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Programma, wat gaan we doen?

• Voorstellen
• Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs
• Junior College
• Leerlingbegeleiding, mentor en specialisten
• Dag van een brugklasser
• Lestijden
• Maatwerk
• Mavo-havoklas
• Vragen



Voorstellen

Carolien Raadgers NE

Jan-Willem Schutte WI

Leerlingen:
- Mila de Wijn 
- Jula Flier
- Kelvin Westerhof



Van groep 8 naar de brugklas



Wat zijn de meest bijzondere verschillen?



Junior College

Driehoek ouder – leerling – mentor
Veilige sfeer
Goede relatie
Communicatie
Samen
De leerling centraal
Maatwerk
Leerlingbegeleiding
Persoonlijke ontwikkeling
Welbevinden
Stimulerende omgeving
Resultaten
Leerlingenraad, klankbordgroepen



Leerlingbegeleiding mentor

• Contactpersoon
• Studieresultaten
• Leerstrategieën
• Sociaal emotioneel functioneren
• Groepsproces
• Activiteiten



Specialistische leerlingbegeleiding

• Dyslexiecoach
• Loopbaanbegeleider
• Ondersteuningscoördinator (zorg)
• Leerjaarcoördinator 
• Vertrouwenspersoon
• Anti-pestcoördinator 
• Ondersteuningspunt (OSP)



Hoe ziet een dag van een brugklasser eruit?

- Introductiedagen
- Lestijden
- Vakken
- Pauzes (10.10 – 10.30 uur en van 12.10 – 12.40 uur)
- Magister 
- Maatwerkuren (dinsdag en donderdag het 4de uur)
- Extra hulpuren (maandag t/m donderdag het 8ste uur)
- Diatoets begeleiding
- Coaching
- Talenturen 
- Klassenactiviteiten (mentoruitjes, schoolfeest, Sinterklaas, kerst)
- Junior Run 



Lestijden



Maatwerk

• Extra hulpuren
• Maatwerkuren



Maatwerkuren

• 2x per week
• Keuze
• Specifieke vak-begeleiding
• Achterstanden
• Ondersteuning
• Zelfstandig werken
• Huiswerk
• Extra uitleg



De mavo/havo klas

Uitstel niveaukeuze

De leerling meer kans bieden om op
het juiste niveau terecht te komen

Presenter-notities
Presentatienotities
Advies is soms lastig, nu jaar langer de tijd. Afstroom is negatief – kunt niet blijven zitten in havo1 – naar welke school ook, altijd bekendenGedifferentieerd; rekenening houden met de verschillen, verlengde instructie, methode, landelijk lastig, mogelijk ook op andere niveaus



Vragen?
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