
We kennen elkaar
Op de locatie Hof van Delft van het CLD 
voel je je heel snel thuis. Er is een ken-
nismakingsprogramma, je hebt een 
eigen mentor en voor elke brugklas 
zijn er ook twee hulpmentoren uit klas 
4, aan hen kun je ook vragen stellen. 
Er zitten ongeveer 450 leerlingen op 
Hof van Delft. Dat is dus niet zo’n grote 
school: het is fijn dat de meeste leerlin-
gen elkaar kennen.

Tweejarige brugperiode
Heb jij een mavo-advies of een mavo/

havo-advies? Dan is de locatie Hof van 
Delft dé school voor jou. Je komt in een 
mavo/havo brugklas waar wordt les-
gegeven op mavo-niveau. Je weet dus  
zeker dat het niet te moeilijk is.

Door naar 2 havo?
In de tweede helft van de brugklas  
organiseren wij extra lessen wiskun-
de, Engels en Nederlands. Deze lessen 
zijn op havo-niveau en worden havo- 
modules genoemd. Je mag deze les-
sen volgen als je in de eerste helft van 
het jaar goede resultaten haalt. Pak je 
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ook deze stof goed op, dan ga je aan het eind van het jaar 
naar 2 havo op de locatie Hof van Delft.

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 alle godsdiensten, zoals 
de Islam, het Hindoeïsme en natuurlijk het Christendom. 
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 bete-
kenis van die feestdagen. Je leert al op school dat je veel 
kunt betekenen voor anderen. We hebben een maat-
schappelijke stage in klas 2 en klas 3. 

Vriendelijk en duidelijk (PBS)
Iedereen is uniek. Daar houden we rekening mee. Wij  
geven de leerlingen vertrouwen en verantwoordelijkheid. 
Leerlingen gaan daar goed mee om. Daardoor is er een 
vriendelijke en gemoedelijke sfeer op school; iedereen 

voelt zich veilig. Dat gevoel komt ook doordat we duidelijke  
regels hebben. iedereen weet waar je je aan moet 
houden. We geven dit vorm door te werken met 
PBS (Positive Behaviour Support). Dit komt terug 
in onze 4 kernwaarden die groot in de aula hangen:  
VERTROUWEN  |  VEILIG  |  BETROKKEN  |  RESPECT. 
Werken met PBS betekent: op een positieve manier met 
veel complimenten duidelijk aangeven wat er verwacht 
wordt. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

Plannen en organiseren
In de brugklas maak je gebruik van de Plenda. Dit is een 
agenda die je helpt bij het organiseren en plannen van 
je schoolwerk én die inzicht geeft in de overige activitei-
ten in de week zoals je sport- en sociale verplichtingen.  
Handig!

Competentievakken
Competentievakken helpen je bij je keuze voor het  
vervolgonderwijs. Je kunt het ook zien als verdieping 
van een hobby of van je talent. In de brugklas volg je alle  
competentievakken: 
  BEELDENDE VORMING 
  LO2 
  ONDERNEMEN
  TECHNOLOGIE 
  TOEPASSING 

Na de eerste klas kies je er 2 waarin je je wilt verdiepen. Na 
klas 2 beslis je of je ermee doorgaat. Of je kiest voor ande-
re vakken. Ga je door met het gekozen competentievak 
dan kun je er in klas 4 examen in doen. Dan maakt het 
deel uit van je diploma. 

Beeldende vorming  
Je maakt kennis met materialen en technieken die in  
de handvaardigheidslessen niet aan bod komen. Er wordt 
twee- en driedimensionaal gewerkt. Zo maak je in klas  
1 stripfiguren met papier-maché en zaag je naambord-
jes uit. Als je in het vierde jaar handvaardigheid kiest,  

Mavo/havo



geeft het competentievak beeldende vorming een  
bredere basis.       

LO2 (sport) 
Je volgt takken van sport die in de “normale” gymles 
niet aan bod komen zoals skiën, squash, triathlon en fit-
ness. Je leert verschillende spelvormen presenteren en 
begeleiden en je hoort het één en ander over topsport, 
gezonde voeding en het functioneren van het menselijk 
lichaam. 

Ondernemen
Je maakt kennis met de verschillende onderdelen van het 
ondernemerschap. Hierbij is gezocht naar een balans tus-
sen theorie en praktische opdrachten. De verschillende 
onderdelen zijn: commercieel (o.a. marketing, doelgroep 
en distributie), secretarieel (werkzaamheden backoffice 
en frontoffice  zoals agendabeheer, communicatie, data 
beheren, omgang met klanten), logistiek (voorraad, ver-
pakken en verzenden) en administratie (bedrijfsfuncties, 
bedrijfsprocessen en boekhouding). Schuilt er in jou een 
succesvol ondernemer? 

Technologie en Toepassing (T&T) 
Je maakt kennis met alle gebieden van technologie.  

Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of het theater, bij het bou-
wen van bruggen en vliegtuigen. In contact met bedrij-
ven leer je welke technische beroepen er zijn. Je krijgt bij 
de projecten een opdracht, soms van een bedrijf of instel-
ling van buiten de school, waarvoor je een oplossing be-
denkt. Deze opdrachten doe je altijd samen met anderen. 
Je plant samen het werk, denkt na over oplossingen en  
presenteert het resultaat. Als je T&T als examenvak kiest, 
krijg je misschien de mogelijkheid om op het mbo een 
versnelde route te volgen.

KeuzeWerkTijd (KWT)
Er is veel te kiezen. In de onderbouw kun je maximaal 
4 lesuren per week een keuze maken in extra lesuren. 
studievaardigheden, organiseren en plannen, ICT, huis-
werkbegeleiding of misschien een vak zoals Nederlands, 
wiskunde en/of Engels waar jij extra ondersteuning in wilt 
krijgen.

Zeven examenvakken
Je doet bij ons op school examen in zeven vakken. Dat 
is handig als je met een mavo-diploma naar havo 4 wilt 
overstappen. Omdat je op de mavo maar verplicht bent 
in zes vakken examen te doen heb je met zeven vakken 
een grotere slagingskans. 



Onderdeel van SCO Delft e.o.

Nog meer?
Als je met al die keuzes nog steeds energie over hebt voor 
school, dan kan er nog meer.
  Er is sport dóór leerlingen vóór leerlingen.
  Muzikaal? Je kunt meedoen in de schoolband en tot  

en met leerjaar 4 kiezen voor het vak muziek!.
  Zang- of danstalent? Er zijn open podium-avonden en 

musicalproducties.
  Je kunt meepraten in de leerlingenraad.

Goede keus!
Veel leerlingen zijn blij dat ze op de locatie Hof van Delft 
van het CLD zitten. Je hebt gelezen wat we in huis heb-
ben. Wij vinden het CLD een goede keuze. Jij weet pas of 
dat klopt als je zelf komt kijken!

Scan de QR-code voor (nieuws over)  
de data en de aanmelding voor onze 
voorlichtingsactiviteiten.Waar JIJ wordt gezien!
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