
Instap havo/vwo
 

“Net die ondersteuning om succes-
  vol te kunnen zijn op het TBL”

Als je op het TBL begint in een havo/vwo-brugklas kun 
je instapbegeleiding krijgen in klas 1 en 2.

Er zijn zes verschillende begeleidingsgroepen. Sommige 
groepen zijn gericht op het ontwikkelen van kennis 
en vaardigheden, andere groepen zijn gericht op de 
ontwikkeling van je persoonlijkheid. 
Vanuit de basisschool krijgen we informatie die we 
gebruiken om te kijken of je instapbegeleiding nodig 
hebt en welke groep passend is voor jou.

De instapbegeleiding wordt gegeven in kleine  groepen, 
door docenten van het TBL. Bij elk rapport wordt bekeken 
of je deze begeleiding nog nodig hebt, andere begeleiding 
nodig hebt of op eigen kracht verder kan gaan.

In schooljaar 2021-2022 worden de instaplessen verzorgd 
binnen de maatwerkuren. Dit betekent dat leerlingen naast 
de instapbegeleiding nog twee maatwerkuren kunnen 
volgen vakken. Meer informatie over de maatwerkuren 
vindt u in de folder “Nationaal Programma Onderwijs”.  
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Plannen
en organiseren
-  Leren om zelfstandig en

 gestructureerd te studeren.

-  Hoe plan ik mijn huiswerk?

-  Ordenen, hoe doe ik dat?

-  Hoe maak ik een samen-

 vatting of mindmap?

-  Hoe maak ik aantekeningen?

Sociaal emotioneel

sova
-  Leren opkomen voor jezelf.

-  Contact maken met anderen.

-  Geven en ontvangen van feedback.

frt
-  Leren om minder gespannen 

 een toets in te gaan.

- Leren om zelfverzekerd een 

 presentatie te houden.

Concentratie en 
motivatie
-  Leren je te richten op één taak.
-  Zelfdiscipline ontwikkelen.
-  Leerstof, wat heb ik er aan en 
 wat kan ik ermee?
-  Wat doe je met kansen en
 obstakels?



Spelling
- Aandacht voor het schrijven

 van moeilijke woorden.

- Het correct toepassen van

 de spellingregels.

- De regels van werkwoord-

 spelling herhalen.

Rekenen
- Het ontwikkelen van 
 rekenvaardigheden.
- Handig leren rekenen.
- Getallen,verhoudingen,
 breuken en procenten.

Lezen
- Vaardigheden aanleren om
 teksten beter te leren begrijpen:
- onderwerp;
- hoofdgedachte;
- doel;
- tekstsoort;
- signaalwoorden;
- moeilijke woorden.

Alfa
- Het vergroten van taalvaardig-

 heid bij Ne, En, Fa en Du.

- Hoe leer je woordjes en

 grammatica?

- Hoe bereid je een toets voor

 de talen voor?

Bèta
- Het ontwikkelen van wiskundevaardigheden.

- Formules,oppervlakte en
 inhoud,machten.

  Gamma
- Vaardigheden ontwikkelen bij 

 zaakvakken zoals ak en gs.

- Oefenen met brongebruik.

- Hoofd- en bijzaken uit zakelijke  

 teksten kunnen halen.

- Samenvatten en mindmappen.

- Werken met begrippen en definities.

- Oorzaak en gevolg herkennen.

 6 x 6 = 36  36      6

   6 √36 = 6


