
Naar school gaan op het CLD havo/vwo is meer dan  
alleen ‘gewone’ lessen. Wij noemen dat Maatwerk.  

Naast de gewone vakken zoals  
Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde 
en tekenen is er meer mogelijk en mag 
je jezelf uitdagen bij ons op school 
met verdieping en verrijking: aan jezelf  
werken om zo je talenten en moge-
lijkheden te leren kennen en verder te 
ontwikkelen.  

Vakkenaanbod 
Wij hebben op school een breed vak-
kenaanbod, met extra vakken zoals 
bijvoorbeeld informatiekunde en gods-
dienst in de onderbouw. Je kunt ook 
kiezen voor extra sport of extra cul-
tuur. Later kun je ook examen doen in  
bijvoorbeeld informatica, tekenen,  
muziek, NLT (natuur, leven en techno-
logie), maatschappijwetenschappen, 
BECO (bedrijfseconomie en onder- 

nemen), wiskunde D en BSM (bewegen, 
sport en maatschappij). 

Heb je gevoel voor taal? 
En wil je daarmee meer aan de slag? 
Dan kun je meedoen aan een poëzie-
wedstrijd. Of als je uitdaging zoekt in 
de moderne vreemde talen Engels  
en Duits, kun jij je opgeven voor het 
Anglia- (Engels) of het Goethe- (Duits) 
programma. Je sluit dat af met een  
officieel certificaat. 

Ben je goed in wiskunde? 
Bij wiskunde is er de mogelijkheid  
om mee te doen aan de Kangoeroe- 
wedstrijd of bij de exacte vakken 
aan de Olympiades voor biologie of  
scheikunde. 
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Is het podium echt iets voor jou? 
Leerlingen van klas 1 tot en met 6 laten hun talenten zien 
op het Open Podium. Bespeel je een instrument, kun je 
zingen, doe je aan cabaret of ben je een fanatieke danser?  
Laat het zien in een optreden! Dat kan alleen, maar nog veel 
leuker is het om je aan te sluiten bij bijvoorbeeld een bandje.

Wil jij graag betrokken zijn bij de school? 
Ben jij een organisatietalent?
Dan vind je het misschien leuk je in te zetten voor leerlin-
gen-activiteiten zoals het organiseren van schoolfeesten 
of sporttoernooien. Ook kun je meedoen aan het school-
toneel: als acteur, grimeur, podiumbouwer, etc. Bij ons 
op school wordt licht en geluid in de aula volledig door 
leerlingen van de techniekgroep geregeld. Je kunt ook 
meedenken over de school in de leerlingenraad en leer-
lingklankborden.

Technasium en/of gymnasium 
Je kunt ook kiezen voor een opleiding die nog beter past 
bij jouw interesses en talenten. Houd jij van talen, puzzelen 
met woorden en schrik je niet van moeilijke woorden of 
vreemde lettertekens? Dan is het gymnasium misschien 
een idee. Wil je serieus aan het werk met het oplossen 
van een echt bestaand probleem van een bedrijf? Dan is 
het technasium voor havo- en vwo-leerlingen waarschijn-
lijk echt iets voor jou. Wil je eigenlijk niet kiezen tussen 

gymnasium en technasium? Kijk dan op de  
site voor de combinatiemogelijkheden.

De wereld binnen en buiten school 
De wereld buiten school komt op het CLD ook naar bin-
nen. In de onderbouw hebben wij projectweken, waar 
er vakoverstijgend gewerkt wordt en aandacht is voor 
vaardigheden. Zo maak je in jaar 1 bij het project “Flitsen” 
een mini-musical. Ook lopen leerlingen in havo 3 een 
paar dagen mee in een bedrijf en doen leerlingen in 
klas 4 een maatschappelijke stage. Iedere leerling heeft 
een internationale werkweek, maar wil je meer dan dat, 
dan kun je meedoen aan uitwisselingsreizen. Je logeert 
bij mensen thuis en leert zo de cultuur beter kennen in 
andere landen. Daarnaast hebben wij ook verschillende 
studiereizen waarin je met vakdocenten bijvoorbeeld 
naar IJsland of Auschwitz gaat.  In de bovenbouw van het 
vwo kun je als leerling ook alvast een programma op de 
universiteit volgen in bijvoorbeeld Rotterdam, Leiden of 
Delft. Excellente havo-leerlingen kunnen meedoen aan 
het Socrates-programma. 

Je kunt veel leren en doen. Soms moet je keuzes maken. 
Het maatwerk bij het CLD biedt je allerlei mogelijkheden 
zodat je kunt kiezen wat bij jou past. Scan de QR-code 
voor (nieuws over) de data en de aanmelding voor onze 
voorlichtingsactiviteiten. 

Scan de QR-code voor (nieuws over)  
de data en de aanmelding voor onze 
voorlichtingsactiviteiten. voor jouw toekomst!
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