Alle ruimte op De Boerhaave!
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Wil jij iets dóen?
Verdiep je eens in havo XL
Cause you’ve

got the power!

Ruimte geven, krijgen, nemen
De leerroute havo XL op De Boerhaave is gecertificeerd als Junior
Vecon Business School. Ben jij ondernemend, wil je graag iets
dóen en je talent voor ondernemerschap ontwikkelen? Dan is
havo XL echt iets voor jou!
Havo XL is voor leerlingen met schooladvies havo of
havo/atheneum. Via vier toffe projecten per jaar neem
je een kijkje in de keuken van bedrijven, verenigingen en
instellingen in de stad. Zo ontdek je wat bij jou past. Je
krijgt één projectdag per week. Op die dag volg je geen
lessen. Je gaat dan ándere
dingen doen en meemaken,
vaak ook buiten school.
In het makelaarsproject leer je wat erbij komt kijken als je
een huis koopt. Je bezoekt een notaris en een financiële
dienstverlener. Ook met Auping werken we samen. Daar
krijg je een rondleiding en leer je wat het voordeel is van
werken met een productielijn. Dit toon je aan met Lego.
In het project Hanzevaardigheden ontdek je wat zo bijzonder
is aan een Hanzestad als Deventer.
Natuurlijk krijg je vakken die je op de ‘gewone’ havo ook
hebt. Bij havo XL krijg je ook andere lessen en activiteiten.
Denk aan hoe je jezelf presenteert en jezelf presenteren en
hoe je creatief reclame maakt.
“Gezellig, leuk maar ook hard werken en resultaten boeken
”
’ kijken”
“Verder kijken dan alleen in de school, buiten de ‘eigen keuken

“Leuk dat we niet alleen maar normale

schoolvakken krijgen maar ook projecten
”

“Belangrijk voor later als je een bedrijf wilt starten”

