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Antwoord
De hoeveelheid huiswerk verschilt per vak, per dag en ook per periode. Daarnaast is de ene leerling wat 
sneller dan de andere leerling in het maken en leren van het huiswerk. In de brugklas gaan we uit van 
een gemiddelde van een uur tot anderhalf uur per dag.

Antwoord
Een leerling kan er zelf voor kiezen om, na de lessen, op school huiswerk te maken. Soms is er in de 
lessen ook wat tijd om (een deel van) het huiswerk te maken. 

Vraag 1
Hoeveel huiswerk krijg je op Melanchthon Bergschenhoek?

Vraag 2
Kun je ook huiswerk op school maken?

Huiswerk
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Antwoord
Dit is afhankelijk van het rooster van de klas. Ons eerste lesblok start om 8.30 uur. Ons laatste 
lesblok eindigt om 16.00. Het kan zijn dat je blok 2 aan de dag start of dat je na blok 4 vrij bent. Een 
brugklasleerling heeft ca 21 lesblokken per week.

Antwoord
We hebben weinig lesuitval door de inzet van les-assistenten.
In de onderbouw hebben we in principe geen tussenuren. Als een docent niet aanwezig is, wordt de les 
opgevangen door een invaldocent of les-assistent. De leerlingen werken dan verder aan het vak dat ze 
normaal gesproken zouden hebben of ze krijgen een rekenles. 

In de bovenbouw hebben de leerlingen soms wel een tussenuur, afhankelijk van hun rooster. In die tijd 
kunnen deze leerlingen op school werken aan hun schoolwerk.

Vraag 3
Ben je elke dag even laat uit of elke dag anders?

Vraag 4
Wat gebeurt er als er een les uitvalt of--en leerlingen een tussenuur hebben?

Rooster
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Antwoord
In leerjaar 1 tot en met leerjaar 3 (onderbouw) vindt er alleen een toetsweek aan het einde van het 
schooljaar plaats.
In de bovenbouw zijn er 2 á 3 toetsweken per jaar.

Antwoord
De roostertijden gelden voor alle leerjaren. Leerlingen zijn bij ons op school niet anders gewend. En 
zouden ook niet anders willen, hoor je wanneer ze hierover bevraagd worden.

De docenten delen de les in met verschillende werkvormen, hierdoor is het voor de meeste leerlingen 
geen probleem om tijdens de les hun concentratie te behouden. 
Daarnaast krijgen de  leerlingen soms de ruimte om ook al een start te maken met het huiswerk voor de 
volgende les. We werken namelijk met studiewijzers waar de planning voor een aantal weken vooruit al 
in staat.

Vraag 5
Werken jullie met toetsweken?

Vraag 6
Gelden de roostertijden voor alle klassen? Hoe blijven kinderen geconcentreerd tijdens lange lessen van 
75 minuten?
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Antwoord
Wij hebben dit jaar 1165 leerlingen op school.

Antwoord
Dit hangt elk jaar af van het aantal aanmeldingen.

Meestal hebben we 4 vwo-klassen waarvan 2 gymnasiumklassen en 2 atheneumklassen. In deze klassen 
zitten de leerlingen met een vwo-advies. 
Daarnaast hebben we 3 of 4 havo/vwo-klassen. In deze klassen zitten alle leerlingen met een 
gecombineerd advies (h/v-advies) en de leerlingen met een havoadvies. 

Ook komend jaar hebben we plaats voor maximaal 8 brugklassen. (Bij overschrijding van dit aantal wordt 
er via de Overstaproute geloot.)

Vraag 7
Hoeveel leerlingen zitten er op Melanchthon Bergschenhoek?

Vraag 8
Hoeveel brugklassen zijn er? En hoe worden deze klassen ingedeeld?

Leerlingen
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Antwoord
Leerlingen met een passend advies (minimaal een volwaardig havoadvies) kunnen zich aanmelden op 
onze locatie. Wij volgen de stappen die in ons aannamebeleid staan, dit document kunt u vinden op onze 
website.

Vraag 9
Hoe groot Is de kans  dat mijn kind wordt toegelaten op Melanchthon Bergschenhoek?
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Antwoord
In alle leerjaren staan plusprogramma’s op het rooster. Deze zijn, op de ondersteuningsprogramma’s na, 
niet verplicht.. 

Er is wel een verschil in het programma voor de bovenbouw en de onderbouw. De meeste programma’s 
duren ca. 6 weken. Een enkel plusprogramma duurt langer. Dit betekent dat leerlingen soms meerdere 
plusprogramma’s in het jaar volgen, als het plusrooster dit toelaat.

Antwoord
Voor de mentorlessen is een speciaal programma opgesteld.
In de mentorlessen wordt veel aandacht besteed aan plannen en organiseren. Daarnaast is er aandacht 
voor leren leren en de verschillende competenties. Ook worden in de mentorlessen allerlei praktische en 
lopende zaken besproken.

Vraag 10
Is het plusprogramma voor alle leerjaren? En is het plusprogramma het hele schooljaar of alleen een 
bepaalde periode?

Vraag 11
Hoe ziet een mentorles er bij jullie uit?

Lesprogramma
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Antwoord
Iedere leerling volgt in de brugklas 2 projecten van het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O), dit is het 
vak dat op het technasium wordt onderwezen. 
Dit vindt plaats tijdens de projectlessen. 

In de loop van leerjaar 1 maakt de leerling in samenspraak met ouders/verzorgers en de docenten de 
keuze voor het technasium. Deze keuze geldt dan voor leerjaar 2 én 3.

In de loop van leerjaar 3 volgt er opnieuw een keuzemoment. De leerling kan dan O&O kiezen als 
eindexamenvak. Dit kan overigens alleen in een Bèta-profiel.

Het vak Onderzoek en Ontwerpen is een eindexamenvak. Het vak wordt afgesloten met een 
meesterproef (een project van 9 maanden in het examenjaar).

Antwoord
Iedere leerling moet voor de start van leerjaar 1 zijn eigen laptop aanschaffen. Op onze website kunt u 
lezen aan welke specificaties de laptop moet voldoen.

Vraag 12
Kun je in de brugklas al voor technasium kiezen? 
Gaat het technasium ook door in jaar 4, 5 en 6? En zo ja, in welke vorm?

Vraag 13
Moet je een eigen laptop kopen, of krijg je er één in bruikleen?
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Antwoord
Een gemiddelde havoleerling verschilt van een gemiddelde vwo-leerling. Bijvoorbeeld als het gaat om 
het concentratievermogen, de behoefte aan meer praktisch of juist meer theoretisch bezig willen zijn, de 
vaardigheden qua planning en organisatie van de lessen, de mate van zelfstandigheid, etc. Daar proberen 
we rekening mee te houden bij de opbouw van het lesprogramma.
Daarnaast zijn er verschillen tussen beide afdelingen in de bovenbouw als het gaat om 
keuzemogelijkheden in het vakkenpakket en de plusprogramma’s.
De havo-opleiding duurt 5 jaar en de vwo-opleiding 6 jaar. Overigens zijn er elk jaar leerlingen die na hun 
havodiploma verder gaan in vwo 5 en in twee jaar hun vwo-diploma halen bij ons op school.

Vraag 14
Wat is het verschil tussen havo en vwo?
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Antwoord
We besteden veel aandacht aan dit thema, het liefst willen we dit voorkomen. We hebben elk jaar een 
anti-pestproject en het onderwerp komt meerdere malen per jaar aan bod. 
Als we wel pestgedrag signaleren, ondernemen de mentoren snel actie. Een goede en veilige sfeer 
vinden we erg belangrijk. 
Er wordt gelukkig niet veel gepest, maar helemaal voorkomen kan geen enkele school.

Antwoord
Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen is maatwerk. We bouwen op dit moment expertise op. In een 
persoonlijk gesprek moeten we nagaan of wij de hoogbegaafde leerling kunnen bieden wat hij/zij nodig 
heeft. 
Neem hierover contact op met Mw. Tromp, afdelingshoofd leerjaar 1.

Vraag 15
Wordt er veel gepest?

Vraag 16
Hoe is de begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen, ook in de brugklas?

Ondersteuning
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Antwoord
Wij hebben op school een ondersteuningsteam. De dyslexiecoach maakt onderdeel uit van dit team en 
begeleidt de leerlingen met dyslexie. Dit is vooral om de leerlingen te helpen met het gebruik van de 
toegestane hulpmiddelen. Begeleiding bij dyslexie is maatwerk.

Vraag 17
Hebben jullie een dyslexiecoach?
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Antwoord
Onze school heeft een open Christelijke identiteit. Dat betekent dat iedereen hier welkom is, die dit 
respecteert. Dat geldt ook voor de docenten.
Wij verwachten wel van onze medewerkers dat zij de missie en de visie van de school onderschrijven en 
aan het uitdragen daarvan een actieve bijdrage leveren.
We willen de identiteit zichtbaar maken in de wijze waarop wij omgaan met elkaar en de cultuur en sfeer 
die we nastreven. “Je mag er zijn, je doet er toe” is daarbij het leidende principe.

Antwoord
Iedereen is op onze school van harte welkom!
Bij de dagopening wordt gewerkt met de methode ‘Oase’. Er wordt aan de hand van een thema 
stilgestaan bij een stukje uit de bijbel, een stukje actualiteit etc.
Docenten zijn vrij om hier een passende keuze in te maken.
Wat wij willen is aan het begin van de dag contact maken en delen wat ons bezig houdt.

Vraag 18
Wat is jullie beleid t.a.v. de geloofsachtergrond van jullie docenten?

Vraag 19
Wat houdt de dagopening in? Is het niet erg/lastig als mijn kind niet gelovig is?

Identiteit


