
Leerlingen uit de les

Dit jaar zijn wij op het CLV gestart met een bèta-
excellentieprogramma. Leerlingen kunnen
deelnemen aan diverse projecten die worden
aangeboden waar soms buiten de les maar vaak
ook in plaats van reguliere lessen aan gewerkt
kan worden.

Leerlingen krijgen vrijstellingen, zodat ze niet
méér tijd hoeven te besteden aan school, maar
de kans krijg om hun tijd anders te besteden.

Samen met leerlingen en ouders worden
projecten grondig geëvalueerd, zodat het team
zich in toekomst kan verbeteren.

Projectenbank

Een greep uit de projecten uit onze groeiende
projectenbank:

• ScienceCenter Exhibits (tweede klas)

• Wedstrijd IJSO (derde klas)

2 leerlingen door naar de nationale eindronde !!

• Wedstrijd Klimaat Conferentie, klas 3

door naar de finale bij staatssecretaris Atsma !!

• JCU activiteitendagen voor tweede en derde
klas

• Gadgetonderzoekjes 3 havo, wieg van Newton,
kantelende tol, …

Bèta Excellent de school in!

Implementatie geslaagd dankzij :

• Communicatieplan met waarom, wat en hoe voor
leerlingen, ouders en medewerkers

• teamleiders participeren

Uit onze bèta-excellentfolder:

Waarom bèta-excellent?
Alleen door dingen te doen kom je er achter dat
bètavakken interessant zijn.
Als je zelf antwoorden vindt op ingewikkelde
vragen krijg je zelfvertrouwen. Je ontdekt je
interesses en je talenten. En je ontwikkelt een
kritische blik op de werkelijkheid.

Voor experimenteel onderzoek moet je niet bang
zijn aangelegd. Om te werken met apparaten,
branders en chemische stoffen moet je lef hebben.
Voorzichtige kinderen leren hun vrees overwinnen
terwijl juist de durfallen verantwoordelijkheid leren
nemen voor veiligheid en milieu…….

Ruud van Deelen, Coen Klein Douwel en Rolien Dijksterhuis
Christelijk Lyceum Veenendaal

.

CLV gaat excellent!

Toekomst 
Naast projectmatige aanpak zal worden onderzocht
in hoeverre differentiatie binnen vakken en
projecten kan worden gerealiseerd en geborgd.

In tegenstelling tot de projectmatige (vrije-keus)
aanpak onderbouw wordt voor bovenbouw een
betaplusprogramma voorzien waar leerlingen zich
voor aan kunnen melden en zich na selectie aan
committeren.
Het zal op onderdelen een versneld programma
zijn met nadruk op onderzoek en waarin ruimte
komt voor pre-honours activiteiten.

Contactgegevens
Meer informatie bij c.kleindouwel@clv.nl

Zie ook de website: http://www.clv.nl/

gemaakt voor de JCU-conferentie ‘Bouwstenen 
voor excellentie’, 16 mei 2012.

Met dank aan
Leerlingen, docenten en schoolleiding CLV en medewerkers JCU.


