Vormen van onderwijs

We hebben 5 verschillende type brugklassen.






Mavo +
Havo/Mavo
Havo +
Atheneum/Havo
Gymnasium

De + achter de H-klassen en de M-klassen dient gelezen te worden als een doorstroommogelijkheid naar een
hoger niveau. We gaan er vanuit dat leerlingen in de derde klas op het juiste niveau zitten. Opstromen kan dus
vanuit de eerste, maar ook nog vanuit de tweede klas. We hebben de M+klas en H+klas geïntroduceerd vanwege
het feit dat leerlingen in een dakpanklas soms overvraagd kunnen worden. Mochten de leerlingen in een M+klas of
H+klas het beter doen dan verwacht dan kunnen ze ook tijdens het eerste jaar doorstromen naar een hoger niveau.
In de dakpanklassen geven we les op het hoogste niveau. Vanuit de gymnasiumbrugklas kunnen leerlingen
doorstromen naar atheneum 2 of gymnasium 2.
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Dhr. J. van de Rijdt
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Mevrouw P.M. Lurinks

Contactpersonen brugklas

Mevrouw R. van de Kamp
Mevrouw S. van Dieperbeek-Pasveer

Lesuren

08.30 - 15.10 uur (lesuren van 50 minuten)
op donderdag hebben we een aangepast 45-minutenrooster

Pauzes

ochtendpauze 20 minuten (10.10 – 10.30 uur)
middagpauze 30 minuten (13.00 – 13.30 uur)

Aantal leerlingen

1997 leerlingen

Aantal brugklassen

10 (290 brugklassers)

Openbaar vervoer

Vlak voor de school is een bushalte, zodat we ook met het openbaar
vervoer goed te bereiken zijn

Boeken

Gratis via school

Open Dag

zaterdag 13 januari 2018 van 09.00 – 13.30 uur

Aanmeldingsdata

maandag 5 maart 2018 van 16.00 – 21.00 uur
dinsdag 6 maart 2018 van 16.00 – 21.00 uur
woensdag 7 maart 2018 van 14.00 – 18.00 uur

Informatiefolder
De Scholen krijgen na de herfstvakantie een flyer toegestuurd waarin meer informatie te vinden is over onze
school. Belangrijke data zijn hierin terug te vinden.
Tijdens de Open Dag zal een informatiefolder worden uitgereikt en ook op onze site is veel te vinden over ons
onderwijs.

Wat handig is om te weten:
In de onderbouw hebben alle leerlingen in de brugklas naast hun lesboeken ook een IPad bij zich.

