brugklas gymnasium
algemeen
Vakken

Mentorlessen
Cito-toets

Rooster
Rapporten

Eigentijds
Gymnasium

Nederlands / Engels / Frans / wiskunde/ aardrijkskunde/ geschiedenis/
klassieke talen en cultuur / biologie / tekenen / beeldende vorming / lichamelijke
opvoeding / muziek / mentorles / TalentAtelier / onderzoeksvaardigheden /
informatica (en eventueel steunles).
Eén uur per week heb je mentorles. De mentor helpt hoe je moet leren en hoe je
bijvoorbeeld je agenda moet indelen.
Net als op de basisschool is er een leerlingvolgsysteem met Cito-toetsen. Het is om,
naast de rapportcijfers die je haalt, te zien of je op het juiste niveau zit. In het najaar
vindt de nulmeting plaats, waaraan ook de indeling voor steunlessen is gekoppeld.
In het voorjaar wordt de eerste vervolg Cito-toets afgenomen.
Aan het begin van het schooljaar krijg je een rooster. Eind januari krijg je een nieuw
rooster, dit is omdat sommige vakken maar een half jaar gevolgd worden.
Je krijgt 3x per jaar een rapport. Bij het 2e rapport krijg je een voorlopige determinatie (niveau voor de 2e klas). Bij het 3e rapport is er een eindvergadering en wordt
er vastgesteld naar welk niveau je in de 2e klas gaat (definitieve determinatie).
De weging van de drie rapporten is 1-2-2.
Bij ons is het gymnasium meer dan Grieks en Latijn op het rooster. Naast aandacht
voor kennis en een mooi programma rond klassieke vorming zijn er projecten met
aandacht voor nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en reflectie.

activiteiten
Excursies

TalentAteliers

Activiteitendagen
Sportdagen
Kennismaking

Sinterklaasviering
Kerstmaaltijd
Summervibes
Afsluiting

Speciaal voor de gymnasiumklassen worden er verschillende excursies georganiseerd. Deze excursies zijn vaak cultureel van aard en zijn gerelateerd aan lesstof van
verschillende vakken.
Deze starten na de herfstvakantie. Je hebt de keuze uit heel veel TalentAteliers en je
gaat 2 x 8 weken een talent volgen. Het leuke is dat deze lessen buiten de gewone
klassen omgaan.
Er zijn 10 activiteitendagen per jaar. Je voert diverse projecten uit met vakoverstijgende opdrachten, binnen of buiten de school.
Twee keer per jaar is er een sportdag. Hierin worden toernooien gehouden van in de
les geoefende sporten
Voorafgaand aan het schooljaar maak je op een woensdagmiddag in juni al kennis
met je nieuwe klas en je mentor en krijg je een rondleiding door het gebouw. Na de
zomer gaat de kennismaking verder doordat je in de 1e schoolweek 3 dagen op
kamp gaat om daar veel leuke creatieve en sportieve activiteiten te doen met jouw
klas en de andere brugklassen van TL, havo en vwo.
In overleg met je mentor kiest je klas om samen Sinterklaas te vieren, bijvoorbeeld
door lootjes te trekken, gedichten te maken of een spel te spelen.
Voor elkaar en met elkaar een mooi buffet maken en dan met z’n allen aan tafel in je
mooie kleren.
Na de laatste lesochtend is het feest op het schoolplein met muziek, spelletjes, eten,
drinken en ander vertier.
Aan het einde van het schooljaar is er een leuk uitstapje met alle 1 e klassen.
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