiedenis
en economie. Er zijn dus veel theoretische vak-

Je kunt altijd een afspraak
maken voor een rondleiding
of kennismaking

Wat is de Gemengde
Leerweg?

Hanneke Eshuijs
(afdelingsleider TL)
h.eshuijs@compaenvmbo.nl

Voor wie is de
gemengde leerweg
bedoeld?

0653312521

De Gemengde Leerweg is bedoeld voor leerlingen
die de capaciteit hebben om de theoretische leerweg te doen, maar die óók graag praktisch bezig

ken. Aan het eind van het tweede leerjaar wordt

Heeft uw kind TL-niveau, maar is het ook graag

willen zijn én voor leerlingen die al weten in welke

een eerste keuze gemaakt voor het definitieve

praktisch bezig? Dan is de Gemengde Leerweg

beroepsgroep ze willen leren en werken ná de TL.

vakkenpakket. De leerlingen kunnen vier vakken

een goede optie.

laten vallen en gaan met acht vakken verder.

Leerlingen die de Gemengde Leerweg volgen,

Op Compaen zijn geen standaardpakketten, de

zitten in een TL-klas. Zij volgen in leerjaar 3

leerling kan, binnen de wetgeving, kiezen wat bij

gedurende zeven uur per week (twee dagdelen)

hem of haar past.

een profielvak of praktisch keuzevak. Dit vak

Het GL-diploma biedt op het mbo dezelfde

vervangt twee reguliere tl-vakken.

mogelijkheden als het TL-diploma. Het voordeel

Examenjaar

Neem contact op met:

De voordelen
is dat de theoretische vakken (Nederlands, Engels

In leerjaar 4 wordt één TL-vak minder gevolgd.

en wiskunde) gevolgd en afgesloten worden op

Dit vak maakt dan ruimte voor het profielvak.

tl-niveau. Daarnaast wordt examen gedaan in een

Aan het einde van het derde leerjaar wordt het

Op Compaen worden de volgende profielen

profielvak. De leerlingen zijn daarmee niet alleen

uiteindelijke examenpakket gekozen. Veel leer-

aangeboden:

theoretisch, maar ook praktisch op het niveau

lingen kiezen ervoor om examen te doen in één,

BWI (Bouwen, Wonen, Interieur)

waarop het mbo verdergaat. Bovendien weten

twee of zelfs drie extra vakken zodat zij extra

HBR (Horeca, Bakkerij, Recreatie)

deze leerlingen beter waar ze aan beginnen. Dit

goed voorbereid zijn op de vervolgopleiding. Het

Z&W (Zorg en Welzijn)

zorgt voor een optimale aansluiting met het mbo.
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