
Hand-out
Voorlichtingsavond 2021





Onze Missie
Mensen laten groeien als 
persoon en hun talenten tot 
bloei laten komen.



Onze onderwijsvisie
Kwalificatie

 » Opleiden voor een diploma

Socialisatie
 » Wat beteken jij voor een 

ander en de samenleving?

Persoonsvorming
 » Persoonlijke groei door 

eigenaarschap





Ons Onderwijs



Blok 1  08.30 – 09.45 uur
Blok 2  10.00 – 11.15 uur
Blok 3  11.30 – 12.45 uur
Blok 4  13.15 – 14.30 uur
Blok 5  14.45 – 16.00 uur

Beschikbaar tot 17.00 uur

Lestijden



 Voorbeeld van een rooster
Dag

Blok
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

1 Engels Aardrijkskunde Frans Nederlands

2 Projectblok  
O&O
K&C
M&M

Frans Wiskunde Mens en 
natuur

Beeldende 
vorming

3 Muziek / Drama Wiskunde Engels Levens-
beschouwing 

Bewegen en 
sport

4 Mens en natuur Nederlands Bewegen en 
sport

Geschiedenis Projectblok
O&O
K&C
M&M

5 Ondersteuning (Tot herfst: ML) 
Plusprogram-
ma’s

Mentorles



Projecten



• 2 projectblokken per week
• Samenwerken met een andere brugklas
• Aandacht voor onze competenties
• Vakoverstijgend

 » K&C (kunst & cultuur)
 » M&M (geschiedenis en levensbeschouwing)
 » O&O (Onderzoek en ontwerpen, technasium)

Projectlessen in klas 1



Competenties



Bring Your Own Laptop



• Plusprogramma’s
• Profielen
• Gymnasium of atheneum
• Technasium

Keuze mogelijkheden



Plusprogramma’s
• Leerlingen uit verschillende klassen bij 

elkaar
• Twee soorten

 » Facultatief, programma’s naar keuze
 » Ondersteunend voor rekenen, Nederlands en 
Engels

• Start voor leerjaar 1 na de herfstvakantie



Voorbeelden plusprogramma



Accenten bovenbouw
Examen-keuzevakken:

 » Onderzoek en Ontwerpen (O&O) in N profiel
 » Kunst Beeldende Vorming 
 » Kunst Muziek
 » Filosofie op vwo

Schooleigen vakken:
 » Levensbeschouwing
 » Wetenschapsoriëntatie/Academische 
vaardigheden op vwo

 » buisness klas op havo



Accenten bovenbouw
Plusprogramma’s: 
• Vecon Business School met ‘Jong Ondernemen’
• Wiskunde D
• Cambridge Engels 
• DELF Frans
• Goethe Duits 
• Debat
• Boekhouden
• Boekenclub



Gymnasium



Activiteiten Gymnasium



Technasium



Ontwerpcyclus



Software & Hardware

• Fusion360 (3D-printen)
• SketchUp (Lasersnijden)
• Arduino (programmeren



De Brugklas





• Fietsen, afstand tussen school en thuis 
• Veel verschillende vakken/docenten/

lokalen
• Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid
• Meer huiswerk en toetsen 

 » leren plannen
• Boeken, laptop en een kluisje

Verschillen PO-VO



• Kennismaking voor de zomervakantie
• 2 wendagen aan de start van het 

schooljaar
• Brugklaskamp in september
• Wenperiode tot aan de herfstvakantie

 » o.a. mogelijkheid tot herkansen
• Aandacht voor plannen en organiseren
• Aandacht voor sociaal welbevinden 

Ruimte om te wennen



Wenperiode



Soorten brugklas
• Havo/vwo

 » Met een havo- of havo/vwo-advies

• Atheneum
 » Vwo-advies 

• Gymnasium
 » Kan gekozen worden met een vwo-advies



Profiel van een havo leerling
• Praktisch nut van de lesstof is voor deze 

leerling van belang.

• Concentratie op gestructureerde taken.

• Motivatie ontstaat uit ‘kunnen 
reproduceren’.

• Heeft behoefte aan sturing van de docent.

• Kan werkzaamheden op korte termijn 
goed overzien.



Profiel van een vwo leerling
• Is in staat geconcentreerd en 

zelfstandig te werken.

• Motivatie ontstaat meer uit 
nieuwsgierigheid.

• Leerstof en toetsen mogen complex 
zijn.

• Ziet snel verbanden en zoekt naar 
samenhang.



• Mentoraat
 » Twee mentoren per klas > aanspreekpunt
 » Juniormentoren > uit havo 5 en vwo 5

• Afdelingshoofd
• Ondersteuningsteam

 » Schoolmaatschappelijk werker 
 » Schoolverpleegkundige
 » Vertrouwenspersonen

• Extra begeleiding

Leerlingbegeleiding



Samen

Kind

Ouders School



• Voortgangsgesprekken bijwonen
• Ondersteuning thuis
• Actieve ouderraad 

 » Klankbord van directie
 » Organisatie algemene ouderavond

• Oudergeleding in MR

Ouderparticipatie



• Kennismakingsavond 
• Telefonisch contact in 1e periode
• Voortgangsgesprekken in december en april
• Algemene ouderavond
• Indien nodig kunnen mentor en ouders 

tussentijds contact opnemen met elkaar

Contactmomenten



• Wendagen
• Brugklaskamp
• Anti-pestproject 
• Schaatsen
• Project zwerfafval
• Schoolfeesten
• Kerst- en Paasviering

Buitenlesactiviteiten



• Advies basisschool is leidend
• Minimaal havo advies
• Procedure op de website 
• Aanmelden via de website EN formulier 

met unieke code + voorkeurslijst inleveren 
in de brievenbus

• Uiterlijk 11 maart aangemeld zijn

Aannamebeleid



JE LEERT NIET VOOR DE SCHOOL 
MAAR VOOR HET LEVEN


