
Mavo en havo 
op het CLD:
goede keuze!

Overzichtelijke school
Op het CLD locatie Hof van Delft zitten ongeveer 500 leerlin-
gen, dat is dus niet zo’n grote school. De meeste leerlingen 
kennen elkaar. Als je nieuw binnenkomt, voel je je heel snel 
thuis. Je hebt je eigen mentor, er is een kennismakingspro-
gramma, en voor elke brugklas zijn er ook twee hulpmentoren 
uit klas 4: aan hen kun je ook vragen stellen.

Tweejarige brugperiode
Je kunt op de Hof van Delft starten met een mavo-advies of 
een mavo/havo-advies. Je komt in een mavo/havo brugklas 
waar wordt lesgegeven op mavo-niveau. Je weet zeker dat 
het niet te moeilijk is. En je gaat (waarschijnlijk!) gewoon over.  
Misschien gaat het wel zo goed dat je kunt opstromen. Dan 
kom je in havo 2. Als dat goed blijft gaan, ga je naar havo 3 op 
de locatie Molenhuispad. We geven iedereen de kans om het 
beste uit zichzelf te halen; pak hem!

Wat je gaat leren. 
Je vergroot je kennis van vakken als Engels, geschiedenis en 
wiskunde, en nog veel andere. Maar er gebeurt meer. Je leert 
samenwerken, je eigen mening uitleggen en plannen maken. 

Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst
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Schoolwerk inplannen in combinatie met je sport of andere 
sociale bezigheden kan soms best lastig zijn. Daarom werken 
wij in de onderbouw met een planagenda; de Plenda. Hierin 
leer je je schoolwerk goed te organiseren en te plannen zodat 
je altijd overzicht hebt over je werk. Je oefent dit in projecten 
maar ook in de reguliere lessen. Dit is een soort training. Al 
doende leer je.

Zelf kiezen
Iedereen is anders, en dus moet je iets kunnen kiezen wat bij 
je past. Dit kan met het programma voor talentontwikkeling. Er 
zijn vier talentvakken: beeldende vorming | sport | ondernemen 
| technologie en toepassing. In de eerste klas maak je kennis 
met alle vier. In mavo 2 ga je met twee van deze vier verder. In 
mavo 3 kun je beslissen of je in dit vak ook een schoolexamen 
doet, of je kunt in plaats daarvan een ander vak kiezen.

In de vier jaar op de mavo krijg je veel verschillende vakken. 
Aan het einde kies je er zeven voor je examen. Van deze  
vakken zijn er maar twee verplicht. Je kunt er dus vijf zelf kiezen. 
Je hebt de keuze uit meer dan tien verschillende keuzevakken. 
Twee examenvakken lichten we hieronder even toe: T&T en 
LO2.

T&T
Het CLD vindt technologie belangrijk. Het is bekend dat daar 
in de toekomst veel banen zullen komen. Daarom bieden wij 
T&T aan: Technologie en Toepassing. Hierin maak je kennis met 
levensechte opdrachten voor bedrijven en met de mogelijk- 
heden binnen het mbo. 

We hebben een samenwerking met het ROC Mondriaan voor 
een versneld mbo-programma voor T&T-leerlingen. Voor goede 
mavo-leerlingen kan dit dus een snelle route zijn naar het hbo. 
Dan hoef je niet eerst via de havo.

LO2
Je kunt bij ons ook gym (LO2) kiezen als examenvak. Natuur-
lijk moet je dan wel goed zijn in sport. Maar het is meer dan  
alleen sport. Je oefent in vaardigheden als organiseren, samen- 
werken, les- en leidinggeven, je kunt ervoor kiezen mee te 
gaan op een skireis en je haalt een EHBO-diploma. Er zit ook 
een theoretische kant aan: zo  kom je meer te weten over   
bijvoorbeeld voeding en trainingsleer. 

Anglia
Als je beter wilt worden in Engels, kun je het Anglia-programma 
volgen. Dat is niet verplicht, maar het helpt wel om beter te 
worden in deze wereldtaal. Je behaalt er een internationaal 
certificaat mee van het Anglia-netwerk.

Nog meer?
Als je met al die keuzes nog steeds energie over hebt voor 
school, dan kan er nog meer.
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• Er is sport dóór leerlingen vóór leerlingen.
• Muzikaal? Je kunt meedoen in de schoolband.
•  Zang- of danstalent? Er zijn open podium-avonden en  

musicalproducties.
• Je kunt meepraten in de leerlingenraad.

Het is niet altijd feest
Veel leerlingen hebben een plezierige schooltijd, met veel 
vriendschappen. En na vier jaar vertrekken ze van school met 
een diploma. De Hof van Delft heeft goede examenresultaten: 
het afgelopen jaar is 98% van de leerlingen geslaagd! Maar 
soms gaat het niet zo gemakkelijk. Misschien heb je dyslexie. 
Of je hebt bijvoorbeeld telkens ruzie met andere leerlingen. Of 
een ander probleem. Het gaat gewoon even minder met het 
leren. Op het CLD doen we dan ons best om je te helpen om 
op niveau te presteren.

Christelijke school
We zijn een open christelijke school. Wat je geloof ook is, je 
bent welkom als leerling. Wel verwachten we dat je meedoet 
met alle activiteiten. Iedereen krijgt het vak godsdienst. Daarin 
gaat het over de bijbel, en ook over godsdiensten, zoals de 
Islam en het Hindoeïsme. We vinden het belangrijk dat je weet 
wat andere mensen geloven en wat dat voor hen betekent. Het 
belangrijkste voor ons is: hoe ga je met elkaar om? Iedereen is 
even waardevol. Iedereen verdient respect. We vieren Kerstmis 
en Pasen; dan denken we met zijn allen na over de betekenis 
van die feestdagen. Je leert al op school dat je veel kunt bete-
kenen voor anderen. We hebben een maatschappelijke stage 
in klas 2 en klas 3. 

Vriendelijk en duidelijk
Iedereen is uniek. Daar houden we graag rekening mee. Wij 
geven de leerlingen vertrouwen en verantwoordelijkheid. 
Leerlingen gaan daar goed mee om. Daardoor is er een vrien-
delijke en gemoedelijke sfeer op school; leerlingen voelen zich 
veilig. Dat gevoel komt ook doordat we duidelijke regels heb-
ben. Als iemand zich daar niet aan houdt, zijn we duidelijk dat 
we dit niet accepteren.

Een leuke schooltijd
Is het CLD leuk? Meestal wel, soms niet. Je moet gewoon hard 
werken om alle kennis in je hoofd te krijgen. Dat is soms best 
saai en moeilijk. Je moet ook huiswerk maken. Maar het is net 
als sport: je moet soms hard trainen om een goede wedstrijd 
te kunnen spelen. Als dat goed gaat, kun je daar trots op zijn. 

Goede keus!
Veel leerlingen zijn blij dat ze op de Hof van Delft zitten. Je 
hebt gelezen wat we in huis hebben. Wij vinden het CLD een 
goede keuze. Jij weet pas of dat klopt als je zelf komt kijken!
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Klaar voor de toekomst!
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Stichting Christelijk 
Onderwijs Delft e.o.

Locatie Hof van Delft
mavo/havo
Obrechtstraat 48, 2625 XN Delft
T 015 268 43 70
E info@chrlyceumdelft.nl 
I  www.chrlyceumdelft.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
De heer T. (Tim) van Haeften, teamleider onderbouw

Voor vragen over alle schoolbrede zaken en  
sectoroverstijgende activiteiten:
Mevrouw M. (Monique) Radder, beleidsadviseur pr &  
communicatie SCO Delft e.o.
T 015 215 48 84  

(telefonisch spreekuur: dinsdag 11:30 - 12:00 uur)

E m.radder@scodelft.nl

Christelijk Lyceum Delft onderdeel van SCO Delft e.o.

Hof van Delft
mavo/havo

www.chrlyceumdelft.nl

Scan deze QR-code  
voor (nieuws over) de 
data en de aanmelding 
voor onze voorlichtings- 
activiteiten.

Scan deze QR-code  
voor (nieuws over) de 
data en de aanmelding 
voor onze voorlichtings- 
activiteiten.

HO
F V

AN DELFT

voorlichtingsactiv
ite

it
en


