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De la Salle is een kleine
school waar je volop kansen krijgt
om het beste uit jezelf te halen.
Al 100 jaar zijn wij een begrip in
Baarle-Nassau en omstreken,
onze naamstaat garant voor
PROFESSIONELE KWALITEIT
en PERSOONLIJKE AANDACHT.
Met een breed onderwijsaanbod en
een betrokken team helpen we al
onze leerlingen succesvol
op weg.

DE LA SALLE
mavo I havo I vwo
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ONDERWIJS
Bij De la Salle nemen we de tijd om
elkaar te leren kennen en zorgen
we voor een gezellige en een veilige
sfeer. We bieden onderwijs in een
omgeving waar leerlingen zich thuis
voelen en creëren zo een vruchtbare
bodem voor persoonlijke groei. Onze
school is vrij, maar niet vrijblijvend. We
houden van structuur en duidelijkheid:

De la Salle is een locatie van de
Onderwijsgroep Tessenderlandt en
werkt samen met het Onze Lieve
Vrouwelyceum, De Nassau en Mill
Hillcollege Door onze verbondenheid
kunnen we een naadloze aansluiting
op het onderwijsaanbod van deze en andere - scholen garanderen.

JE BENT HIER OM TE LEREN,
OM EEN DIPLOMA TE HALEN EN
DOOR TE STROMEN NAAR EEN
VERVOLGOPLEIDING.
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ONZE LIEVE
VROUWELYCEUM
DE NASSAU
MILL HILL COLLEGE
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TESSENDERLANDT

mavo

3

kaderberoeps
gerichte
leerweg

mavo / havo / atheneum

2

vmbo-k / mavo / havo / atheneum

1

vmbo-k / mavo / havo / atheneum
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DE PLUSPUNTEN
VAN DE LA SALLE
Een mooie veilige school in een rustige omgeving
Persoonlijke begeleiding door docenten en coaches
Eén vrije middag in de week
Een eigen kluisje
Mogelijkheid tot zeer voordelige aanschaf (of huur) van een laptop
Projectweken
Stagelopen en werkervaring opdoen vanaf de brugklas
Contact tussen school en thuis via Magister
Altijd wat te doen: Excursies, stedentrips, theater op school
en nog veel meer!
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De la Salle onderbouw is er voor
leerlingen met een advies voor:
KADERBEROEPSGERICHTE
LEERWEG / MAVO / HAVO / VWO
Het schooladvies van de basisschool is leidend. Aan het einde
van het eerste leerjaar wordt
vastgesteld welk niveau je in het
tweede leerjaar gaat volgen.

ZO WERKEN WIJ
Het kan ook een individueel
coachmoment zijn waarin je met je
coach bekijkt waar je beter in wilt
worden en hoe je dat gaat bereiken.
De tijd tussen 8.30 uur en 9.00
uur kan ook gebruikt worden om
extra uitleg te krijgen, verlengde
instructie noemen we dat. Het
coachmoment kan ook op het eind
van de dag zitten. Drie keer per jaar
heb je projectweek. Dat doen we om
ons onderwijs net iets anders en
uitdagender te maken!

Iedere leerling volgt uitdagende
basislessen, krijgt les op eigen
niveau en daarnaast zijn er
regelmatig:
• projectweken
• stages
• verlengde instructie, excursies
Op De la Salle heb je een lesrooster
van 45 minuten, dat begint om 9:00 u.
Soms begin je om 8:30 u. Dan heb je
een coachmoment. Dat kan met de
hele coachgroep zijn.
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EN DAN...
Na het tweede jaar gaan alle leerlingen van het vmbo-k over
naar Tessenderlandt om daar hun opleiding te vervolgen. De
mavoleerlingen blijven bij ons op school om hier twee jaar later hun
diploma te halen. Havo- en atheneumleerlingen blijven drie jaar op
De la Salle, daarna vinden ze aansluiting in de bovenbouw van het
Onze Lieve Vrouwe Lyceum, De Nassau, Mill Hill college of een andere
havo/vwo-school.

GROEI IN
JE EIGEN
TOEKOMST
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LEREN BUITEN SCHOOL
De la Salle vergeet je nooit meer. Van de introductiedagen in het eerste jaar
tot het moment dat je je diploma krijgt, elke dag op onze school blijft je bij.
Tussen de lessen door werken we hier aan interessante projecten,
zoals arbeidsoriëntatie, en maatschappelijke stage.

WE VIEREN SINTERKLAAS, KERST, HEBBEN
EEN SCHOOLFEEST, EEN DE LA SALLE-DAG
ÉN WE MAKEN VEEL EXCURSIES.
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