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Opstroomklas
als je voor het
hoogste gaat

Als aan het einde van de basisschool nog niet
duidelijk is welk niveau het beste is voor jou,
kun je kiezen voor een opstroomklas.
‘Opstromen’ is naar een hoger niveau gaan.
In de opstroomklas krijg je de kans om te
laten zien of je het hogere niveau aankunt
en of je je er prettig bij voelt.

Opstroomklas

Als je voor het
hoogste gaat
Vmbo-kader/mavo

In de vmbo-kader/mavo-opstroomklas krijg je alle
lessen op mavoniveau. Ook de inhoud van de lessen
in de opstroomklas verschilt niet van de mavoklassen.
Je lessen zijn in het hoofdgebouw. Na het eerste
leerjaar bepalen de docenten in overleg met jou,
je ouders en je mentor waar je het beste past:
in 2 mavo of in 2 vmbo-kader.

Mavo/havo

Deze klas is bedoeld voor leerlingen die vanuit de
basisschool een mavo/havo-advies hebben gekregen.
De brugperiode mavo/havo duurt twee jaar. In de
mavo/havo-klas krijg je les op havoniveau, zodat je de
vaardigheden ter voorbereiding op de bovenbouw van
de havo aangeleerd krijgt. We toetsen op mavo/havoniveau, zo krijgen we een goed beeld van wat je kunt.
Soms zullen we je ook uitdagen, bijvoorbeeld door
een typische havo-vraag aan je te stellen.
In deze opstroomklas wordt gebruik gemaakt van
de iPad. De iPad kun je van school huren, via school
kopen of zelf kopen. Je ouders krijgen daar na
aanmelding meer informatie over.
Tijdens de brugperiode houden we in de gaten of je
op de juiste plek zit door middel van gesprekken met
jou, je mentor en ouders. Aan het einde van de brug-

periode overleggen we met jou, je ouders en je
mentor welk niveau het best bij jou past en hoe
je het best je schoolcarrière kunt voortzetten.

Havo/vwo

Ook leerlingen met een havo-advies bieden we kansen om voor een hoger niveau te gaan. De havo/vwoklas is voor leerlingen met een havo, havo/vwo of
vwo-advies. In de afdeling havo/ vwo wordt gewerkt
met de iPad. De iPad kun je van school huren, via
school kopen of zelf kopen. Je ouders krijgen daar
na aanmelding meer informatie over.
De brugperiode havo/vwo duurt twee jaar. In die tijd
houden we in de gaten hoe het met je gaat en aan het
einde van de brugperiode bepalen we in overleg met
elkaar welk niveau het best bij je past.
Uiteraard houden we op onze school je prestaties ook
in de hogere klassen in de gaten en is het ons streven
de overstap naar een ander niveau voor jou zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Zo kun je bijvoorbeeld na
het behalen van je mavo-diploma doorstromen naar
onze havo en met een havo-diploma op zak kun je
soepel naar het vwo. We bieden dus veel kansen om
je niveau te verhogen.
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‘Ik voelde me hier meteen een grote brugklasser en ik
heb veel plezier. Het grootste verschil is dat ik nu veel
later thuis ben. En je loopt veel, van het ene naar het
andere lokaal. Ook zijn de pauzes langer. Fijn, want
ik ben niet zo’n snelle eter. Ik houd van kunst en
museums, dus beeldende vorming vind ik leuk.
Twee uur lang lekker tekenen en je mag erbij praten.
Informatiekunde vind ik ook leuk. Ik wil later juf worden
en dan moet je veel met computers werken.’

