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Welkom!  

 

Uw kind staat aan het begin van een nieuwe fase in zijn schoolloopbaan: hij wordt 

brugklasser! Dat is voor elk kind leuk en ook wel spannend. Wij vinden het van 

groot belang dat de leerlingen zich snel thuis voelen op onze school en daarom 

besteden we in de brugklas veel tijd aan de introductie van onze nieuwe 

leerlingen. Ouders spelen natuurlijk ook een grote rol om de eerste stappen naar 

onze school te begeleiden, de begeleiding van onze leerlingen is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid waarbij ouders en school met elkaar samenwerken.  

U  ontvangt deze gids om u (en uw kind) wegwijs te maken in de nieuwe school van 

uw kind. U vindt allerhande informatie over praktische zaken, over de begeleiding 

van de leerlingen, over toetsen, rapporten, ouderspreekuren, nieuwe vakken, de 

rol van de mentoren en nog veel meer. Naast deze gids ontvangt u de Algemene 

Schoolgids waarin u o.a. de contactgegevens van medewerkers, vakanties, 

lestijden, ziekmeldingen en verlofregelingen kunt vinden. 

Wij hopen dat deze gids informatie verschaft die u nodig heeft. Vanzelfsprekend 

ontvangt u in het komende cursusjaar nadere informatie over ouderavonden, 

ouderspeekuren, excursies en activiteiten. 

 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

 

Mw. C. Onderdijk, coördinator brugklassen 

Mw. J. A. Hemminga-van Vliet, afdelingsleider brugklassen 
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De taak van de mentor 

De brugklasmentor ziet de leerlingen een aantal malen per week: tijdens de 

vaklessen, tijdens de mentorles en tijdens de studieles (tot de herfstvakantie). 

Tijdens de mentorlessen wordt aandacht besteed aan de volgende zaken:  

 Wegwijs maken in de school 

 Teambuilding in de klas 

 Klassenuitje organiseren  

 Helpen bij het oplossen van pestproblematiek 

 Leren leren/ leren huiswerk maken 

 Leervaardigheden in kaart brengen 

 Bespreken studieresultaten 

 Contact onderhouden met ouders/verzorgers 
 

Indien de mentor vermoedt dat een leerling extra begeleiding nodig heeft, neemt 

hij contact op met de leerlingencoördinator, remedial teacher of zorgcoördinator.  

 

Ouderbetrokkenheid – de dynamische driehoek 

Voor een optimale ontwikkeling van 

een leerling is het belangrijk dat drie 

partijen met elkaar samenwerken. Dat 

zijn de leerling zelf, de school en zijn 

ouders en/of verzorgers. Goede 

communicatie tussen deze drie is van 

groot belang. De mentor is de spil in 

het contact tussen de leerling, school 

en thuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerling 

Ouder(-s) School 
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Cijfergeving 

 

In elk leerjaar en afdeling krijgen de leerlingen gelijkwaardige proefwerken 

waarover de docenten vooraf afspraken maken over beoordeling en normering. 

Naast proefwerken krijgen leerlingen schriftelijke of mondelinge overhoringen, 

maken zij werkstukken en houden zij presentaties. Aan elk te beoordelen werk 

wordt een weegfactor toegekend. De weegfactor hangt af van de zwaarte van de 

toets. U kunt de cijfers op Magister bekijken 

 

Cijfergeving in brugklassen: 

In de MAVO-klassen:     cijfers op M niveau 

In de M/H klassen (dakpanklas):   cijfer op M en  cijfer op H niveau 

In HAVO klassen:     cijfer op H niveau 

In de H/V klassen (dakpanklas):   cijfer op H en cijfer op V niveau 

In de VWO klassen:     cijfer op V niveau 

In de (T)VWO klassen:    cijfer op V niveau 

 

Berekening rapportcijfers/rapportbesprekingen: 

Het rapportcijfer is een voortschrijdend gemiddelde van de behaalde cijfers.  

 

Rapportbesprekingen: 

o De niet afgeronde cijfers worden gehanteerd bij het berekenen van de 
gemiddelden, deze cijfers worden besproken tijdens de rapportvergaderingen. 
Bij deze besprekingen wordt ook het aantal tekorten meegewogen waarbij het 
cijfer 5 geldt als één tekort; het cijfer 4 geldt als twee tekorten; het cijfer 3 
geldt als drie tekorten; het cijfer 2 geldt als drie tekorten; het cijfer 1 geldt 
als drie tekorten. Tekorten worden op een decimaal berekend vanaf 6,0. 
Voorbeeld: een 5,7 betekent 0,3 tekorten en een 4,4 betekent 1,6 tekorten. 
Het totaal van de tekorten wordt i.v.m. de werkbaarheid afgerond op hele 
cijfers. Voorbeeld: een 5,5 plus een 5,6 betekent 0,9 tekorten en betekent 
afgerond 1 tekort.  

  
Er zijn leerlingenbesprekingen per jaar waarbij cijfers, werkhouding, werkaanpak, 

sociaal-emotionele aspecten onderwerp zijn van bespreking. Er worden tijdens  

deze vergaderingen afspraken gemaakt over de aanpak, extra begeleiding of het 

inschakelen van externe hulp. De mentor neemt na de vergadering contact op met 

ouders en leerling om de bevindingen van de docenten  te bespreken indien de 
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resultaten zwak of onvoldoende zijn en om afspraken te maken over de aanpak 

teneinde de resultaten te verbeteren. Tijdens de laatste vergadering wordt 

bepaald in welk leerjaar en in welke afdeling de leerling in het volgend schooljaar 

wordt geplaatst. 

 

Bevorderingsnormen 

De bevorderingsnormen worden bij het eerste rapport gestuurd aan de ouders. 

Bovendien kunt u de bevorderingsnormen inzien op onze website. De mentor kan 

de resultaten van uw kind met u bespreken op grond van de bevorderingsnormen. 

 

Ouder-leerling gesprekken 

Er worden ouder-leerling-gesprekken georganiseerd na rapport 1 en in 

februari/maart. Tijdens deze gesprekken hebben u en uw kind de mogelijkheid om 

te spreken met docenten over de resultaten. U ontvangt hiervoor t.z.t. een 

uitnodiging. 

 

Hulples Rekenen en Extra Begrijpend Lezen 

In het begin van het schooljaar worden de cito-vas toetsen rekenen en begrijpend 

lezen digitaal afgenomen in alle brugklassen. De twintig slechtst scorende 

leerlingen nemen deel aan de eerste periode hulples rekenen of XBL (extra 

begrijpend lezen) die van na de herfstvakantie tot de voorjaarsvakantie loopt. 

In de tweede periode, die van na de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie loopt, 

volgen de daaropvolgende slecht scorende ongeveer twintig leerlingen hulples. 

Hierna hopen we dat alle leerlingen op het goede niveau zitten. In mei van het 

schooljaar worden opnieuw de cito-vas toetsen digitaal afgenomen in alle 

brugklassen. Op deze manier ontstaat een volgsysteem voor naar de tweede klas. 

 

Hulplessen Engels, Nederlands en wiskunde 

Docenten Engels, Nederlands en wiskunde kunnen leerlingen verwijzen naar 

hulplessen. Het is mogelijk dat leerlingen gebaat zijn bij extra uitleg of extra 

lessen nodig hebben omdat zij door afwezigheid lessen hebben gemist. De 

hulplesperiodes duren ong. 8 weken en de lessen worden na schooltijd gegeven. De 

leerlingen mogen1 periode naar de hulples voor een bepaald vak. 
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De zorgcoördinator stelt zich voor 

 

Ik ben Monique Koole en werkzaam als zorgcoördinator op Het 

Goese Lyceum.  

De dagelijkse begeleiding – de eerste lijn - van leerlingen wordt 

verzorgd door de mentor en de docenten. De mentor is het eerste aanspreekpunt 

voor de leerling en voor u als ouder. Om te voorkomen dat leerlingen uitvallen, is 

er specifieke begeleiding – de tweede lijn - die gespecialiseerd is in het geven van 

zorg op maat. Denk aan decaan, remedial teacher, counselor, orthopedagoog. Tot 

slot is er de derde lijn, waar leerlingen hulp van buiten de school krijgen door 

externe specialisten (jeugdzorg, leerplicht, etc). Het zorgteam kan hier een 

schakelfunctie vervullen tussen school en aanbieders van extra en specialistische 

hulp. 

Om ervoor te zorgen dat elke leerling die begeleiding krijgt die hij of zij nodig 

heeft, is er afstemming en samenwerking nodig tussen de interne begeleiding 

binnen de school en de diverse externe deskundigen buiten de school. Iedere 

betrokkene draagt zijn steentje bij op grond van zijn expertise. De zorgcoördinator 

organiseert dit proces in beginfase en is 'de spin in het web' van het 

leerlingbegeleidingssysteem. 

Om de begeleiding van uw kind op een goede wijze gestalte te geven is 

samenwerking met de ouders nodig. School heeft andere taken en 

verantwoordelijkheden t.o.v. de leerling dan de ouders. Samen staan we voor de 

opvoeding en begeiding van uw kind.  

U kunt mij telefonisch bereiken: tel.nr. 0113-216971 of via de mail 

m.koole@pontes.nl. 

 

Ik werk van maandag t/m donderdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.koole@pontes.nl
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Het vak Frans 

In dit schooljaar is uw kind begonnen met het vak Frans. We gebruiken de methode 

AIM. Bij dezen willen we u het programma toelichten. Ook verzoeken wij u een 4-

rings multomap aan te schaffen voor het leerlingen/werkboek. 

De methode AIM kent een aantal componenten. Allereerst maakt het gebruik van 

een speciaal ontwikkeld verhaal en bijbehorende muziek. De verhaalcontext, een 

al snel herkenbaar en voorspelbaar toneelstuk, is de spil van talloze 

taalactiviteiten (spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheidontwikkeling). Aan het 

eind van het eerste verhaal zal de klas zelfs een toneelstuk met bijbehorende dans 

op kunnen voeren. 

Een andere component van het programma is de ‘gebarentaal’; gebaren worden 

gebruikt als middel om leerlingen te helpen het vocabulaire uit l’Histoire 

makkelijker aan te leren en te onthouden. En tot slot de belangrijkste component: 

al vanaf de eerste lessen wordt er alleen maar Frans gesproken in de les! Uw kind 

zal u al snel een kleine demonstratie kunnen geven. Meer over Frans op het Goese 

Lyceum kunt u bekijken in het volgende filmpje dat gemaakt is door 

eindexamenleerlingen: https://www.youtube.com/watch?v=14JW4KvbEMI  

We vragen u uw kind aan te moedigen thuis te vertellen wat en hoe hij/zij leert in 

de Franse lessen. Uw kind zal ook aan kunnen geven hoe er thuis kan worden 

geleerd met behulp van de AIM portal op www.aimlanguagelearning.com (vraagt u 

daarnaar s.v.p.). We zullen u waar nodig, dan wel door u gewenst, op de hoogte 

houden van de voortgang van het programma. 

 

De docenten van de vakgroep Frans kijken ernaar uit te werken met uw kind. Neem 

gerust contact op met de docent als u vragen heeft. 

 
Het vak Eureka  

De lessen Eureka worden gegeven aan de leerlingen van de HV/(T)V brugklassen.  

Tijdens de Eureka uren wordt gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden die 

de leerlingen voorbereiden op wetenschappelijk onderwijs. Het komende jaar 

komen de volgende onderwerpen aan bod: design, drama, 

wetenschapsvaardigheden, kritisch denken, samenwerken, probleemoplossend 

vermogen, programmeren, geschiedenis, communicatie en audiovisuele vorming. 

De docenten hebben een programma samengesteld gebaseerd op hun expertise 

uitgaand van een aantal thema’s waarmee in de eerste klas wordt gewerkt . 

In het lesrooster zijn 2 lesuren gereserveerd voor Eureka. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=14JW4KvbEMI
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Het vak BCSW 

BCSW is een nieuw lesprogramma voor de reguliere brugklasleerlingen. De letters 

BCSW staan voor de Bètavakken, de Creatieve vakken, Sport en bewegen en 

Wereldburgerschap. BCSW bestaat dan ook uit vier perioden bestaande uit een 

technisch blok, een creatief blok, een blok sport en bewegen en een geografisch 

blok. 

De vier blokken worden aangeboden in een roulatieschema. Er wordt uitgegaan van 

36 weken in een schooljaar, zodat er voor elke periode 9 weken beschikbaar is. In 

de lessentabel is er voor BCSW 2 lesuren per week ingeruimd, dus een lesperiode 

bestaat uit 18 lesuren. De twee wekelijkse lesuren worden aangeboden in een 

blokuur. 

De leerlingen volgen deze blokken niet in klassenverband, maar de groepen worden 

door de roostermaker samengesteld, waarbij alle afdelingen en niveaus door elkaar 

worden ingedeeld. Elke groep bestaat dus uit brugklasleerlingen uit verschillende 

klassen op mavo niveau, havo-niveau en vwo-niveau. 

De leerlingen van de reguliere brugklassen maken op deze manier kennis met het 

speciaal aanbod op onze school. Naast de voor zich sprekende onderdelen ‘Sport en 

bewegen’ en ‘Wereldburgerschap’ staat ‘Bèta’ voor het Technasium en Crea voor 

Kunst & Cultuur. 

De nadruk ligt niet op het vergaren van kennis, maar op vaardigheden 

(competenties). Het is daarom de bedoeling dat de leerlingen gedurende de 

lesuren BCSW vooral bezig zijn middels activerende werkvormen en niet passief 

informatie verwerken. 

In elk blok wordt aandacht  besteed aan dezelfde algemene vaardigheden. 

Daarnaast wordt in elk blok ook nog aandacht besteed aan specifieke 

vakvaardigheden. 

Tijdens elk onderdeel van BCSW wordt aandacht besteed aan én worden de 

leerlingen beoordeeld op de volgende vier algemene vaardigheden: 

 samenwerken 

 werkaanpak/taakopvatting 

 creativiteit 

 presenteren 
 

Tijdens elk onderdeel is er ook nog ruimte om twee vakvaardigheden onder de 

aandacht te brengen en te beoordelen. 
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Website: www.pontes.nl – Het Goese Lyceum Oranjeweg 

 

Op www.pontes.nl klikt u op de foto van ons gebouw om naar het gedeelte van Het 

Goese Lyceum Oranjeweg te gaan. 

U klikt rechts boven in het scherm (op smartphone) op MENU. Daarna op 

ORANJEPLEIN en ‘Naar het Oranjeplein’. 

Naar beneden scrollend kunt u snel naar de inlogpagina’s van o.a. Magister 6 

(cijfers en aanwezigheid), Bestelsite (om diensten, excursiekosten e.d. te betalen). 

In de oranje balk klikt u op menu (de drie streepjes) om naar submenu’s te gaan. 

Door op de + te klikken verschijnen verdere submenu’s. 

Sommige submenu’s zijn vergrendeld. U moet dan inloggen met uw Magister 

inloggegevens die in de eerste of tweede schoolweek verstrekt worden. 

 

Voor Magister 6 en de Bestelsite ontvangt u verschillende inloggegevens. Deze 

inloggegevens gelden de hele schoolcarrière van uw zoon of dochter. 

 

De leerlingenbalie + ziek melden 
 
De balie is makkelijk en centraal te vinden in de school.  
Je kunt er altijd terecht wanneer je: 
 

1. Ziek bent 
2. Te laat bent 
3. Verdrietig / boos bent of gewoon een luisterend oor nodig hebt 
4. Bus of liftpas nodig hebt 
5. Uit de les verwijderd bent 
6. Na moet komen 
7. Je laat je ouder(s) of verzorger(s) vóór 8.30 uur contact opnemen, wanneer 

je niet naar school kunt komen. Ziekmelden kan via het e-mailadres 
leerlingenbalie.GLLO@pontes.nl of via het telefoonnummer 0113-247924. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.pontes.nl/
http://www.pontes.nl/
mailto:leerlingenbalie.GLLO@pontes.nl
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Respect als schoolcultuur 

Medewerkers, leerlingen en ouders van leerlingen van Het Goese Lyceum hechten 

waarde aan een veilig en ontspannen schoolklimaat. Dit klimaat ontstaat wanneer 

iedereen een bijdrage levert, op grond van déze leefregels. 

 

Respecteer jezelf! 

 Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag. 

 Je probeert altijd vriendelijk te blijven. 

 Je maakt alleen opnames van mensen die daarvoor toestemming geven.  

 Je rookt niet op school of op het schoolterrein; je drinkt geen alcohol. 

 

Respecteer elkaar! 

 We accepteren elkaar zoals we zijn. 

 We vinden dat iedereen het recht heeft, op school te leren. 

 We lachen met elkaar, en doen niet mee aan uitlachen, schelden, pesten, 
roddelen.  

 We blijven van anderen en andermans spullen af. 
 

Respecteer de werksfeer! 

 

 Je bent op tijd in de lessen en je hebt de juiste spullen bij je. 

 Je zet mobiele telefoon uit en stopt die in je tas, tenzij de docent je vraagt 
het apparaat te gebruiken.  

 

 Je levert opdrachten of ander werk op tijd in. 

 Je gedraagt je rustig in het gebouw; je bent tijdens de les niet in de gang. 

 Je volgt een verzoek van een personeelslid op. 
 

Respecteer je omgeving! 

 Je houdt alles netjes, opgeruimd en heel. 
 Je eet en drinkt alleen in de aula en het atrium.  

 

 

Met andere woorden… 

We zorgen met elkaar ervoor, dat we niets en niemand hinderen. Pas dan is de 

school een plaats waar we ons prettig en dus veilig voelen! 
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Toetsen en Schriftelijke overhoringen. 

Docenten kunnen toetsen en schriftelijke overhoringen geven tijdens de lessen. De 

toetsen worden ingeroosterd door de roostermaker en dienen een week van 

tevoren te worden opgegeven aan de leerlingen. De roostermaker streeft naar een 

spreiding van toetsen om te voorkomen dat de leerlingen pieken in werkdruk 

ervaren. 

Schriftelijke overhoringen worden door docenten opgegeven en zijn onderdeel van 

het huiswerk, zij hoeven dus niet een week van tevoren te worden opgegeven. Het 

is ook mogelijk dat de docent een onverwacht SO geeft.  

 

Resultaten volgen 

De ouders en leerlingen kunnen via Magister 6 de resultaten volgen, zij ontvangen 

hiervoor inlogcodes en inloginstructies aan het begin van het cursusjaar. 

 

Huiswerkbegeleiding 

Huiswerk maken hoort bij de middelbare school. Niet iedereen is daar even goed 
in. Daarom biedt Het Goese Lyceum op school huiswerkbegeleiding aan. Dit 
schooljaar wordt deze huiswerkbegeleiding weer aangeboden door een extern 
huiswerkinstituut, AMEC-studiecoaching, in het gebouw van Het Goese Lyceum aan 
de Oranjeweg. Deze huiswerkbegeleiding is bedoeld om leerlingen te helpen bij het 
plannen, maken en leren van hun huiswerk. Ook kunnen de coaches extra uitleg 
geven of overhoren.  
 
Voor vragen over de huiswerkbegeleiding info@amec-studiecoaching.nl  
voor directe aanmelding http://amec-studiecoaching.nl/inschrijven-pontes/   
of bel 06-22 17 50 19 
 

Toetsen 

In het onderstaand schema vindt u per vak de docenten- tips voor leerlingen om 

zich voor te bereiden op toetsen.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@amec-studiecoaching.nl
http://amec-studiecoaching.nl/inschrijven-pontes/
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Talen: 

 

Nederlands 

 

Uit het boek/werkboek Digitaal 

 

 Bekijk je SO nog een keer goed: 
waar heb je problemen mee? 

 Lees de leerteksten goed door 
(maak een eigen samenvatting) 

 Leer je eigen samenvatting of die 
uit het boek. 

 Leer de stappenplannen achterin 
je boek (bijv. lezen en 
grammatica) 

 Leer je memo’s/aantekeningen uit 
je schrift 

 

 

 

 Maak de Test Jezelf van de 
verschillende paragrafen op het 
Epack (via Magister: 
https://pontessg.magister.net )  

 Maak de oefentoets op het Epack. Je 
kunt alleen de oefentoets maken 
voor de onderdelen waarvan je Test 
Jezelf al hebt gemaakt.  

 Oefen op www.cambiumned.nl  

 Oefen op www.jufmelis.nl  
 

 

Overige tips:   

 

 Maak je huiswerk zorgvuldig. 

 Stel vragen in de les. 

 Leer eerst goed de theorie. Ga daarna pas oefenen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pontessg.magister.net/
http://www.cambiumned.nl/
http://www.jufmelis.nl/
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Engels 

 

Uit het boek/werkboek Digitaal 

 

 Woordjes/vocabulary 
leren/herhalen. 

 Stones: doornemen/vertalen, 
oefeningen die daarbij horen leren. 

 Grammar: eigen samenvatting 
maken (of mindmap) en puntsgewijs 
alle regels noteren. Neem daarna de 
gemaakte aantekeningen uit de les 
erbij en vergelijk, leg verbanden. 

 

 

 

 

 

 Via de leeromgeving in Magister 
oefenen op de Stepping Stones 
website. Selecteer het hoofdstuk en 
alle opdrachten waar I-clips voor 
staan. Het is belangrijk deze 
opdrachten extra te oefenen. 

 www.wrts.nl 

 Www.teach2000.nl 

 www.lvanmaanen.nl  (voor het 
trainen grammatica) 

 www.meestergijs.nl (alle 
vaardigheden) 

 www.engelsgemist.nl (filmpjes / 
powerpoints en extra oefeningen 
ingedeeld op dezelfde manier als de 
methode, Stepping Stones. Kies het 
juiste niveau, 1HGT (mavo, havo) of 
1VH (havo,vwo) en het juiste 
hoofdstuk, en je krijgt uitleg over 
de stones en de grammatica) 

Overige tips:   

 

 Begin op tijd en plan per dag korte periodes in om te herhalen. 

 Oefen niet alleen op de computer, maar schrijf de woordjes en zinnen ook 
op.  

 Laat je op papier overhoren. 

 Kijk eens een film met Engelse ondertitels, of kijk naar kinderprogramma’s op 
de BBC. Hierdoor vergroot je je woordenschat zonder dat je er voor leert! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wrts.nl/
http://www.teach2000.nl/
http://www.lvanmaanen.nl/
http://www.meestergijs.nl/
http://www.engelsgemist.nl/
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Frans 

 

Uit het boek/werkboek Digitaal 

 

 Maak de te leren opdrachten nog 
een keer en kijk deze na.  

 Bestudeer de door de docent 
opgegeven bladzijden nog eens 
goed. 

 Begin op tijd! Het is altijd erg 
veel. 

 Schrijf de woordjes meerdere 
keren over, alleen overkijken 
helpt niet. 

 Zorg ervoor dat je alle opdrachten 
maakt en goed corrigeert. De 
opdrachten uit de map komen 
overeen met de opdrachten in de 
toets.  

 Leer de raps (grammatica). Zorg 
ervoor dat je ze uit je hoofd kent. 
Dit zijn ezelsbruggetjes.  

 Oefen thuis hardop om je 
uitspraak te verbeteren. 

 Mini SO's / oefentoetsen zijn er 
ter voorbereiding op de toets. 
Bestudeer deze voor de toets nog 
eens.  

 

 

 

  

-  www.wrts,nl/aimpontes/1 
- pontes.elo.nl --> fralie 
- aimlanguagelearning.com (Aimportal) 
 
Weer eens iets anders: 
- http://www.nufransleren.nl 
- http://www.franszelfsprekend.nl 

 

- Vraag de docent welke opdrachten je 

op de wrts kunt maken en welke filmpjes 

je op de AIMPORTAL kunt kijken. 

 

Overige tips:   

 

 Stel vragen. 

 Vind je het moeilijk of snap je iets niet zeg het op tijd. Hulp is altijd 
mogelijk. 

 Een bijlesuur kan altijd worden ingelast (bijvoorbeeld ter voorbereiding op de 
toets). 

 

 

 

http://www.wrts,nl/aimpontes/1
http://www.nufransleren.nl/
http://www.franszelfsprekend.nl/
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Duits 

 

Uit het boek/werkboek Digitaal 

 

 Leer de behandelde grammatica 
(theorie in tekstboek, 
aantekenschrift, elo en 
bijbehorende opdrachten). 

 Neem de Lernecke en de 
bijbehorende Wörterliste per 
thema nog eens door. Deze 
kunnen in het luisterfragment of 
de leestekst gebruikt worden.  

 Let op!  
Ook Landeskunde (weetjes over 
Duitsland) kunnen in de toetsen 
terugkomen. 

 
 

 

 Kijk regelmatig op 
de elo.pontes.nl voor actuele 
oefeningen cursus: Du 
brugklassen en tips voor de 
aanstaande SO of GP.  

 Op magister 6 (leerlingen 
versie) staat het complete 
werkboek digitaal ter 
beschikking. Handig om de 
luisteroefeningen nog eens te 
luisteren.  

 Woordjes leren kan ook 
via WRTS.nl en Quizlet.com 

 Uitspraak oefenen: Gesproken 
woordenlijsten en alle 
luisterfiles staan op de elo. 
 

Overige tips:  

 

Op de elo vind je altijd informatie over de te leren stof. 

 

  

http://elo.pontes.nl/
http://wrts.nl/
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Exacte vakken: 

 

Wiskunde 

 

Uit het boek/werkboek Digitaal 

  

 Opgaven altijd goed nakijken! 
Nagaan wat je fout doet. 
Is er een patroon te ontdekken in je 
fouten? 

 Herhaling, diagnostische toets en 
opgaven uit het hoofdstuk oefenen. 
De kleine cijfers onder de opgave-
nummers van de diagnostische toets 
verwijzen naar opgaven van de 
herhaling, waarbij nog uitleg wordt 
gegeven. De uitwerkingen staan op 
de ELO. Het wachtwoord is  geo. 
Als iets niet lukt, dan de volgende 
dag nog een keer proberen.  

 Wiskunde leer je vooral door te 
oefenen, maar ook is het 
noodzakelijk de leerstof, formules 
en begrippen goed te leren. 

 Kijk op Youtube. Hier kun je 
filmpjes vinden met extra uitleg. 

 

 

 www.math4all.nl  

 www.wisweb.nl  

 www.beterrekenen.nl  

 www.wiskunde-interactief.nl  
Hier zijn dvd’s te bestellen om 
opgaven van verschillende 
onderwerpen te oefenen. 
Meer info op de ELO van 1hv. 

 www.sincosin.com  
Download hier gratis de Wiskunde 
Oefen Toets Automaat. 

 Op de ELO staan presentaties in 
PowerPoint waarin voor ieder 
hoofdstuk alle onderwerpen nog 
eens kort worden uitgelegd. 

Overige tips:   

 

 Maak je huiswerk zorgvuldig. 

 Stel vragen in de les. 
 

 

  

http://www.math4all.nl/
http://www.wisweb.nl/
http://www.wiskunde-interactief.nl/
http://www.sincosin.com/
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Biologie 

 

Uit het boek/werkboek Digitaal 

 Maak een  
samenvatting, gebruik 
hierbij de dikgedrukte 
woorden uit de tekst.  

 Controleer je eigen 
samenvatting door 
deze naast de 
samenvatting van het 
boek te leggen. Leer 
de samenvattingen.  

 De onderdelen die op 
plaatjes staan 
aangegeven moet je 
uit je hoofd leren.  

 Gebruik de D-toets 
om te controleren of 
je de stof beheerst.  

 Begin op tijd en 
verdeel de basisstof 
over meerdere dagen. 
(Begin een GP 
minstens 7 dagen van 
te voren te leren). 
Zorg dat je regelmatig 
de stof herhaalt.  

 Bestudeer ook de 
(moeilijkere) 
opdrachten uit het 
werkboek.  

 Laat je zelf 
overhoren, maar niet 
vlak na het leren!!  

 Via de e-pack (te bereiken via magister) kun je 
ook een oefentoets maken per hoofdstuk. 

 http://biologiepagina.nl/Brugklasnieuw/klas1.htm 
Hier kun je ook veel filmpjes en oefenopdrachten 
vinden. Kies voor: Biologie voor jou. 
 

 

 

Overige tips:   

 Maak wekelijks je huiswerk. 

 Doe goed mee tijdens de uitleg van de stof in de les 

 Stel in de les vragen als je zelfstandig aan het werk bent en iets niet 
(helemaal) begrijpt. 

 Wanneer er leerwerk wordt opgegeven altijd leren alsof het een SO is.  

 Gebruik resultaten van de GP’s om te kijken of je op de juiste manier leert 
(scores voor leerwerk en toepassing/inzicht worden apart aangegeven op de 
GP) 
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Zaakvakken: 

 

Aardrijkskunde 

 

Uit het boek/werkboek Digitaal 

 

 Lees de leerteksten van de 
besproken paragrafen in je lesboek 
aandachtig door. Maak een 
samenvatting van elke paragraaf. 
Zorg in ieder geval dat je schrijft 
tijdens het leren. Schrijven beklijft 
beter dan lezen! 

 Lees ook de bijbehorende bronnen 
in het basisboek aandachtig door. 
Ook hier kun je voor jezelf een 
samenvatting van maken. 

 Leer je eigen samenvattingen of de 
uittreksels aan het eind van iedere 
paragraaf (in het werkboek of op 
www.degeo-online.nl). Of schrijf 
deze (een paar keer) over. 

 Leer de lijst met begrippen uit het 
tekstboek aan het eind van het 
hoofdstuk (de Finish). Of schrijf 
deze (een paar keer) over. 

 Maak de moeilijke opdrachten uit 
het werkboek nogmaals. Kies vooral 
de opdrachten die je in het 
huiswerk fout hebt gemaakt en die 
je verbeterd hebt m.b.v. het 
antwoordenboek. 

 Leer de aantekeningen die de 
docent je gegeven heeft. 

 Maar maak vooral gebruik van de 
leerhulp 'Wat moet je leren?' 
(WMJL?) aan het eind van iedere 
paragraaf in je werkboek en op 
www.degeo-online.nl (WMJL?). 
Zorg dat je al deze leertips kent 
én kunt. 

 

 Maak gebruik van het digitale 
lesmateriaal: www.degeo-
online.nl. 
Hier vind je veel mogelijkheden, 
die je kunnen helpen met leren: 

o Je kunt van iedere paragraaf alle 
Opdrachten uit het werkboek nog 
een keer digitaal maken. Je 
antwoorden worden dan ook 
meteen nagekeken. 

o Je kunt aan het eind van iedere 
paragraaf een Herhaling en 
zelftoets maken. 

o Je vindt hier ook aan het eind van 
iedere paragraaf Wat moet je 
leren? 

o En aan het eind van het hoofdstuk 
kun je als voorbereiding op het GP 
nog een keer een Zelftoets maken 
over het hele hoofdstuk. 

o Onder Theorie vind je hier ook heel 
veel informatie uit je basisboek. 

Overige tips:   

http://www.degeo-online.nl/
http://www.degeo-online.nl/
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 Het lesboek (en eventueel basisboek) uit je hoofd leren heeft niet zo veel zin. 
Het gaat vooral om inzicht in de leerstof. Maak daarom vooral gebruik van het 
werkboek en www.degeo-online.nl bij het leren. De vragen in het werkboek 
en de digitale opdrachten helpen je juist dit inzicht in de leerstof te krijgen. 

 Leer wel altijd de topografie en de begrippen uit je hoofd. 

 

 

 

 

 

Geschiedenis 

 

Uit het boek/werkboek Digitaal 

 

 Herlees de teksten. 

 Maak de opgaven.  

 Maak een samenvatting. 

 Maak voor elkaar een toetsje/puzzel. 

 

 

Overige tips:   

 

 Het maken van een goede samenvatting helpt je de stof te leren beheersen. 

 Tijdlijn maken van het hoofdstuk 

 Woordweb/mindmap maken om verbanden te leggen 

Aan het eind van elk hoofdstuk staat ten slotte ook 'Wat moet je kennen en 
kunnen' samen met de begrippenlijst. Hiermee kun je jezelf overhoren.  
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Kunstvakken 

 

Tekenen 

 

Uit het boek/werkboek Digitaal 

 

 De leerlingen krijgen in de eerste 

klas 1 of 2 theorietoetsen waar zij 

voor dienen te leren (afhankelijk of 

zij 1 of 2 lesuren Tekenen per week 

hebben). 

  Het gaat om het leren van 

begrippen (parate kennis) en het 

toepassen van kennis door middel 

van tekenopdrachten en/of het 

beschouwen van afbeeldingen van 

kunstwerken.  

 TTO leerlingen krijgen theorie die 

past bij thema’s die behandeld 

worden bij andere vakken (zie 

programmaboekje TTO1 Tekenen) 

 De leerlingen krijgen ter 

voorbereiding ca. 5 werkbladen over 

de theorie die zij in de les maken 

ter voorbereiding op de toets. 

 De praktijkopdrachten toetsen 

eveneens de theorie. 

 

Een of twee keer theorietoets: 

 Theoriebladen doorlezen en leren 

(stampen, uit het hoofd leren), 

minimaal drie keer herhalen. 

 Begrippen voor toepassing oefenen 

om te tekenen. (werkbladen). 

 Begrippen voor toepassing oefenen 

door kunstbeschouwen (met 

afbeeldingen van kunstwerken). 

Hierbij kan de ELO gebruikt worden. 

 

 Op de Elo staan ondersteunende 

lessen over de begrippen met 

voorbeelden. (kunstwerken) 

 Op de Elo staat het 

programmaboekje met alle 

informatie voor de toets en de 

werkbladen. 

 

Overige tips:   

 Onduidelijkheden tijdig navragen bij docent. 
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Beeldend driedimensionaal B3D Voor kunst – en cultuurleerlingen) 

 

Uit het boek/werkboek Digitaal 

 

 De leerlingen krijgen qua theorie één 
toets waarbij het kennen, herkennen 
en toepassen van de begrippen 
toegepast wordt.  

 De leerlingen krijgen minimaal 1 
week van te voren een samenvatting 
om te leren.  

 Daarnaast leren zij de begrippen die 
ze tijdens de theorieles in de map 
hebben opgeschreven/getekend.    
 

 Toetsen worden van te voren 
klassikaal besproken of met behulp 
van een individuele oefentoets 
tijdens de les geoefend.  

 

 De leerlingen passen de begrippen 
toe in eigen driedimensionaal werk. 

 

 

 De samenvattingen, 
lesbrieven en andere 
voorbeelden zijn terug te 
vinden op de elo cursus 
B3D klas 1 

Overige tips:  

 
Onduidelijkheden tijdig navragen bij de docent.  
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Beeldend tweedimensionaal B2D 

 

Uit het boek/werkboek Digitaal 

 

 De leerlingen krijgen qua theorie 
een tweetal toetsen waarbij het 
kennen, herkennen en toepassen 
van de begrippen toegepast 
wordt.  

 De leerlingen krijgen minimaal 1 
week van te voren een 
samenvatting om te leren.  

 Daarnaast leren zij de begrippen 
die ze tijdens de theorieles in de 
dummy hebben 
opgeschreven/getekend.    

 De begrippen worden voorafgaand 
de toets afgetoetst in korte 
praktische opdrachten (in de 
dummy). 

 

 Toetsen worden van te voren 
klassikaal besproken of met 
behulp van een individuele 
oefentoets tijdens de les 
geoefend.  

 

 De leerlingen passen de begrippen 
toe in individueel groot 
tweedimensionaal werk. 

 

 

 De samenvattingen, 
lesbrieven en andere 
voorbeelden zijn terug te 
vinden op de elo cursus 
B2D klas 1 

Overige tips:  

 
Onduidelijkheden tijdig navragen bij de docent.  
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Muziek 

 

Uit het boek/werkboek Digitaal 

 

Tekstboek: 

 Maak een planning waarin je 
aangeeft wanneer je met studeren 
begint. 

 1e x alle opgegeven tekst doorlezen. 

 2e x in stukjes lezen.  

 Na elk stukje je hand op de tekst en 
hardop samenvatten wat je net 
gelezen hebt. 

 Noteer de bladzijden die je nog lastig 
vindt. 

 Leer je aantekeningen op dezelfde 
manier als je tekstboektekst. 

 

Werkboek: 

 Bestudeer je gemaakte opdrachten 
op dezelfde manier als je 
tekstboektekst. 

 

 

 

 

Overige tips:   

 

 Wacht niet tot de laatste avond voor je proefwerk om alles door te nemen. 

 Stel duidelijke vragen in de les. 
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Onderzoek & ontwerpen (O&O) in het Technasium 

 

Onderzoek en ontwerpen is een vorm van projectonderwijs waarbij leerlingen voor 

en opdrachtgever aan de slag gaan. De opdrachtgevers zijn afkomstig uit het 

bedrijfsleven of de overheid. De opdracht die zij verstrekken bevat een reëel 

probleem. De leerlingen gaan hiermee aan de slag door het doen van onderzoek of 

het maken van een ontwerp. Leerlingen werken in een groepje van vier gedurende 

5 uur in de week (blok van 3 en blok van 2 lesuren) gedurende 8 weken aan het 

project. 

Deze opdracht wordt in overleg met de opdrachtgever door de docent geschreven. 

De uitvoering van een opdracht start indien mogelijk met een excursie en een kick-

off door de opdrachtgever. Hij of zij legt de situatie, aanleiding en vraagstelling uit 

en vertelt over zijn of haar beroep met mogelijke opleidingen. 

Halverwege de uitvoering van de opdracht hebben de leerlingen een tussenoverleg 

plaats met de opdrachtgever en de begeleider. De leerlingen kunnen dan hun 

eerste ideeën voorleggen. Met de feedback van dit tussenoverleg worden de ideeën 

aangepast en uitgewerkt. In de laatste week vindt de eindpresentatie plaats aan de 

opdrachtgever en begeleidend docent. 

In de brugklas starten de leerlingen met een introductieprogamma waarin kennis 

wordt gemaakt met schetstechnieken, verschillende materialen, veilig werken in 

de werkplaats, 3D tekenen met het computer tekenprogramma Solid Edge, werken 

met office 365 en de ELO (elektronische leeromgeving) en vormgeven van het 

digitale portfolio. De leerlingen krijgen een cijfer voor het schetsen, 3-d 

tekeningen met computer en voor het werken in de werkplaats. 

Na de introductie van ca 9 weken gaan leerlingen in groepjes aan de slag met hun 

eerste echte technasiumopdracht. Het onderwerp van de opdracht varieert per 

schooljaar. Het plannen en organiseren wordt geoefend met behulp van de 

scrummethodiek 

Het cijfer van de projecten (volgend na de introductie) bestaat uit twee delen: een 

productcijfer en een procescijfer. Het productcijfer wordt berekend uit een 

beoordeling van de presentatie, het verslag, prototype, 3D tekeningen e.d. Dit is 

een groepscijfer. Het procescijfer is een individueel cijfer. Hierbij wordt gekeken 

naar werkhouding, samenwerking en in hoeverre een leerling reflecteert op zijn 

eigen leerproces. De cijfers worden na afloop van een project met de groepjes 

besproken in een evaluatiegesprek. De evaluatiegesprekken met de groepjes vinden 

plaats in de weken na afloop van het project.  

Algemene informatie over het technasium onderwijsconcept is te vinden op 

https://www.technasium.nl/ 

https://www.technasium.nl/

