ALLES WAT JE
MOET WETEN

MAVO HAVO VWO (ATHENEUM EN GYMNASIUM)

CLV | SAMEN LEREN ONTDEKKEN
Op het CLV kun je in een warm en veilig leerklimaat ontdekken wie je bent en wie je wilt zijn.
Samen met jou gaan we op zoek naar wat je motiveert en begeleiden we je in jouw (op maat
gemaakte) leerproces. Het CLV staat midden in de samenleving en we dagen je uit om deze
maatschappij mede vorm te geven!
Leren
Samen

In onze school gaan medewerkers,

Ontdekken

Medewerkers en leerlingen van het

ouders en leerlingen gezamenlijk op zoek

We helpen leerlingen bij de vorming

CLV vormen samen een open en

naar wat leerlingen motiveert en wat zij

van hun eigen identiteit. We scheppen

warme leergemeenschap die midden

nodig hebben. Samen kijken we hoe de

op school een veilig leerklimaat waarin

in de samenleving staat. Leerlingen

leerling zich kennis, vaardigheden en

leerlingen in dialoog met anderen de

leren zowel binnen als buiten onze

competenties het beste eigen kan maken.

ruimte krijgen om te ontdekken wie ze

school over de bepalende tradities

Door vakken met elkaar te verbinden,

zijn en wie ze willen zijn. Wij vinden het

en waarden in de samenleving.

digitale ondersteuning en vaardigheden

belangrijk dat vanuit deze veiligheid

Daarom zoekt het CLV actief de

te gebruiken en door leerlingen

en acceptatie de leerling een identiteit

verbinding met de maatschappij en

persoonlijk te begeleiden, ondersteunen

kan ontdekken en beamen en de

we dagen onze leerlingen uit om deze

we onze leerlingen om hun leerproces

nieuwsgierigheid kan richten op wat

maatschappij mede vorm te geven.

zo goed mogelijk vorm te geven. Binnen

waar is, wat goed is en wat mooi is.

We vinden het belangrijk dat onze

dit gezamenlijke leerproces bieden wij

leerlingen leren respectvol om te

als CLV aan leerlingen en medewerkers

gaan met onderlinge verschillen en

de ruimte om individuele en op maat

ruimte te bieden aan anderen.

gemaakte trajecten te volgen. Leerlingen

Vol vertrouwen
en respect,
midden in de
maatschappij

worden niet alleen voorbereid op het
vervolgonderwijs, maar leren ook
hoe ze een bijdrage kunnen leveren
aan de grote maatschappelijke
uitdagingen van deze tijd.

Vakmanschap en
individuele aandacht

Persoonlijke groei in
een veilige omgeving

CLV | ONDERWIJSAANBOD OP HET CLV
Leerlingen krijgen les op het niveau dat het beste bij hen past. Ons streven is dat zij minimaal het
diploma behalen van het onderwijstype dat zij vanaf klas 2 volgen. In klas 1 stimuleren wij onze leerlingen
in mavo/ havo en havo/ atheneum om te ontdekken welke schoolsoort na klas 1 het beste bij hen past.

Samen Leren Ontdekken
Kijken naar de horizon
zet een punt
Stippel een lijn
Gum weer uit
jouw vragen mogen er zijn
Daarvoor scheppen wij ruimte
Delen we perspectief
Leer jij kleur bekennen
Want we hebben lief
In de Geest van de bijbel
Verbinden wij
Jou met de ander
En de wereld om je heen
Zo mag jij leren en ontdekken
Samen is meer dan alleen

CLV | ONDERWIJSAANBOD OP HET CLV

Mavo

Vwo (atheneum en gymnasium)

Gymnasium

Om ervoor te zorgen dat mavoleerlingen

Het CLV biedt vwo-onderwijs aan in

Ben je nieuwsgierig? Word je graag

alles uit zichzelf halen is het belangrijk

zowel atheneum als gymnasium. Wij

uitgedaagd? Ben je talentvol? Wil je

dat zij structuur en duidelijkheid krijgen.

dagen onze vwo-leerlingen uit geen

meer weten over de Romeinse en

Vanuit een pedagogische benadering

genoegen te nemen met een simpel

Griekse cultuur? Lijkt het je interessant

krijgen deze begrippen in ons onderwijs

antwoord. De leerlingen doen kennis

om over de belangrijke onderwerpen

veel aandacht. Wij hanteren het

op en leren een kritische houding in

van het leven na te denken? Werk je

zogenoemde Leren in Veiligheid (LIV),

te nemen om hun leefwereld vanuit

graag samen aan projecten? Heb je een

waarbij we leerlingen leren op een

meerdere invalshoeken te kunnen

vwo-advies? Zit je in een Plus-klas? Vind

effectieve manier in de les zelfstandig

bekijken. Met een vwo-diploma op

je het leuk om dingen op jouw manier

of samen te werken. Zo verhogen we

zak kunnen leerlingen vervolgens

te doen? Is je antwoord op één of meer

de kwaliteit van de lessen en leren we

verder studeren aan een universiteit

vragen ja? Dan is het gymnasium van

leerlingen de juiste vaardigheden voor

of hogeschool.

het CLV een goede keus voor jou!

een goede werkhouding.

Havo
Met ons havo-onderwijs willen we
de havoleerlingen het vertrouwen
geven dat ze in staat zijn tot het
leveren van goede prestaties.
Vanuit een goede relatie met de
docent is een havoleerling tot veel
in staat en heeft na vijf jaar een
goede basis voor een opleiding op
het hoger beroeps onderwijs (hbo).

Verrijkt Nederlands
De lesstof van het vak Nederlands wordt versneld gegeven. Er wordt hiermee tijd
vrijgemaakt voor verdieping en verrijking, bijvoorbeeld in de vorm van literatuur.

CLV | ONDERWIJSAANBOD OP HET CLV

HBO

WO

BOVENBOUW

MBO

CLV

VWO bovenbouw (V)

Havo bovenbouw

VWO onderbouw Atheneum (A) of Gymnasium (G)

Mavo onderbouw

Brugklas Mavo/Havo

Brugklas Havo/Atheneum

BASISONDERWIJS

Brugklas Atheneum (A)

Brugklas Gymnasium (G)

BRUGHUIS

Havo onderbouw

ONDERBOUW

Mavo bovenbouw

CLV | TALENTONTWIKKELING
Vanaf de brugklas tot en met klas 3 volgt iedere leerling twee lesuren in de week
een talentklas. De vijf talentlijnen zijn praktisch ingericht en contextrijk leren
staat centraal. We willen leerlingen zowel binnen als buiten de school extra
ontwikkelingsmogelijkheden bieden in een leerzame en uitdagende omgeving.

E NT

AS

KL

AS

AL

KL

AL

E NT

Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende talentklassen:

Economics and Social Business

Kunst en Cultuur

Succesvolle ondernemers helpen

Bij deze talentklas krijg je alle mogelijkheden

je met het starten van een eigen

om je creativiteit te uiten of te ontdekken.

onderneming en je leert dat winst

Met elke week lessen dans, graffiti, dj, theater,

maken meer is dan alleen geld

comedy, tekenen, muziek, film, fotografie en

verdienen! Dat is winst voor elkaar!

nog veel meer!
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CLV | TALENTONTWIKKELING
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'Welke keuze
maak jij?'

Science

Storytelling

De talentklas Science richt zich op

Een tof verhaal of gedicht schrijven?

onderzoeken, ontwerpen en bouwen.

Een film, podcast of fotoreportage

Je gaat je onder andere bezighouden

maken? Bij de talentklas Storytelling

met: programmeren, apps maken,

leer je verhalen te maken in allerlei

3D tekenen, onderzoek doen in een

vormen.

T
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pretpark en leren vliegen met een drone!
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CLV | TALENTONTWIKKELING

T

Sport
Hou je van sport en bewegen?
Kies dan voor onze talentklas Sport!
Twee uur extra sporten in de
week, andere sporten dan tijdens
de reguliere lessen en sporten op
speciale locaties met excursies en
clinics.

Sporthighschool*
Bij Sporthighschool kun je onder
schooltijd trainen en sport en
school op hoog niveau combineren.
Iedere week train je twee ochtenden
met een gerenommeerd trainer
en je wordt begeleid door een
maatwerkcoach.

Ouderbijdrage
Met ingang van schooljaar 2022-2023 worden de
talentklassen niet meer apart gefactureerd, maar zijn
ze onderdeel geworden van de ouderbijdrage in de
schoolkosten.*
*De extra kosten voor Sporthighschool zijn minimaal
€330,- per jaar. Deze kosten worden door de desbetreffende
sportverenigingen in rekening gebracht voor onder andere
externe trainers en accommodaties.

CLV | AANMELDING EN PLAATSING

‘Een warm welkom’
AANMELDING EN PLAATSING
Via een online aanmeldsysteem
worden leerlingen door ouders/
verzorgers bij ons aangemeld.
Wij nemen het plaatsingsadvies
van de basisschool over en
hebben een warme overdracht
met hen voordat we een kind
in een klas plaatsen. Zo weten
we dat jij op de beste plek zit en
kunnen wij je op het juiste niveau

Een dag op school

begeleiden.

Elke schooldag is onderverdeeld in
lesuren van 45 minuten, met enkele
pauzes tussendoor. Het lesrooster
kun je vinden in de Zermelo-app en
wordt dagelijks geactualiseerd.

Wij doen er alles aan om lesuitval
te voorkomen. Als onverhoopt een
eerste lesuur niet doorgaat, is dat
’s ochtends voordat de les begint
zichtbaar in Zermelo.

Het eerste lesuur start om 8.15 uur.
Het tiende uur eindigt om 16.45 uur.
Voor brugklasleerlingen beperken
we het negende en tiende uur zoveel
mogelijk.

Actueel les
rooster in
Zermelo-app

CLV | AANMELDING EN PLAATSING

Laptop
Leerlingen die op het CLV komen,

uitgevoerd. Er wordt een servicecontract

hebben een eigen laptop nodig. Met

afgesloten voor 3 of 4 jaar. Het bedrijf zorgt

de laptop in de klas kunnen docenten

voor reparatie als de laptop niet goed werkt.

nog beter aansluiten bij het niveau

Tijdens de reparatie krijgt de leerling een

van elke leerling. Er wordt niet de hele

vervangende laptop. Huren kost tussen

dag op de laptop gewerkt. Het is een

€13,50 en €22 per maand. Dat is afhankelijk

hulpmiddel om lessen afwisselender en

van de laptop die je kiest. Daarvoor krijgen

interessanter te maken. Leerlingen

leerlingen een goed verzekerde laptop en

CLV-pas

krijgen ook een volledig boekenpakket.

een servicepakket.

Alle leerlingen ontvangen een

Via de laptop kunnen leerlingen de

schoolpas. Met deze pas hoor je er

digitale versies van en aanvullingen

Het is ook mogelijk om met een eigen

helemaal bij. Je hebt hem dan ook

op de meeste boeken gebruiken.

laptop op school te werken. Die moet wel
aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer

iedere schooldag bij je. De pas
is bijvoorbeeld nodig voor de

Via The Rent Company is het mogelijk

informatie over de aanschaf van een laptop

mediatheek, om te printen, om

om een laptop te huren of te kopen. Dit

is te vinden op de website www.clv.nl.

tafeltennisbatjes of een voetbal te

zijn krachtige laptops, compact en stevig

kunnen lenen en voor de kluisjes.
Wij kunnen leerlingen vragen de pas
te tonen als hier aanleiding voor is.
Zo draagt de CLV-pas bij aan het
gevoel van veiligheid op het
terrein, in het schoolgebouw en
bij buitenschoolse activiteiten.
Bij verlies van de schoolpas moet,
tegen betaling, een nieuwe
pas worden aangevraagd bij de
leerlingenadministratie.

CLV | EXTRA AANDACHT

‘Iedere leerling heeft iets bijzonders’

Kennismaking

Wij zorgen er daarna voor dat

seld tijdens de informatie–avond

Wij doen ons best om de start voor

er iedere schooldag hulp in de

voor ouders. Er vindt die avond onder

onze nieuwe leerlingen soepel te

buurt is als er problemen zijn

andere een kennismaking plaats met

laten verlopen. Omdat we willen

met bijvoorbeeld inloggen.

de mentor van de leerling. De mentor
begeleidt de klas en de individuele

dat onze leerlingen zich snel thuis
voelen, organiseren we de eerste

Eigen Brughuis

leerling bij de ontwikkeling van stu

schoolweek een Brugklasweek

Onze leerlingen krijgen de meeste

dievaardigheden en op sociaal emoti

met veel sportieve en gezellige

lessen in hun eigen schoolgebouw,

oneel gebied. Daarnaast is de mentor

kennismakingsactiviteiten.

het Brughuis. Vakspecifieke lessen

de contactpersoon voor ouders.

De eerste weken van het schooljaar

zoals muziek en mens en natuur

Het CLV biedt verschillende vormen

staan in het teken van kennismaken

worden in het hoofdgebouw A

van begeleiding aan om de prestaties

en oefenen met schoolwerk.

gegeven. Ook tijdens de pauzes

van de leerlingen te verbeteren.

zijn de brugklassers in en om

Er zijn speciaal opgeleide mede

Praktisch

het Brughuis. Met een vaste plek en

werkers die de leerlingen met

Ouders en leerlingen krijgen met

een vast team van collega’s creëren

training, advies en steunlessen

een persoonlijke inlogcode toegang

we een fijne en veilige leeromgeving,

ondersteunen op diverse gebieden.

tot de online schoolomgeving,

waarin de leerlingen begeleid worden

Onze zorgcoördinator coördineert

met onder meer behaalde cijfers,

in hun weg naar zelfstandigheid.

alle vormen van ondersteuning.
Er bestaat een nauwe samen

huiswerk en afwezigheidsregistratie.
Brugklasleerlingen ontvangen

Begeleiding en ondersteuning

werking met de afdeling Jeugd

deze persoonlijke inlogcode in

In september worden de eerste

gezondheidszorg van de GGD.

hun kennismakingsweek.

indrukken en ervaringen uitgewis

CLV | EXTRA AANDACHT

Begaafdheidsprofielschool

Junior College

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

een gave, maar kan alleen tot uiting

Het Junior College is bedoeld voor leerlingen

bieden we naast de reguliere

komen als we samen met ouders

die qua intelligentie en potentie het vwo

lessent abel een ruim aanbod aan

of verzorgers en leerling in kaart

goed aankunnen, maar nog niet toe zijn aan

uitdagende activiteiten zoals

brengen wat de leerling nodig heeft

het voorgezet onderwijs. Voor sommige

o.a. de musical, het schoolorkest,

en ons aanbod en onze zorg daarop

leerlingen is deze overstap namelijk net

maatwerk, talentprojecten, Olympiades

afstemmen.

te groot. Bijvoorbeeld omdat ze versneld

en uitdagend bèta-onderwijs.

de basisschool hebben doorlopen, nog

Soms blijkt na verloop van tijd dat een

Leerlingen in groep 8 die meer

onvoldoende beschikken over executieve

begaafde leerling behoefte heeft aan

uitdaging kunnen gebruiken, zijn in

vaardigheden of omdat ze hier sociaal-

specifieke begeleiding. Dat kan zijn

november en maart van harte welkom

emotioneel nog niet aan toe zijn. Het Junior

op het gebied van zorg en coaching,

op onze ‘Plusochtenden’. Leerlingen

College biedt de leerling een tussenjaar

maar dat kan ook zijn op het gebied

volgen tijdens deze ochtenden bij ons

waarin hij/zij wordt voorbereid op een succes

van uitdaging. (Hoog)begaafdheid is

op school een uitdagend programma.

vol vervolg in het voortgezet onderwijs.

CLV | EXTRA AANDACHT

‘Maatwerk iets voor jou?’

Cambridge Engels

DELFSCOLAIRE

U-talent

Al onze vwo-leerlingen (atheneum en

Op het CLV bieden we de mogelijkheid

U-Talent biedt havo- en vwo-

gymnasium) volgen vanaf de derde klas

om een officieel diploma voor Frans

leerlingen (eerste t/m zesde klas)

Cambridge Engels.

te halen: het DELF (Diplôme d’Études

unieke activiteiten bij de Universiteit

Deze unieke lesmethode levert

en Langue Française). Dit diploma

Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

uiteindelijk een certificaat op van

is internationaal erkend en voor

We organiseren activiteiten

de universiteit van Cambridge (ESOL).

onbepaalde tijd geldig. Met

waarbij leerlingen zelf onderzoek

ESOL staat voor English for Speakers

het DELFscolaire diploma op zak,

doen en in aanraking komen met

of Other Languages. Handig als

toon je aan dat je voor alle vaardig

onderwerpen die ze op school niet

je verder wilt studeren aan een

heden (luisteren/lezen/schrijven en

snel tegenkomen. Daarnaast maken

universiteit in het buitenland of stage

spreken) op een bepaald niveau

leerlingen alvast kennis met de

wilt lopen bij een internationaal bedrijf.

competent bent.

universiteitscampus waardoor
straks de overstap minder groot is.

Maatwerk
Wil je een stapje extra zetten of school
combineren met andere talenten? Dan
kun je er bij ons voor kiezen om een
‘Maatwerkrooster’ te volgen. Het is
bijvoorbeeld mogelijk een extra vak of
een vak op een hoger niveau te volgen
of in een of meerdere vakken versneld
examen doen. Maar ook talenten
buiten school, denk aan werken aan
een topsportcarrière, kunnen zo
worden gecombineerd.

CLV | BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

‘Met een open blik naar
de wereld om ons heen’

Zeil- en skikamp
In de zomervakantie
organiseren we voor

Buitenschoolse activiteiten
CLV-musical en schoolorkest
Natuurlijk kom je naar school
om te leren, maar ontspanning

De CLV-musical wordt volledig

is zeker zo belangrijk voor je

gedragen, vormgegeven en

ontwikkeling.

uitgevoerd door de leerlingen

De leerlingenvereniging, het

zelf, onder begeleiding van

CBBA, organiseert regelmatig

docenten. Er is een eigen

leuke activiteiten op het gebied

schoolorkest dat onder andere

van toneel, cabaret, musical,

speelt tijdens de CLV-musical en

muziek en dans. Elk jaar worden

tijdens de decemberconcerten.

er LAN party’s georganiseerd
en wordt de CLV-musical
uitgevoerd op het podium
van theater Lampegiet.

onze leerlingen een
zeilkamp in Friesland en
in de voorjaarsvakantie
kunnen leerlingen mee
op skikamp in Oostenrijk.
Beide kampen worden
georganiseerd en begeleid
door docenten.

CLV | WANNEER?

‘Zet het in je agenda’
Rondleidingen
We geven tot en met begin februari 2023
dagelijks rondleidingen op school.
Aanmelden kan op www.clv.nl.

Voorlichtingsavond leerlingen groep 7
en 8 en hun ouders/verzorgers
Dinsdagavond 29 november 2022
Aanmelden kan op www.clv.nl.

Open lessen voor leerlingen
10 t/m 13 januari 2023
Deelname aan de open lessen wordt geregeld
via de basisscholen in en rond Veenendaal.
Is dit niet het geval, dan kun je je in het
nieuwe jaar zelf aanmelden via onze website.

Open avond
Donderdagavond 26 januari 2023
Voor wie het nog niet weet.
Aanmelden kan binnenkort op www.clv.nl.

‘Heb je vragen?’
Neem gerust contact op
met onze contactersonen!
Afdelingsleider mavo/havo en havo/atheneum
mevrouw Simone Breemer
s.breemer@clv.nl

Afdelingsleider 1-3 atheneum en gymnasium
mevrouw Lydia Germans
l.germans@clv.nl

Zorgcoördinator
mevrouw Gusta Budding
g.budding@clv.nl
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Wil je meer weten? Kijk op clv.nl
Kerkewijk 149 3904 JC Veenendaal 0318 500 621 info@clv.nl CLVvoorjou (FB) christelijklyceumveenendaal (Instagram)
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