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“BIJ ONS OP SCHOOL WORDT IEDEREEN GEZIEN” In welke brugklas komt uw zoon of dochter? 

Dat hangt af van het advies van de basisschool 

en de resultaten van de CITO-toets. We hebben 

een mavo-/havo-brugklas, een havo-/vwo-brugklas, 

een vwo-brugklas en een HAtheneum-brugklas.  Het 

HAtheneum is de route voor de gemotiveerde havo-

leerling die graag het vwo wil doen. Het voordeel van 

brede brugklassen (mavo/havo en havo/vwo) is dat u de 

keuze een jaar kunt uitstellen. Aan het eind van de brugklas 

is veel duidelijker welke schoolsoort het beste past. 

Het fundament van het Vlietland College? Rector Mathieu Arnouts hoeft 

er niet lang over na te denken. “Bij ons krijg je de ruimte om jezelf te zijn.”

Begeleiding
De begeleiding in onze brugklassen 

is intensief. Er staan elke week twee 

mentoruren op het programma. Eén uur 

wordt gebruikt om studievaardigheden 

aan te leren (‘leren leren’) het andere 

wordt gedeeld met het vak drama, zodat 

de mentor tijd heeft voor verdieping en 

persoonlijke begeleiding.

Mentoren
De meeste brugklassen hebben twee 

mentoren. De mentoren zorgen ervoor 

dat de sfeer in de klas goed is en blijft, 

houden de prestaties in de gaten, grijpen 

in als er zaken spelen die het functioner-

en op school in de weg zitten. Uw zoon 

of dochter kan altijd bij hen terecht. U 

kunt de mentor zien als de opvolger van 

de juf of meester van de basisschool. 

De eerste schoolweek?
Nieuwe klasgenoten, een nieuw gebouw, 

nieuwe vakken, veel nieuwe docenten. 

Het is wennen in het begin. Daarom 

gaan we vroeg in het schooljaar op 

brugklaskamp. In drie intensieve, 

sportieve en gezellige dagen leert uw 

zoon of dochter zijn of haar klasgenoten 

kennen en wij uw zoon of dochter. 

De eerste lesdag
Op de eerste lesdag bereidt de mentor 

de klas voor op alle praktische 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 klaar om de eerste lessen 

te gaan volgen. 

“Je merkt het als je door de gangen 

loopt, als je lessen bijwoont – op het 

Vlietland College is de sfeer positief en 

rustig. Dat komt door de manier waarop 

we met elkaar omgaan. Docenten zijn 

betrokken bij hun leerlingen 

en bereid om een stapje 

extra te zetten. Leer-

lingen merken dat 

en zien hun docent-

en als begeleiders 

waarop je kunt 

rekenen. Ik durf te 

zeggen dat bij ons op 

school iedereen wordt 

gezien.”

 “Het Vlietland College is een intercon-

fessionele school. Wij maken ons dan 

ook sterk voor onderlinge acceptatie en 

begrip. Leerlingen leren hun eigen 

verantwoordelijkheidsgevoel te 

ontwikkelen en zorg voor het gemeen-

schappelijke te dragen. Onze docenten 

weten waar het om gaat in het leven en 

dus ook op school.”  

“Die sfeer van betrokkenheid en 

vertrouwen maakt het mogelijk om 

leerlingen autonomie te geven, een 

andere pijler van ons onderwijs. Wij zijn 

ervan overtuigd dat zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid voor het ei-

gen leerproces bijdragen aan 

de motivatie, het leerplez-

ier en de resultaten van 

leerlingen. We beginnen 

er voorzichtig mee in de 

brugklas en bouwen dat 

in de jaren daarna uit.” 

“Wij vinden ook dat leerlin-

gen zich breed moeten kunnen 

ontwikkelen. Daarom besteden we veel 

aandacht aan creativiteit, kunst, sport 

en beweging en internationalisering. Zo 

bereiden we ze voor op een complexe 

en snel veranderende samenleving. Wij 

ondersteunen onze leerlingen bij hun 

ontwikkeling tot evenwichtige, zelfstan-

dige en volwassen burgers. Tijdens hun 

schooltijd ontdekken ze wat waardevol 

is voor zichzelf en anderen. ” 

Vakken en leraren 
Uw zoon of dochter krijgt vakken die hij 

of zij nog niet eerder heeft gehad, zoals 

wiskunde en Frans. Een groot verschil 

met de basisschool is dat uw zoon of 

dochter voor ieder vak een andere leraar 

heeft.

Veel huiswerk?
Huiswerk hoort erbij in het voortgezet 

onderwijs. Dat bouwen we natuurlijk 

langzaam op. Uiteindelijk moet u 

rekening houden met gemiddeld 1,5 uur 

huiswerk per dag. Leerlingen kunnen 

vaak tijdens de les al met het huiswerk 

beginnen. 

Brede brugklassen, de havo-/vwo-brug-
klas en mavo-/havo-brugklas
In beide brede brugklassen wordt de 

leerstof aangeboden op het hoogste 

niveau. Bij de toetsing maken we 

onderscheid tussen de niveaus. 

Leerlingen krijgen voor iedere toets 

een vwo-cijfer en een havo-cijfer, 

respectievelijk een havo- en een 

mavo-cijfer. 

AAN HET EIND VAN 
DE BRUGKLAS IS 

DUIDELIJK WELKE 
SCHOOLSOORT HET 

BESTE PAST
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Een extra informatiemiddag voor ouders zal plaatsvinden op 3 februari. 
Meer informatie kunt u vinden op onze website. 
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OPEN DAG Wij zien u graag op onze 
online open dag! Installeer 
alvast de Open Dag App en 
blijf op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen. 

HET VLIETLAND 
COLLEGE GEEFT 
JE DE RUIMTE

Op het Vlietland College is het vwo een 

kleine, overzichtelijke afdeling. Dat heeft 

als voordeel dat de lijntjes kort zijn. 

Uw zoon of dochter wordt gezien en ge-

holpen of gestimuleerd als dat nodig is. 

Academische vaardigheden 
Hoe zet je een goed onderzoek op? Hoe 

stel je de juiste, kritische vragen? Hoe 

werk je effectief samen? Hoe presen-

teer je een onderzoek? In klas 1 en 

2 besteden we iedere week twee uur 

aan de ontwikkeling van academische 

vaardigheden. Binnen een vak, soms op 

school en soms daarbuiten. Zo leert uw 

kind al vroeg om kritisch en gestructu-

reerd na te denken en de juiste 

vragen te stellen.

Specialiseren en combineren
Die lijn trekken we door in klas 3, waar 

we met minicolleges en eigen onder-

zoekjes uiteenlopende wetenschaps-

richtingen dichterbij brengen. In het big 

history-project maken we duidelijk dat 

wetenschappelijke disciplines allemaal 

hun eigen perspectief hebben en elkaar 

raken.

Uniek
Aan het einde van de derde klas kiest 

uw zoon of dochter alleen een richting 

(Maatschappij of Natuur), de definitieve 

profielkeuze volgt later. Dat geeft meer 

tijd en mogelijkheden om te ontdekken 

welk profiel het beste past.

Vwo Plus 
Voor extra gemotiveerde leerlingen 

hebben we een drietal programma’s. Om 

te beginnen kunnen leerlingen naast 

school een vooropleiding volgen aan de 

Universiteit Leiden die hen vrijstelt van 

loting voor een vervolgstudie met een 

beperkt aantal plaatsen. In de tweede 

plaats bieden wij leerlingen de gelegen-

heid om colleges te volgen, ook bij de 

Universiteit Leiden, voor vakken die ze 

interessant vinden. In de derde plaats 

wordt op school jaarlijks een aantal 

activiteiten georganiseerd voor onder-

bouw- en/of bovenbouwleerlingen die 

zeer goed scoren. 

Op de mavo (vmbo theoretische leer-

weg) wordt uw zoon of dochter voor-

bereid op het vervolgonderwijs, op het 

mbo en de havo. De vakken hebben een 

algemeen vormend karakter. Uw zoon of 

dochter wordt begeleid door een hecht 

team van mentoren. Zij helpen uw kind 

om het beste uit zijn schooltijd te halen. 

De begeleiding van de mentor richt zich 

in eerste instantie op de schoolse kant, 

maar ook het welzijn van de leerling 

is belangrijk. Alleen als er sprake is 

van een balans kan er ontwikkeling 

plaatsvinden.

Goede begeleiding
Met het docententeam maken we een 

plan van aanpak voor zowel de klas als 

voor individuele leerlingen. Om uw 

zoon of dochter goed voor te bereiden 

op het kiezen van een profiel (Tech-

niek, Zorg & welzijn, Economie of 

Groen) en een vervolgstudie krijgt hij 

of zij bij ons speciale lessen, 

aangevuld met een sollicitatie- en 

presentatietraining en een stage.

Mavo Excellent
De mavo is op het Vlietland College 

niet zomaar een mavo, zeker niet voor 

leerlingen die meer kunnen en willen. Zij 

krijgen de kans om zich ruimer of sneller 

te ontwikkelen. Een gedeelte van onze 

leerlingen doet Mavo Excellent. Met 

dit programma kunnen leerlingen zich 

bezighouden met leerstof op een hoger 

niveau of een vak eerder afsluiten 

middels een zogeheten vervroegd 

examen.

Onze ervaring heeft geleerd dat de 

havist het liefst de leerstof praktisch wil 

verwerken. Hij wordt het meest gemo-

tiveerd en uitgedaagd als hij weet wat 

het nut is van de te leren stof. Daarom 

wordt veel leerstof verwerkt door het 

uitvoeren van praktische opdrachten.         

Goede voorbereiding op het hbo 
Bij ons op school leert uw zoon of 

dochter zichzelf kennen: wat vind ik leuk, 

wat drijft me of waar ben ik juist mind-

er goed in? Dat helpt allemaal bij het 

kiezen van een vervolgstudie. 

Om het beste uit leerlingen te halen, 

coachen we ze, letten we op hun werk-

houding en belonen we leerlingen die 

bovengemiddeld scoren.

Er wordt veel aandacht besteed aan 

het aanleren van verschillende vaar-

digheden. Denk bijvoorbeeld aan het 

maken van een goede planning, 

probleemoplossend werken, onderzoek 

doen, presenteren en samenwerken. 

Vaardigheden die ook nodig zijn om het 

profielwerkstuk met goed gevolg af te 

ronden en om succesvol door te stromen 

naar het hbo.

Mentoraat
De lijntjes tussen mentor en leerling zijn 

kort, zodat steeds duidelijk is hoe het 

gaat met de leerling en welke onder-

steuning er eventueel nodig is. In de 

derde klas besteden we, tijdens de 

mentorles, uitgebreid aandacht aan de 

profielkeuze, in de vierde en vijfde aan 

het kiezen van een vervolgstudie. Bezoek 

van open dagen en ‘proefstuderen’ horen 

daarbij. 

Het Vlietland College heeft als enige 

school in Nederland een HAtheneum-

afdeling. Het HAtheneum is een drie-

jarige 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. 

Voor wie is het HAtheneum? 
Het HAtheneum is bedoeld voor 

leerlingen die echt willen en weten wat 

doorbijten is. Het advies van de leer-

kracht van groep acht is daarbij van 

doorslaggevend belang. Tijdens een 

intakegesprek checken we dat oordeel; 

we willen zelf zien en horen dat leer-

lingen 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. 

Feedback en leren leren
Op het HAtheneum krijgt de leerling 

naast cijfers ook concrete feedback zodat 

duidelijk is waar nog lacunes zitten. Voor 

verdieping of extra steun zijn speciale 

HAtheneum-uren beschikbaar. ‘Leren 

leren’ en studievaardigheden vormen het 

hart van het HAtheneum.

Een passende planning 
De docenten geven aan welke stof 

leerlingen moeten leren en welke op-

drachten ze moeten maken, de leerlin-

gen bepalen (binnen de kaders van de 

docent) wanneer en hoe lang ze aan de 

opdrachten werken. Daarmee maken we 

leerlingen medeverantwoordelijk voor 

het leerproces. Tijdens drie speciale 

HAtheneum-uren (extra lessen) is er tijd 

en gelegenheid om de vakinhoudelijke 

kennis op vwo-niveau te brengen. De 

ontwikkeling van de leerlingen wordt 

bijgehouden in een portfolio. 

Wilt u meer weten over ons onderwijs? 
Bezoek onze website of stuur een mailtje 
naar de afdelingsleider van de brugklassen:
j.van.den.heuvel@vlietlandcollege.nl

VWO MAVO


