Overzicht presentaties Esdal Vandaag locatie Oosterstraat
OUDER(S)/VERZORGER(S)
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen twee keuzes maken uit de volgende zes onderwerpen:
1. Het eerste jaar Oosterstraat
Het eerste jaar op het voortgezet onderwijs: een hele verandering voor leerlingen en
ouders/verzorgers! Het is daarom van belang om te weten wat er gaat gebeuren op het gebied van
introductie, mentoraat en begeleiding. In deze presentatie wordt aan de hand van het jaarprogramma
nader ingegaan op deze aspecten.

2. Verrijkt vwo: excellentie en gymnasium
Het Esdal College, locatie Oosterstraat, biedt uitdaging aan leerlingen die meer aankunnen dan het
reguliere vwo. Tijdens deze presentatie ontvangt u informatie over de werkwijze binnen het
gymnasium. Het gymnasium heeft een vernieuwde didactische benadering die afwijkt van het
atheneum. De gymnasiumleerling krijgt ook een groter vakkenaanbod. De docenten werken binnen
het ‘gymnasiumteam’. Binnen dit team is frequent overleg over de didactiek, de z-opdrachten,
projecten en de voortgang van de individuele leerling. In deze presentatie komt een aantal concrete
voorbeelden voorbij van de ‘gymnasiale methode’ van het Esdal College. Als ouder krijgt u ook
informatie over de toegangseisen voor uw zoon of dochter tot het gymnasium en welke criteria wij als
team aanleggen voor gymnasiasten. Op het eind van de presentatie is er ruimte voor vragen en
opmerkingen.
Daarnaast ontvangt u informatie over het excellentiebeleid. Op basis van een combinatie van gegevens
wordt een selectie van brugklasleerlingen door het Esdal College getest. Leerlingen die meer
aankunnen worden vervolgens uitgenodigd om in klas 2 en 3 deel te nemen aan de excellentieklas,
waarin op een uitdagendere manier wordt gewerkt. In jaar 2 hebben leerlingen de mogelijkheid tot
een extra blok Spaans en/of wiskunde D, wat in de klassen 3 t/m 6 kan worden voortgezet door deze
vakken al een jaar eerder met de bovenbouw mee te volgen.
In de bovenbouw hebben leerlingen bovendien de mogelijkheid tot het volgen van meerdere extra
vakken binnen en buiten school, net als de keuze voor deelname aan de Proficiency klassen Engels,
voor een nog betere beheersing van het Engels.

3. Cultuurstroom
Op het Esdal College, locatie Oosterstraat, kan een leerling kiezen voor de cultuurstroom. De
cultuurklas is voor leerlingen die op school hun creatieve talenten ruim baan willen geven. Naast het
gewone lesprogramma wordt er tijd gemaakt voor schilderen, dans, theater, muziek, film, fotografie
en musical. Daarnaast maken de cultuurklassen uitstapjes naar musea, concerten, kunstenaars en
voorstellingen. Tijdens deze presentatie een nadere toelichting.

4. Extra hulp (taal en rekenen)
Rekenen en taal vervullen een belangrijke rol in het onderwijs. De eisen ten aanzien van het vak
Nederlands zijn opgeschroefd en vanaf het schooljaar 2013-2014 moet iedere leerling een verplicht
rekenexamen afleggen. Om onze leerlingen op het gewenste niveau te brengen wordt aan het begin
van de brugklas het niveau van iedere leerling in kaart gebracht en daarna jaarlijks getest t/m klas 3.

Leerlingen die onder het gewenste niveau presteren bieden wij op vrijwillige basis extra reken- en
taallessen aan. In de presentatie krijgt u informatie over het reken- en taalbeleid van het Esdal College,
de verschillende niveaus die havo/vwo leerlingen moeten bereiken, informatie over hoe de reken- en
taaldocenten de hulplessen invullen en over dyslexie en dyscalculie.

5. Sportstroom
Op de locatie Oosterstraat neemt sport een belangrijke plaats in. Vaak zijn de lessen lichamelijke
opvoeding voor leerlingen het moment bij uitstek om zich lekker uit te leven, aangezien ze al zoveel in
de schoolbanken zitten. Deze gedachte is natuurlijk goed, maar sport is veel meer dan dat.
Ze leren bij ons niet alleen sporten, maar ze leren ook veel meer andere vaardigheden die met sport te
maken hebben. De leerlingen ontwikkelen zich hier op sociaal en cognitief gebied, krijgen verdieping
en verbreding in de sport, maar samenwerken en samen sporten staan bij ons ook hoog in het
vaandel. Daarom hebben wij in de onderbouw een sportstroom en kun je in de bovenbouw voor het
vak Bewegen Sport en Maatschappij kiezen. In deze presentatie wordt nader ingegaan op de diverse
mogelijkheden.

6. Talentenbegeleiding
Hockeyers, dua- en triatlonners, zwemmers, beoefenaars van de paardensport met Olympische
talentstatus, handballers, fotomodellen, een actrice..…. het Esdal College, locatie havo/vwo, heeft
deze talenten allemaal in huis. De school probeert deze leerlingen zo veel mogelijk in staat te stellen
hun talenten te ontwikkelen. Met de leerlingen, hun ouders en de erbij betrokken instanties kunnen
afspraken worden gemaakt om te komen tot een ‘onderwijs op maat’, passend bij de specifieke
situatie van elke leerling.
De school ziet deze vorm van begeleiding als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerling,
ouders, school en de vereniging van sport en cultuur. Daarom volgt de school de studieprestaties van
de leerling nauwgezet en is er regelmatig overleg met de leerling, ouders en de verenigingen.
De begeleiding van onze school is gericht op een optimale afstemming van studie en het bedrijven van
sport/cultuur, zodat beide activiteiten succesvol zijn.
Wat biedt het Esdal College aan de talenten?
 aanpassingen in het lesrooster op individuele basis, indien noodzakelijk;
 aanpassingen in het toetsrooster, indien noodzakelijk; faciliteiten om aan trainingen en
wedstrijden mee te doen;
 een speciale talentenbegeleider. Deze is voor de zowel de talenten, docenten als de betrokken
sport-/cultuurinstelling het aanspreekpunt.

LEERLINGEN
Leerlingen kunnen twee keuzes maken uit de volgende lesjes:
 lesje gymnasium
 lesje sport
 lesjes kunst en cultuur
 lesjes wetenschap en techniek

