Wij hebben oog voor jou:

• als je extra ondersteuning nodig
hebt

• als je extra uitdaging aankunt
• om jouw talenten te ontdekken
• om jouw keuzes te maken!

Hoe doen we dit?

• Vind jij Nederlands, Engels of

wiskunde moeilijk? Dan kun je
ondersteuning krijgen.

• Wil je meer uitdaging?

onderbouw

Lambert Franckens staat voor maatwerk:
wij hebben oog voor jou

Dan is er TOM. Tom staat voor
TalentOntwikkelingsMomenten.
Hier leer je hoe je studeert en ga
je aan de slag met uitdagende
projecten.

• Waar ben jij goed in? Ontdek het

tijdens de Talenturen. Je kunt dan
bijvoorbeeld kiezen uit koken,
EHBO, Bèta, drama, muziek of
‘Hoe bouw ik een website’?

• Sport jij op hoog niveau?

Speel je in een landelijk orkest?
Dan is misschien Tijd voor
Toptalent wel iets voor jou. Het is
dan mogelijk om deze activiteiten
te combineren met school.

• Heb je vragen bij bepaalde

bovenbouw

Hoe doen we dit?

vakken? Dan bieden we daarvoor
ondersteuning in de vorm van
inloop-uren.

• Sta jij gemiddeld voor alle vakken
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een 7.0 of hoger, dan kun je
meedoen aan het Excellentieprogramma. Dat zijn masterclasses
van verschillende universiteiten.

• Ben je goed in talen? Dan

is Versterkt Talenonderwijs
misschien iets voor jou. Je kunt
deelnemen aan DELF, Goethe en
Cambridge.

• Je kunt ook extra vakken kiezen.
Hiervoor is wel een positief
docentenadvies nodig.

• Sport jij op hoog niveau? Speel

je in een landelijk orkest? Dan
is misschien Tijd voor Toptalent
wel iets voor jou. Het is dan
mogelijk om deze activiteiten te
combineren met school.

• Heb je vragen aan je mentor over

je studie of loopbaan? Dan is er
MLD. Dit staat voor Mentorles,
LOB, Doorwerken. Tijdens deze
uren is je mentor er om vragen te
beantwoorden, ben je bezig met
je loopbaanontwikkeling of kun
je samen met medeleerlingen of
zelfstandig verder studeren.

