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studievaardigheden

onze persoonlijke
benadering
Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke begeleiding staan centraal in onze school. Wij zijn ervan
overtuigd dat dit ervoor zorgt dat je bij ons een
diploma gaat halen. Het allerleukste vinden wij
het om jou te laten ontdekken wie je bent, waar je
goed in bent en wat je wilt. Wij weten dat je een
uniek persoon bent en zo gaan we ook met je om.
De KSH is een kleine, gezellige school met een
fijne sfeer. Dat is belangrijk, want leren gaat
makkelijker als het leuk is op school.

mentorplusuur
reflectiegesprekken
individuele trajecten

Maak je persoonlijke keuze!

Het gaat lukken!
Je mentor bespreekt vijf keer per schooljaar
met de coördinator hoe het met je gaat.

Mentoraat

Heb je wat extra hulp nodig, dan wordt dit

Jouw mentor is voor jou en je ouders

besproken. Je zult van ons niet snel horen

de persoon bij wie je altijd terecht kunt.

dat iets niet kan: we zoeken samen met jou

De mentor houdt goed in de gaten of je

en met je ouders naar de mogelijkheden

het naar je zin hebt en of het goed gaat

die ervoor zorgen dat je succes hebt!

met je cijfers. Elke brugklas heeft twee

Persoonlijke ontwikkeling

peer leaders. Dit zijn leerlingen uit de
bovenbouw die ervoor zorgen dat je je snel

Alle brugklassen hebben twee mentoruren in de week. In het mentoruur helpen we je goed
op weg en leren we je studievaardigheden. In het mentorplusuur helpen we je bij het leren
keuzes te maken voor je toekomst. Je komt erachter waar je interesses liggen, waar je goed in
bent en wat je het allerliefst doet. Ook leer je in het mentorplusuur samen te werken, je eigen

Persoonlijke begeleiding
Hulp speciaal voor jou

thuis voelt bij ons op school en aan wie je
het hele jaar door vragen kunt stellen. Ze
helpen je graag. De eerste dagen dat je bij

gedrag te bekijken en daarover te praten. Je houdt online een portfolio bij over wat je leert

Als je wat extra ondersteuning nodig

ons op school bent hebben we een speciaal

en als het zover is weet je precies welk vakkenpakket je wilt kiezen en welke vervolgopleiding

hebt, dan zorgen wij daar graag voor. Als

programma voor je. Na een paar weken ga

je wilt doen. Met je portfolio en alles wat je in het mentorplusuur over jezelf hebt geleerd,

je het lastig vindt om je schoolwerk goed

je met je klas op zeilkamp!

heb je dan een veel grotere kans dat je de vervolgopleiding van je keuze kunt volgen!

te organiseren, of je vindt een bepaald
vak heel moeilijk, dan zijn er een heleboel
mensen bij ons op school die je graag

Jij bent aan zet!

willen helpen. Daarover maken we dan

In de periode dat je bij ons op school bent,

dan aan het woord om te vertellen wat

afspraken met jou en je ouders. Je staat er

word je een jongvolwassene. Je gaat steeds

je hebt ontdekt over jezelf en op welke

niet alleen voor, we zijn er om je te helpen.

meer zelf keuzes maken en bepalen wat

manier je wilt gaan werken aan wat je

je moet doen om je doelen te bereiken. Je

wilt bereiken. Je mentor en je ouders

Dat geldt natuurlijk ook als je extra hulp

mentor gaat hierover twee keer per jaar

luisteren goed naar je en alles wat wordt

nodig hebt voor dyslexie, dyscalculie, sociale

met jou en je ouders in gesprek. Jij bent

afgesproken zet je in je digitale portfolio.

vaardigheid, faalangst, of noem maar op.

sportklas
muziekklas

theMaklassen
Iedere leerling op de KSH kiest voor een themaklas. Jij mag twee uur in de week bepalen wat je wilt
doen. Heb je gevoel en talent voor theater, dan kun je in de brugklas starten met de theaterklas.

theaterklas

Niet alleen krijg je zelf dramalessen, je bezoekt ook voorstellingen binnen of buiten school.

designklas

De KSH heeft ook een muziekklas. Je krijgt als muzikaal talent in deze klas alle ruimte. Je maakt

latijn

leerlingen die een sportieve uitdaging willen, is er de sportklas. Je krijgt twee sportlessen extra per

kennis met tal van instrumenten. Natuurlijk werk je samen toe naar een muziekvoorstelling. Voor
week. Daarin krijg je onder andere sportclinics, zeilles, ski- of snowboardles. Een gezonde geest in
een gezond lichaam helpt je goed op weg naar een mooie toekomst.
Voor de muziek-, theater- en sportklas houden we een intake en vragen we een extra bijdrage.
V
Als je niet voor een van deze themaklassen kiest, dan kom je in de designklas, een klas waarin je
aan de slag gaat met vormgeving.

Meer uitdaging
Wil je nog meer uitdaging, dan kies je
natuurlijk voor vwo plus. In de brugklas is
dat mogelijk voor alle leerlingen die vwo of
havo/vwo-advies krijgen. Er is een klassieke
variant en een moderne variant. In beide
varianten volg je een uur filosofie en een
uur studium generale. In de brugklas
staan sterrenkunde en debatteren op
het programma. In de klassieke variant
volg je daarnaast de themaklas Latijn
(gymnasium). De keuze voor een
themaklas is in de moderne variant vrij.

aanMelding
De aanmelding start in januari. Je kunt
het inschrijfformulier op de website
invullen en digitaal versturen.

nieuwsgierig?
kom langs en proef de sfeer bij
ons op school! houd de website in
de gaten voor actuele informatie:
www.kshhoofddorp.nl

