
Kiezen voor 
VMBO-TL bovenbouw



Beste leerling, 

Wat leuk dat je dit leest! Het betekent 
namelijk dat je de keuze gemaakt hebt 
voor Guido VMBO – TL bovenbouw, of dat 
je overweegt dit te gaan doen. 
 
Wij heten je van harte welkom op de afdeling 
van de TL bovenbouw! Op onze afdeling 
krijgen zo’n 150 leerlingen les, zij zijn verdeeld 
over 6 klassen. Zoals de naam bovenbouw 
al zegt; wij geven alleen TL 3 en TL 4 klassen 
les. Samen met een team van ongeveer 12 
betrokken docenten proberen wij je goed 
voor te bereiden op de plek waar je na 
de TL terechtkomt. Je hebt daarbij kennis 
nodig zodat je de juiste vaardigheden kunt 
ontwikkelen. Maar we werken ook aan je 
persoonlijke vorming, zodat je ontdekt wie 
je bent, wie God voor je is, welke talenten en 
interesses je hebt en wat dit betekent voor 
vandaag en morgen. 
 
We hopen dat deze folder bijdraagt aan een 
goede start op onze afdeling. We wensen je 
daarbij heel veel plezier en succes toe, zodat 
jij geniet van je tijd met je klasgenoten en 
docenten en wij van jou. 

Alvast tot volgend schooljaar!



Welke lessen volg je? 
Aan einde van het tweede leerjaar TL kies je uit natuurkunde of aardrijkskunde. Ook kun je kiezen voor een extra vak in de 
vorm van LO2. Dat is een aanvulling op de sportlessen die je nu al volgt. Interessant voor als je later iets met beweging en/of 
gezondheid wilt gaan doen. De urenverdelingen zien er als volgt uit:

Lessentabel 2021-2022 t3 t4 t3 t4

Talen: Natuur en verzorging

Nederlands ne 3 3 Sport lo 3 2

Leesuur lu 1 1 LO2 lo2 *3 *3

Engels en 3 3 Biologie bi 3 *4

Duits du 3 *4 Kunst en Cultuur

Maatschappij: Handvaardigheid 1 bha 2 *4

Geschiedenis gs 3 *3 CKV ckv 1

Aardrijkskunde ak *3 *4 Persoonlijke ontwikkeling

Maatschappijleer mij 2 Covey Cov 1 1

bijbelonderwijs en kerk-
geschiedenis

gd 2 1 Loopbaanbegeleiding en 
-oriëntatie 

lob 1 1

Excact: Praktijk

Rekenen re 0 1 pijlers 2

Wiskunde wi 3 *4

Natuurkunde na *2 *4 Totaal aantal lessen 45 
minuten

Economie ec 3 *4 Totaal lessen 35
-
39

22
-3
0

*= keuzevak (niet verplicht) 

PTA 
In de bovenbouw ga je voor het eerst werken met een PTA. Dat is een programma dat vooraf voor jou (en je ouders) is 
vastgelegd en waarin staat wat je dit jaar allemaal gaat doen. We werken in TL3 met vier periodes in een schooljaar. Ieder 
schooljaar rond je je volledige PTA af. Wanneer er onderdelen op inhalen blijven staan, kun je niet over naar het volgende 
leerjaar. Let er dus op dat je zelf de onderdelen die je mist, op tijd inhaalt. Jij en je ouders krijgen een kopie van het hele PTA 
boekje. Je vakdocent zal het in één van zijn lessen met je bespreken.



Herkansingen 
Wanneer je een toets hebt gemist met een geldige reden (bijv. ziekte), dan is de regel dat je die de op vaste inhaalmomenten 
inhaalt, maandag of donderdag tijdens het achtste of negende uur. Geef aan je vakdocent door dat je dit gaat doen. Wij 
zorgen dat je toets klaarligt zodat je de toets kunt maken. Volgens het examenreglement ben je verplicht binnen twee weken 
een toets in te halen. Wij gaan er vanuit dat je daar zelf scherp op let. Wanneer je te laat bent, loop je het risico dat je je 
herkansingsmogelijkheid moet inzetten voor het afronden van het betreffende onderdeel. 
 
Ruimtes TL-afdeling 
Wij kennen verschillende theorielokalen (1.05-1.09) en een gecombineerd theorie/praktijkgedeelte (lokaal 1.10). Al deze 
lokalen zijn via de afdeling bereikbaar. Tijdens de lessen verblijf je in de lokalen, tenzij de docent je toestemming geeft in 
de studieruimte rustig te werken. De studieruimte is alleen bedoeld om zelfstandig te werken. Voor tussenuren of pauzes 
kun je beneden in De Kuil (of buiten) terecht. Het is dan ook niet toegestaan om tijdens vrije momenten in de pijlerruimte te 
pauzeren. 
 
Maatschappelijke diensttijd 
In de TL bovenbouw mag je deelnemen aan het project maatschappelijke diensttijd. Iedere dinsdagmiddag kun je stagelopen 
onder lestijd op een plek die jou interessant lijkt, om iets te doen waar je goed in bent en waarin je iets kunt betekenen voor 
een ander. Zo werk je aan je toekomst, het staat goed op je CV en je leert ontdekken welke richting goed bij jou past. Niet alle 
leerlingen doen automatisch mee, op het moment dat je start maken wij afspraken met je over hoe je kunt deelnemen op 
een manier waarop andere vakken er niet onder lijden en dat het je niet veel meer tijd kost. Meer informatie vind je op www.
guido.nl/mdt  
 
LO2 
Wij bieden ook lichamelijke opvoeding 2. Dat is een aanvulling op de sportlessen die je nu al volgt. Interessant voor als je 
later iets met beweging en/of gezondheid wilt gaan doen. Je kunt dit als extra vak kiezen in t3 en t4. 

Internationale excursie 
Iedere leerling gaat in de bovenbouw een keer naar het buitenland.* Wij hebben nu programma’s voor reizen naar België, 
Duitsland en Engeland. Tijdens de excursie ga je samen met jaargenoten en docenten een grote stad of mooie omgeving 
ontdekken, je ziet in de wereld de vakken die je volgt terugkomen. Meer informatie over de excursie krijg je gaandeweg het 
schooljaar.

*Wanneer de coronamaatregelen dat voldoende toelaten.



Afspraken 
Als leerling heb je bij ons op school rechten en plichten. Die zijn verwoord 
in ons leerlingenstatuut. Je mentor neemt het statuut aan het begin van het 
jaar met je door en van hem ontvang je een kopie. 
Wij gaan er vanuit dat je op de hoogte bent van deze afspraken en 
ze ook naleeft. Dat mag je van ons ook verwachten. Loop je daarin 
tegen problemen aan, laat het ons vooral weten. Je mentor is je eerste 
aanspreekpunt. 
 
Leesuur 
Het werken aan leesvaardigheid is een belangrijke vaardigheid voor 
later. Ook helpt goede kennis van het Nederlands je straks als je in klas 4 
examens moet doen. Van lezen word je slimmer, je leert meer woorden 
kennen en je leert je beter te concentreren. Daarnaast is lezen ook gewoon 
hartstikke leuk, zodra je het juiste boek te pakken hebt.

Leerlingenraad 
Onze afdeling kent een eigen leerlingenraad. Iedere klas vaardigt één of 
meerdere leerlingen af aan de raad, zodat we met een groep leerlingen 
ervoor zorgen dat we leerlingen een georganiseerde stem geven op school. 
Dat is belangrijk, want het is niet onze maar jullie school. Als leerlingenraad 
denk je mee over schoolzaken, help je mee om dingen beter te krijgen en 
organiseer je allerlei leuke activiteiten. Lijkt je dit wat om aan mee te doen? 
Meld je dan bij dhr. Van der Eijk of dhr. De Maa.

Voorbereiding op klas 4 
Aan het einde van klas 3, kies je een profiel voor klas 4. Dit zijn de profielen: 
 
• Techniek 
• Zorg & Welzijn 
• Economie 
• Landbouw 

Deze profielen helpen je om vakken te volgen die je goed liggen en die je 
leuk vindt. Je vindt ook beter aansluiting op een vervolgopleiding in het 
MBO. Of als je bijvoorbeeld na je VMBO naar de Havo wilt. Tijdens het 
schooljaar volg je ook het vak LOB. Dat staat voor loopbaanoriëntatie. Eén 
lesuur per week ben je bezig om allerlei activiteiten te doen die je helpen 
te ontdekken waar je goed in bent. Je mentor begeleidt je bij het maken 
van de juiste keuzes, ook hebben wij een decaan die veel weet over hoe je 
goed moet kiezen en welke opleidingen er allemaal zijn. Dat helpt jou bij het 
maken van een juiste keuze. 
 
Havo doen na je TL? 
Vmbo-leerlingen die door willen stromen naar de HAVO, moeten 
geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die 
gezamenlijk het eindexamen vormen. Zorg er voor dat je in je keuze voor je 
vakkenpakket T4 een extra vak opneemt. De decaan kan je hierbij helpen. 


