DE BRUGKLAS OP HET VLIETLAND COLLEGE
In welke brugklas komt uw zoon of dochter?
Dat hangt af van het advies van de basisschool. Op het Vlietland College kennen we
vier typen brugklassen. We hebben een vwobrugklas, een HAtheneum-brugklas en twee
brede brugklassen: een havo/mavo-brugklas
en een vwo/havo-brugklas.
De brugklas algemeen
In welke brugklas uw kind ook wordt geplaatst,
een aantal zaken geldt altijd. Zo is de
begeleiding in elke brugklas intensief en
dat geldt zeker voor de eerste weken.
Mentoren
De meeste brugklassen hebben twee
mentoren. De mentoren zorgen er samen met
de leerlingen voor dat de sfeer in de klas goed
is. Uw zoon of dochter kan altijd met vragen bij
de mentor terecht. De mentor is dus eigenlijk
de opvolger van de “eigen” juf of meester van
de basisschool.
De eerste schoolweek
Het is even wennen in het begin, aan de school,
de klasgenoten; alles is nieuw. Daarom gaan we
vroeg in het schooljaar op brugklaskamp. Door
allerlei sportieve en verrassend uitdagende

opdrachten uit te voeren, leert uw zoon of
dochter zijn of haar klasgenoten en mentor
snel kennen.
De eerste lesdag
Op de eerste lesdag bereidt de mentor de klas
voor op alle schoolse zaken: rooster, lokalen,
spullen die je mee moet nemen, enz. De rest
van de eerste week is uw zoon of dochter op
kamp. Na de kennismakingsdagen zijn de
leerlingen helemaal klaar om de eerste
lessen te volgen.
Vakken en leraren
Uw zoon of dochter krijgt vakken die hij of zij
nog nooit eerder heeft gehad, zoals wiskunde
en Frans. Sommige vakken heten anders maar
lijken op vakken van de basisschool. Een groot
verschil met de basisschool is dat uw zoon of
dochter voor ieder vak een andere leraar heeft.
Veel huiswerk?
Bijna elke les krijgt uw kind tijd om aan
zijn/haar schoolwerk te beginnen; daarnaast
krijg hij huiswerk mee. In de eerste weken is het
natuurlijk wennen. Daarom bouwen we de
hoeveelheid langzaam op! Uiteindelijk komen
we uit op gemiddeld 1,5 uur huiswerk per dag.

CITATEN WAAR WE TROTS OP ZIJN

'Ik vind jullie echt
de ﬁjnste school waar ik
kom! Als ik een kind had zou
ik het bij jullie op school sturen.
Helaas heb ik alleen een konijn'
Marian, voormalig GGD‐
verpleegkundige in de
regio Leiden

VLC HET VLIETLAND COLLEGE

'Ik kom van een
andere school hier in de
buurt, maar ik heb mij nog
nooit zo (snel) thuis gevoeld als bij
jullie op school. De klas is gezellig
en ik voelde mij meteen opgenomen en ook docenten zijn
ècht in je geïnteresseerd!'
Rita, nieuwe leerling in
5 vwo

‘Het Vlietland
College en het Northgo in
Noordwijk zijn de meest gayfriendly scholen uit de regio. En
dat zegt natuurlijk iets over de
sfeer in het algemeen
op school.'
Rogier, voorlichter COC

Volg ons op Facebook en Instagram!

DE BRUGKLAS

MAVO HAVO VWO
AH-brugklas
In de vwo/havo brugklas wordt de leerstof
aangeboden op vwo-niveau en gediﬀerentieerd
naar havoniveau. Bij de toetsing wordt gebruik
gemaakt van een model dat onderscheid maakt
op beheersingsniveau. Hierdoor kan valide in
beeld worden gebracht hoe een leerling op
vwo-niveau presteert en hoe op havoniveau.
Leerlingen krijgen dan ook voor iedere toets
een vwo-cijfer en een havo-cijfer.

Brede brugklassen
Het kan zijn dat nog niet duidelijk is welke
schoolsoort het beste bij uw kind past. Daarom
biedt het Vlietland College brede brugklassen
aan. Dan kun je je keuze een jaartje uitstellen.
Aan het eind van de brugklas is dan duidelijk
welke schoolsoort het best past: vwo, havo of
mavo. De begeleiding in deze brugklassen is
intensief. Er staat 1,5 uur extra voor het
mentoraat op het programma. Een uur wordt
gebruikt om studievaardigheden aan te leren
(‘leren leren’) het andere mentoruur wordt
gedeeld met het vak drama, zodat de mentor
slechts een halve klas lesgeeft en daardoor
de tijd heeft voor verdieping en
persoonlijke begeleiding.

INFORMATIEAVOND VWO & HATHENEUM
donderdag 24 januari (aanvang 19.30)

OPEN AVOND
maandag 4 februari (aanvang 19.30)

EXPERIENCE DAY
woensdag 6 februari (aanvang 13.30)

HM-brugklas
Voor de herkenbaarheid gebruikt het Vlietland
College de naam mavo in plaats van vmbo-tl.
In de havo/mavo brugklas wordt de leerstof
aangeboden op havoniveau en gediﬀerentieerd
naar mavoniveau en ook deze leerlingen
worden getoetst op beide niveaus. De havoleerstof is van gelijkwaardig niveau als de stof
die in de AH-brugklas wordt aangeboden.

Vwo-brugklas
Op het Vlietland College is het vwo een kleine,
overzichtelijke afdeling. Dat heeft zo z’n
voordelen. Docenten kennen de leerlingen
goed en de lijntjes zijn kort. Uw zoon of dochter
wordt dus gezien en geholpen en gestimuleerd
als dat nodig is.
Cambridge
Alle vwo-brugklassers krijgen een extra les
Engels op de manier van de Cambridgelessen
waarvoor vanaf klas 2 gekozen kan worden.
Ook met Academische Vaardigheden-blokken
worden de vwo-leerlingen extra uitgedaagd.
Academische vaardigheden
In de eerste twee jaar van het vwo werkt uw
zoon of dochter naast de ‘normale’ lessen
iedere week een dubbel lesuur aan
Academische Vaardigheden. Hoe zet je een
goed onderzoek op? Hoe stel je de juiste,
kritische vragen? Hoe werk je eﬀectief samen?
Hoe presenteer je een onderzoek? Iedere
periode is een vak op deze 'andere' manier aan
het werk. Zo leert uw kind al vroeg om te
denken als een echte wetenschapper.

HATHENEUM
HAtheneum brugklas
Het Vlietland College heeft als enige school in
Nederland een HAtheneum-afdeling. Het
HAtheneum is een driejarige opleiding die
havo-leerlingen voorbereidt op de bovenbouw
van het vwo. Ze volgen lessen op vwo–niveau,
gebruiken de boeken voor het vwo. De inhoud
is het hetzelfde, de route is anders.

krijg je naast cijfers ook feedback en
aanknopingspunten zodat inzichtelijker wordt
wat een leerling al kan en wat er nog verder
moet worden geoefend. Leerdoelen en
formatieve evaluatiemomenten zijn hiervoor
erg belangrijk. Voor extra verdieping of
versterking van een vak zijn speciale
HAtheneum-uren beschikbaar.

Voor wie is het HAtheneum?
Het HAtheneum is bedoeld voor leerlingen die
echt willen en weten wat doorbijten is. Het
advies van de leerkracht van groep acht is
daarbij van doorslaggevend belang. Tijdens een
intakegesprek checken we dat oordeel; we
willen zelf zien en horen dat leerlingen er voor
de volle honderd procent voor willen gaan en
bereid en in staat zijn om tegenslagen te
overwinnen. Net zo belangrijk is de steun van
de ouders; ook u moet volledig achter deze
stap staan en uw kind steunen.

Leervaardigheden
Om te kunnen leren moet je eerst weten hoe je
moet leren. Op het HAtheneum besteden we
veel aandacht aan verschillende leerstrategieën. Want hoe leer je nu het beste en
hoe past dit bij jouw drijfveren? In de
mentorlessen leren we de leerlingen hun
leerproces te optimaliseren.

Formatief evalueren
Op het HAtheneum wordt er, net als in de
andere brugklassen, getoetst. Alleen de
terugkoppeling is anders. Op het HAtheneum

Een planning die past
We maken de leerlingen medeverantwoordelijk
voor het leerproces. De docenten geven aan
welke stof ze moeten leren en welke
opdrachten ze moeten maken, de leerlingen
bepalen (binnen de kaders van de docent)
wanneer en hoe lang ze aan de opdrachten
werken. Een Hatheneum-leerling moet
ambitieus, leergierig en ondernemend zijn.

