
OP HET VLIETLAND COLLEGE KIJKEN WE VERDER DAN HET KLASLOKAAL
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), in het andere uur staat het sociale proces centraal of wordt er persoonlijke bege-

leiding gegeven.

Wij vinden het belangrijk dat uw zoon of dochter zichzelf leert kennen en de ruimte 

krijgt om zich te ontwikkelen; als persoon, bij ons op school en als wereldburger.

Mentoren
Elke brugklas heeft een eigen mentor. 

De mentoren zorgen ervoor dat de sfeer 

in de klas goed is en blijft, houden de 

prestaties in de gaten en grijpen in als 

er zaken spelen die het functioneren 

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 brug-

klaskamp. 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 de dagelijkse gang van 

zaken: rooster, lokalen, spullen die je 

mee moet nemen, enz. De leerlingen 

krijgen bovendien hun chromebook en 

planagenda. 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. 

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 kind voor 

ieder vak een andere leraar heeft en 

bijna elk uur een ander vak.

Veel huiswerk?
Huiswerk hoort erbij in het voortgezet 

onderwijs. Dat bouwen we natuurlijk 

langzaam op. Uiteindelijk moet u rek-

ening houden met gemiddeld anderhalf 

uur huiswerk per dag. Leerlingen kunnen 

vaak tijdens de les al met het huiswerk 

beginnen. 

In welke brugklas komt uw zoon of 

dochter? Dat hangt af van het advies van 

de basisschool en de resultaten van de 

eindtoets groep 8. We hebben een mavo/

havo-brugklas, een havo/vwo-brugklas 

en een vwo-brugklas.   

In beide gemengde brede brugklassen 

wordt de leerstof aangeboden op gemid-

deld niveau. Tegelijkertijd differentiëren 

we waar dat kan. Bij de toetsing maken 

we onderscheid tussen de niveaus. Leer-

lingen in de gemengde klassen krijgen 

voor iedere toets een vwo-cijfer en een 

havo-cijfer, respectievelijk een havo- en 

een mavo-cijfer. 

Aan het eind van de eerste klas bepalen 

we - voorlopig - wat in de tweede de 

beste plek is voor uw zoon of dochter. Is 

het duidelijk, dan stroomt uw kind door 

naar 2-mavo, 2-havo of 2-vwo. Maar, het 

kan ook zijn dat we nog niet zeker weten 

welk niveau het best past. In dat geval 

is een combinatieklas de beste optie. Na 

twee jaar is uw zoon of dochter klaar 

voor de volgende stap, met een gezonde 

portie zelfvertrouwen. 

Op de middelbare school - en ook later 

- zijn studievaardigheden onmisbaar. 

Met name in het eerste en tweede 

leerjaar besteden we daar vaak en veel 

aandacht aan, tijdens het mentoruur, in 

workshops ‘leren leren’, maar ook in de 

vaklessen. Voorbeelden? U kunt denken 

aan: samenvatten, mindmappen, plan-

nen, organiseren, structureren, het lezen 

van tabellen en grafieken. We helpen 

uw zoon of dochter niet alleen om deze 

vaardigheden onder de knie te krijgen, 

maar ook om uit te vinden wat voor hem 

of haar het beste werkt. 

Waar dat kan, gaan we met leerlingen op 

stap. U kunt denken aan veldwerk voor 

vakken als biologie en aardrijkskunde, 

aan museumbezoek of uitstapjes naar 

buitenlandse steden. We gaan naar 

buiten maar halen de wereld ook naar 

binnen, door bijvoorbeeld (ervarings-)

deskundigen, schrijvers en ondernemers  

uit te nodigen - onlangs was Splinter 

Chabot bij ons, binnenkort komt Arthur 

Japin op bezoek.

Wij vinden het belangrijk dat leerlin-

gen zich niet alleen in cognitief opzicht 

ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door 

lid te worden van één van de vele com-

missies en clubjes die onze school rijk is. 

Meedenken over schoolfeesten, de tech-

niek regelen bij de ouderavond of aan 

tafel zitten met de rector en de medeze-

ggenschapsraad? Het kan allemaal.  

Om zich te kunnen ontplooien hebben 

leerlingen een veilige omgeving nodig. 

We besteden dan ook veel aandacht aan 

persoonsvorming, samenwerken en so-

ciale interactie. Samenwerken doen we 

bijvoorbeeld tijdens het brugklaskamp, 

bij praktische opdrachten en het profiel-

werkstuk (de eindscriptie) of tijdens het 

brugklasproject waarbij we met de klas 

een theatervoorstelling voorbereiden en 

organiseren. 

Ook bewegen vinden wij belangrijk. 

Niet alleen in de sportlessen, maar 

ook met een sportinstuif, pauzesport 

en de jaarlijkse competitie voor de 

sportiefste brugklas. Kortom, op 

het Vlietland College gaat het 

niet alleen om de boeken, 

maar ook om leren van de 

wereld en van elkaar. 

DE MENTOR IS DE JUF OF MEESTER VAN DE BASISSCHOOL HET VLIETLAND COLLEGE HEEFT EEN TWEEJARIGE BRUGKLAS
Op het Vlietland College hebben we gekozen voor een tweejarige brugperiode. Het 

voordeel van brede brugklassen is dat de keuze later valt. Aan het eind van de brug-

periode is veel duidelijker welke schoolsoort het beste past.
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Op de mavo (vmbo theoretische leerweg) 

wordt uw zoon of dochter voorbereid 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 zichzelf en zijn 

schooltijd te halen. De begeleiding van 

de mentor richt zich in eerste instantie 

op de schoolse kant, maar ook het welzi-

jn van de leerling is belangrijk. Alleen als 

er sprake is van balans kan er ontwikke-

ling plaatsvinden.

 

Goede begeleiding
Leerlingen krijgen één tot twee men-

torlessen per week. In de mentorles 

helpt en begeleidt de mentor uw zoon 

of dochter met schoolse en sociale 

vaardigheden en keuzebegeleiding. 

De docenten vormen een goed team. 

Leerlingen worden gezien en docenten 

weten wat er speelt. Wat ook helpt zijn 

de relatief kleine klassen van rond de 25 

leerlingen.

 

Mavo Excellent
De mavo is op het Vlietland College 

niet zomaar een mavo, zeker niet voor 

leerlingen die meer kunnen en willen. 

Leerlingen krijgen de kans om zich ruim-

er te ontwikkelen. Ze kunnen bovendien 

vervroegd examen doen en hiermee een 

vak in het voorexamenjaar afsluiten. Ten 

slotte doet 90% van onze leerlingen 

examen in zeven vakken, in plaats van de 

verplichte zes. 

Praktijkgericht, dat is onze havo in ieder 

geval. We geven leerlingen bovendien de 

ruimte om zichzelf te leren kennen en 

zichzelf te ontwikkelen. Dat vraagt weer 

om intensieve en op maat gesneden 

begeleiding.        

Praktische vaardigheden 
Havoleerlingen zijn praktijkgericht. Daar-

om werken we bij voorkeur met concrete 

opdrachten. We besteden bovendien veel 

aandacht aan vaardigheden, zoals plan-

nen, probleemoplossend werken, onder-

zoek doen, presenteren en samenwerken. 

Het zijn allemaal vaardigheden die ook 

nodig zijn om succesvol door te stromen 

naar het hbo.

Excelleren op de havo
Leerlingen worden beloond, krijgen de 

ruimte als ze er goed voorstaan (een 7 

gemiddeld zonder onvoldoendes). Een 

paar van de mogelijkheden: vervroegd 

examen doen in een of meerdere vakken, 

Cambridge Engels volgen of meedoen 

aan het havo bètaprogramma op de ho-

gescholen van Zuid-Holland (alleen voor 

4-havo). Zo kan uw zoon of dochter bij 

ons het maximale uit zichzelf halen.

Mentoraat
Wat vind ik leuk, wat drijft me of waar 

ben ik juist minder goed in? Bij ons leert 

uw zoon of dochter zichzelf kennen. 

Dat helpt, ook bij het kiezen van een 

vervolgstudie. De lijntjes tussen men-

tor, leerling en u als ouders zijn kort, 

zodat duidelijk is hoe het gaat en wat 

er nodig is. Sommige leerlingen hebben 

extra ondersteuning nodig, anderen juist 

ruimte om hun eigen route te bepalen. 

Iedere leerling krijgt de begeleiding die 

het beste past.  

Profiel en vervolgopleiding
In de derde klas besteden we, vooral 

tijdens de mentorles, veel aandacht aan 

de profielkeuze. De leerlingen vul-

len vragenlijsten in en gaan op stage, 

waarmee ze zichzelf, hun voorkeuren en 

kwaliteiten leren kennen. In de vierde en 

vijfde klas trekken we die lijn door bij 

de keuze van een vervolgstudie. Bezoek 

van open dagen en ‘proefstuderen’ horen 

daarbij. Sluitstuk in beide gevallen is een 

avond waarop leerlingen hun keuze aan 

u presenteren. Uit de landelijke tevred-

enheidsenquête van 2021-2022 onder 

leerlingen blijkt dat onze aanpak werkt: 

onze leerlingen waarderen onze inspan-

ningen bovengemiddeld. En daar zijn wij 

natuurlijk trots op. 

Is uw zoon of dochter zelfstandig, in-

telligent en nieuwsgierig? Wil hij of zij 

weten hoe iets echt werkt? Dan is ons 

vwo de juiste keuze. 

Wij zijn dit schooljaar, als aspirant lid, 

aangesloten bij WON, dat staat voor 

Wetenschapsoriëntatie Nederland. WON 

is een netwerk van meer dan 50 scholen 

verspreid over heel Nederland. Het Vliet-

land College is de enige WON-school in 

de regio. Samen met bedrijven en univer-

siteiten werken wij aan inspirerend, 

wetenschappelijk onderwijs. En daarmee 

bereiden we uw zoon of dochter zo goed 

mogelijk voor op een wetenschappelijke 

vervolgopleiding. 

Zelf leren nadenken
Plezier op school is het allerbelangrijk-

ste en dus leren wij onze leerlingen wat 

onderzoek is, aan de hand van verschil-

lende uitdagende modules Wetenschap-

soriëntatie. Maar daar stopt het niet, ook 

bij de overige vakken dagen we leerlin-

gen uit om zelf na te denken. Wij ver-

tellen niet meteen hoe iets zit of werkt, 

maar stimuleren onze leerlingen om 

dat zelf uit te zoeken. We leren uw zoon 

of dochter om kritisch te zijn, vragen te 

(blijven) stellen en altijd een open blik te 

houden.

Extra stimulans
Heeft een leerling een interessant onder-

zoek gedaan, dan kan hij of zij meedoen 

met de landelijke leerlingmanifestatie 

van WON. Een mooie plek waar leerlin-

gen resultaten van onderzoeken uitwis-

selen met leerlingen van andere scholen 

en… prijzen kunnen winnen. Aan het 

einde van hun schoolcarrière zijn onze 

leerlingen extra goed voorbereid op het 

maken van het profielwerkstuk en klaar 

voor een wetenschappelijke vervolgo-

pleiding. 

Ook buiten het klaslokaal
We dagen alle bovenbouwleerlingen uit 

om verder te kijken dan school alleen. 

Voorbeelden? U kunt denken aan: ver-

dieping voor een vak, bedrijfsbezoeken, 

extra sport, een maatschappelijke stage, 

lessen Cambridge Engels, meedraaien in 

de schoolkrantredactie, extra practica, 

colleges op de universiteit, het begelei-

den van brugklassers, meepraten over 

het beleid van de school. Onze leerlin-

gen kunnen dan zelfstandig, intelligent 

en nieuwsgierig zijn.  Wij houden in de 

gaten of het allemaal past en kan.

Vanaf volgend schooljaar is er geen 

HAtheneumbrugklas meer op het 

Vlietland College. Leerlingen kunnen 

zich nog wel gewoon inschrijven voor 

een havo/vwo-brugklas. Die heeft de 

afgelopen jaren (net als onze andere 

brugklassen) de goede dingen van het 

HAtheneum overgenomen. Hierdoor was 

er eigenlijk weinig verschil meer tussen 

een ‘normale’  havo/vwo-brugklas en een 

HAtheneumbrugklas. 

In onze vernieuwde brugklassen plukken 

we dus de vruchten van de successen die 

we in het HAtheneum behaald hebben. 

Zo is er extra veel aandacht voor ‘ler-

en leren’ en worden leerlingen goed 

begeleid bij het plannen en organiseren 

van schoolwerk. We toetsen minder voor 

cijfers en er is voor leerlingen ruimte om 

zelf keuzes te maken in hun eigen leer-

route. Natuurlijk wel met hulp van 

de mentor en docenten. 

VWOMAVO

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

HUH?  
WAAR IS HET HATHENEUM GEBLEVEN?
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