
 

 

Vragen en antwoorden m.b.t. de presentatie: Ontdekkende Leerweg, 
gesteld op de ouder informatieavond van 19-01-21 

 

Chatvragen en antwoorden –  

V: Worden leerlingen begeleid in het zelf onderzoeken? 

A: Zeker, er is veel begeleiding door de docenten. Leerlingen helpen ook elkaar hierin. Leerlingen 
hebben even de tijd nodig om te wennen aan onze manier van werken.  

V: Wat onderscheidt deze leerweg van de reguliere leerweg? / Wat is het grootste verschil met 
Mavo-XTRA? 

A: Zie PowerPoint presentatie. Wij hebben alle niveaus in een klas, het vakoverstijgende vak mens & 
wereld, veel mentortijd, het buiten leren, weinig instructies van docenten, maar docenten die 
begeleiden bij het werken. De leerlingen halen zelf hun informatie op en de docent heeft een meer 
coachende rol. Kleinschalig onderwijs op een supergaaf nieuw leerplein.  

V: Klopt het dat alle niveaus in een brede brugklas zitten? 

A: Dat klopt: basis, basis/kader, kader, kader/tl, tl en tl/havo zijn welkom bij ons. 

V: Als een leerling, bijvoorbeeld met kaderniveau, naar een hoger niveau wilt werken, wordt dit dan 
gestimuleerd? 

A: Jazeker, we leggen de lat hoog. We proberen leerlingen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.  

V: Met deze vorm van beoordelen, is dan de stap naar de havo niet heel groot in de derde? / Is de 
overgang van de onderbouw zonder beoordeling met cijfers naar de bovenbouw lastig? 

A: In de tweede klas worden de leerlingen voorbereid op hun volgende stap in de derde klas. We 
oefenen met toetsing, de leeraanpak en met cijfers krijgen, zodat de stap goed te doen is voor ze. We 
hebben dezelfde lesstof behandeld in deze tweejarige onderbouwperiode, dus op inhoud zijn de 
leerlingen goed toegerust.  

V: Wat zijn de ervaringen van leerlingen die deze leervorm nu volgen? 

A: Heel positief. De leerlingen (en hun ouders) zijn heel enthousiast in wat we doen en hoe we het 
aanpakken. Leerlingen gaan met plezier naar school.  

V: Zijn er voldoende praktijklessen techniekgericht? / Is er voor een leerling met advies kb ook 
genoeg ruimte voor praktijkvakken zoals techniek? 

A: Op de lessentabel staan 2 uren techniek en 1 uur robotica voor de eerstejaars. De leerlingen 
kunnen daarnaast in de talenturen kiezen voor techniek. In klas 2 hebben de leerlingen ook 2 uren 
techniek en hebben de leerlingen 2 uren POP/ praktijk. Dit staat voor praktijk oriëntatie profiel en 
wordt zoveel mogelijk gegeven op de afdelingen techniek, D&P en zorg & welzijn.   



V: Is dit bedoeld voor ieder type leerling? 

A: Leerlingen moeten vooral nieuwsgierig zijn en zelf willen ontdekken. Een bepaalde mate van 
zelfstandigheid hebben en eigen verantwoordelijkheid. De docent is niet meer degene die alles 
levert, dus veel zelf vragen en uitzoeken.  

V: Is er een maximum aantal leerlingen die toegelaten wordt bij deze OL? 

A: Nee.  

V: Hoe ervaren leerlingen het verschil tussen beoordelen met edelmetaal naar cijfers? 

A: In het begin moeten leerlingen even wennen en daarna begrijpen ze hoe de beoordeling werkt. Ze 
krijgen pas brons als iets voldoende is (afgerond). Leerlingen willen graag werken voor een gouden of 
platina beoordeling.  

V: Dus ik moet de OL zien als vervanging van de "reguliere" onderbouw? 

A: Er is iets te kiezen. Naast de beroepsgerichte en theoretische leerwegen, kunnen leerlingen nu ook 
kiezen voor de ontdekkende leerweg. Wij doen het net even anders! 

 
 
Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u met mij contact opnemen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
_______________________________ 
■ Evelien Nan 
   ontdekkende leerweg / docente Nederlands 
    (werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag)    
Trinitas College | Hectorlaan 7 | 1702 CL Heerhugowaard 
Postbus 41 | 1700 AA Heerhugowaard  
072-5741021 | www.trinitascollege.nl 
e.nan@trinitascollege.nl 
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