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Je kunt bij ons ook terecht voor:

Sociale media
  Twitter

  KTSnieuws

  Facebook

  Teylingen College KTS Voorhout

  Instagram

  kts.teylingencollege

Bekijk onze website
www.teylingen-college.nl
De website van het Teylingen College biedt voor iedereen actuele  

informatie. Leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en docenten kunnen op  

de site terecht voor informatie, vragen of om de laatste nieuwtjes te  

bekijken. Zeer zeker een bezoekje waard!

mavo met meer
PIE

Produceren
Installeren
Energie

HBR
Horeca
Bakkerij
RecreatieBWI

Bouwen
Wonen
Interieur

Technomavo
Vakcollege
Sportklas

OP DE  
KTS  
MAAK  
JE HET

2020Directeur KTS  
De heer A.C.M. de Groot

De KTS vormt samen met Duinzigt te 
Oegstgeest, Leeuwenhorst te Noordwijkerhout 
en de ISK te Katwijk het Teylingen College.

KTS bezoekadres
Leidsevaart 4
2215 RE Voorhout
T (0252) 46 18 00
E info_kts@teylingen-college.nl
I www.teylingen-college.nl

Algemeen postadres
Postbus 200
2215 ZL Voorhout
T (0252) 43 34 91
E secretariaat@stichtingfiorettiteylingen.nl
I www.teylingen-college.nl

Vraag de technomavofolder 

hiervoor aan!

Wij hebben ook een eigen restaurant en winkel

Informatieavond
Dinsdag 19 nov. 2019
19.30 uur voorlichting voor ouders

Open dag
Dinsdag 21 jan. 2020 
09.00-14.00 uur
19.00-21.00 uur voor leerlingen en ouders

Woensdag 22 jan. 2020 
09.00-12.00 uur voor leerlingen en ouders

Nieuwbouw

THINK IT. DESIGN IT. CREATE IT.

elektronische onderdelen maakt het mogelijk om deze objecten te laten 

reageren op hun omgeving door binnenkomende en uitgaande signalen. 

Lego
Spelen met Lego voor gevorderden. Bouw je eigen mini robot van Lego 

en leer programmeren. Bepaal zelf hoe je robot eruit ziet en wat hij kan. 

Ga op ontdekkingstocht en kijk je ogen uit naar alle mogelijkheden van 

programmeren. Leuk en leerzaam!

3D printing
Je eigen gekozen of ontworpen digitale bouwtekening werkelijkheid 

laten worden in een driedimensionale object. Dat kan in de hotspot met 

de 3D printers. 3D printing biedt nieuwe mogelijkheden in verschillende 

beroepssectoren. Leuke, leerzame en technische mogelijkheden waar 

kinderen in de hotspot kennis mee kunnen maken.  

Hotspot in ontwikkeling
Smart Technology is in ontwikkeling evenals de hotspot zelf. Naast de 

Greenpower Challenge, Arduino en programmeren met Lego, wordt er 

nog meer aangeboden in de hotspot. Kinderen maken ook kennis met 

een lasersnijder, robotica, domotica en drones. Kortom een hotspot waar 

veel te leren en te ontdekken is.

Smart Technology
De KTS biedt ook aan eigen leerlingen tijdens de eerste leerjaren  

de mogelijkheid om kennis te maken met Smart Technology.  

In de bovenbouw kan Smart Technology als keuzevak gevolgd  

worden binnen de afdelingen PIE en BWI. 

Greenpower Challenge
Om meer interactie te hebben met het  bedrijfsleven, doet de KTS mee 

met de Greenpower Challenge. Met een zelfgebouwde kitcart gaan we 

de strijd aan met andere teams van scholen. De kitcart wordt opgebouwd 

aan de hand van een bouwpakket of een eigen ontwerp en met eigen 

materialen. 

Arduino
Ben jij geïnteresseerd in het maken en ontwerpen van slimme en creatieve 

objecten? Dan kan jij aan de slag met een Arduino. Knutselen met 

3D printing



LO2
Staat voor sport.

In de onderbouw kun je 
kiezen voor de sportklas. 
Als je sport en organiseren 
leuk vindt, kun je hier in de 
bovenbouw voor kiezen.

“WE VOELEN ONS 
VEILIG OP SCHOOL”

Technomavo
Op de KTS staat vakmanschap  

ook voor mavo-leerlingen hoog in het  

vaandel. Net als op andere mavo’s krijg je les in de vakken waarin 

je examen moet doen. Op de KTS doe je er nog iets bij: je volgt een 

opleiding in de afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR), Bouwen, 

Wonen en Interieur (BWI) of Produceren, Installeren en Energie (PIE). 

Vanaf het derde jaar wordt jou het ambacht aangeleerd. Na het volgen 

van dit programma ontvang jij een certificaat. Dat kan jou voordeel 

opleveren bij je vervolgopleiding in het mbo.

Sportklas!
Als je graag sport, is de sportklas misschien wel wat voor jou. Zeker als je 

kennis wilt maken met zoveel mogelijk andere sporten. De sportklas 

houdt in dat je extra sportlessen naast de reguliere lessen krijgt. 

Ongeveer twee uur per week doe je extra sportactiviteiten. Voor een deel 

doe je die op school, maar voor speciale sporten ga je naar plaatsen waar 

je de sport het best kunt beoefenen. 

Thuisvoelen
Wij vinden het heel belangrijk dat je je op de KTS veilig en thuis voelt. 

Dan pas kun je al je aandacht op school richten. Daar doen wij alles aan! 

Zo hebben wij duidelijke regels, korte pauzes en bieden wij structuur. 

Tijdens twee introductiedagen maken wij je wegwijs in de school  

en laten wij je kennismaken met elkaar en met de docenten.  

Daarbij word je geholpen door je mentor en ‘peerleaders’. Dat zijn 

leerlingen uit de derde klas die je vertellen hoe het er op de KTS aan toe 

gaat en naar wie je altijd toe kunt gaan als je iets wilt weten. Zit je iets 

dwars of heb je extra hulp nodig? Dan staan er altijd mensen voor je  

klaar om je te helpen.

Vakcollege
De KTS is een Vakcollege. Dat wil zeggen dat wij veel aandacht  

besteden aan je vakgerichte opleiding. Daarom leren we je vanaf het 

eerste jaar hoe je moet omgaan met gereedschap en hoe je zelfstandig 

kan werken. In de eerste twee leerjaren maak je nog geen keuze voor 

HBR profiel
Staat voor (H)oreca,
(B)akkerij en (R)ecreatie.

In de onderbouw maak je 
kennis met deze afdeling.
Als je koken, serveren, 
bakken en organiseren 
leuk vindt, kun je in de 
bovenbouw voor deze 
afdeling kiezen.

PIE profiel
Staat voor (P)roduceren,  
(I)nstalleren en (E)nergie.

In de onderbouw maak je 
kennis met deze afdeling.
Als je metaal en elektra  
leuk vindt, kun je in de 
bovenbouw voor deze  
afdeling kiezen.

OP DE
KTS
MAAK
JE HET
De KTS is een vmbo-school 
waar je niet alleen je hoofd, maar 
ook je handen gebruikt. Bij de 
praktische vakken ga je aan de 
slag en ook bij de theorievakken 
zijn er mooie doe-opdrachten. 
Het is aanpakken, ondernemen 
en de schouders eronder op de 
KTS. Soms doe je dit zelf, een 
andere keer doe je dit samen, 
maar dat je bezig bent staat 
vast. Dát is nog eens leuk. 
We organiseren opdrachten en 
projecten die worden uitgevoerd 
binnen en buiten de school. 
Denk aan excursies of 
sporttoernooien.

OP DE KTS  
HEB JE EEN  
LEUKE EN  
LEERZAME  
SCHOOLTIJD

PIE
Produceren
Installeren
Energie

HBR
Horeca
Bakkerij
RecreatieBWI

Bouwen
Wonen
Interieur

Cornelis
2e jaars leerling
Ik wilde heel graag naar de KTS omdat het de beste school voor mij 

was. Eerst heb ik een half jaar in de symbiose klas gezeten en toen 

naar een reguliere klas. Eigenlijk kwam ik niet naar de KTS vanwege  

de techniek. Toch vind ik techniek, net als gamen, heel grappig om  

te doen. Met de Sloepenstoet in Katwijk heb ik de eerste prijs van 

€225 gewonnen met mijn bootje. Waarschijnlijk kies ik voor PIE, 

want ik zou later iets met ICT willen doen.

Cornelis

Ook leuk!
LO2: sport als examenvak
Op de KTS kun je ook examen doen in Sport en 

Bewegen. Officieel heet dat LO2. Na de sportklas  

in de eerste en tweede klas kun je je opgeven  

om examen te doen in Sport en Bewegen. 

BWI profiel
Staat voor (B)ouwen, 
(W)onen en (I)nterieur.

In de onderbouw maak je 
kennis met deze afdeling.
Als je bouwen, ontwerpen  
en hout leuk vindt, kun je 
in de bovenbouw voor 
deze afdeling kiezen.

een bepaalde afdeling. Door middel van praktische sectororiëntatie 

(PSO) en loopbaanbegeleiding (LOB) helpen wij jou bij het maken van 

deze keuze. Het is belangrijk dat je een weloverwogen keuze maakt,  

voordat je naar de derde klas gaat. In de derde klas kies je een  

opleiding in de afdeling: Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR), Bouwen, 

Wonen en Interieur (BWI) of Produceren, Installeren en Energie (PIE). 

Tijdens de lessen leer je vaardigheden om een vakman te worden.  

Ook leer je het vakmanschap in het bedrijf waar je stage loopt.

Wij vinden het niet alleen belangrijk dat je een goed vakman wordt,  

maar ook dat je bij de theorievakken het beste uit jezelf haalt. 

Op de KTS bieden we de volgende niveaus aan: Technomavo 

(theoretische leerweg), kader- en basisberoepsgerichte leerweg.

Chromebook 
In alle leerjaren en leerwegen komen onze leerlingen in aanraking met  

een Chromebook. De Chromebook biedt onze leerlingen de kans om een 

digitaal portfolio op te bouwen. De leerlingen werken gedifferentieerd. 

MBO2 op de KTS
Na je VMBO-diploma verder leren op de KTS? Dat kan! In samenwerking 

met het mboRijnland biedt de KTS een MBO niveau 2 opleiding aan. 

Je krijgt les in een vertrouwde omgeving van KTS-docenten.  

Twee jaar lang volg je een rijk gevuld en praktisch ingericht programma. 

Naast de lessen op de KTS ga je werken in een erkend leerbedrijf.

 Technology Hotspot 
 KTS Teylingen College
Op 16 oktober 2019 openden de deuren van de eerste technology 

hotspot in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek. Een plek waar 

kinderen in de regio enthousiast worden gemaakt voor techniek,  

door daar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van  

Smart Technology te ontdekken. Dankzij het landelijke 

ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs kan er gewerkt  

worden aan de ontwikkeling van een duurzaam, dekkend en 

kwalitatief sterk technisch onderwijsaanbod. 

Smart  Technology


