
22 november 2018 

Voorlichtingsavond
Algemeen



Programma van vanavond:

• Opening

• Leerlingen volgen workshops / lessen

• Ouders ontvangen informatie

• Pauze

• Forum voor ouders / forum voor leerlingen



Mevr. Mieke van Rij
Afdelingsleider mavo & brugklassen

Bij welke school bent u te gast?



Dhr. Paul Vermeulen
Afdelingsleider havo/vwo/tto

Schoolorganisatie
&

Aanmeldingsprocedure



Schoolorganisatie

Eén jarige brugklasperiode:

• Regulier onderwijs:  M – HM – AH – A

• Tweetalig onderwijs: MT – AHT- AT



Brugklas Atheneum

• ADR (academisch debat en research), apart vak

• Academische vaardigheden bij alle vakken
• Minder voorkauwen

• Kritisch nadenken bevorderen

• Onderzoekend

• Meer keuzemogelijkheden

• Vakoverstijgende projecten



Aanmeldingsprocedure (1):

• Gesprekken Basisschool

• Openhuis 12 januari

• Informatieavond 16 januari

• Openlesmiddagen 30 jan. en 13 febr.

• Aanmelding 15 maart



Aanmeldingsprocedure (2):

• Keuze voor niveau

• Keuze regulier of TTO

• Keuze uit de vijf stromen

• Kennismakingsgesprek / Motivatiegesprek (TTO)

• Kennismaking met de klas



Dhr. Thomas Bouter
Leerling coördinator mavo

Talentstromen



Organisatie 

• Klas 1 t/m 3. 

• 2 lesuren in klas 1.

• 3 lesuren in klas 2 & 3. 

• Samen met leerlingen uit andere klassen en 

van verschillende niveaus. 

• Geen toelatingstesten.

• Wisselen van talentstroom.

• Beoordeling telt mee voor de overgang.



Theater

Voor wie: leerlingen die passie hebben voor 

toneelspelen.

Wat kun je leren: stemgebruik, lichaamstaal, 

mimiek, improviseren, tekstbehandeling, inleving.

Doel: je zelf expressief en creatief ontwikkelen.

Optioneel: examenvak Kunst Drama.



Muziek

Voor wie: leerlingen met passie voor muziek maken.

Wat kun je leren: samenspelen, optreden en 

componeren.

Doel: zoeken naar muzikale creativiteit.

Optioneel: examenvak Kunst Muziek.

@capellenorkest



ICT & Design 

Voor wie: leerlingen met passie voor technologie 

en de digitale wereld.

Wat kun je leren: programmeren, Gaming & 

Design, 3D printen en grafisch ontwerpen.  

Doel: ontdekken en ontwerpen in digitale wereld. 



Science- lab

Voor wie: leerlingen met een drive voor 

onderzoeken (bèta-richting).

Wat kun je leren: onderzoeks- en 

ontwerpopdrachten (biologie, natuurkunde,  

scheikunde en techniek).

Doel: ontdekken, denken en doen!

@capsciencelab



Sport & lifestyle

Voor wie: leerlingen met passie voor bewegen.

Wat kun je leren: verschillende sporten & 

bewegingsvaardigheden, doorzetten, samenwerken 

en organiseren.

Doel: kennis maken met diverse (trend)sporten.

@capsportstroom



Ouderbijdrage stromen

brugklas Jaar 2 Jaar 3
Sport & lifestyle 130 130 130
Ict & design 0 60 60
Theater 0 60 60
science 0 60 60
muziek 0 60 60



Mevr. Marle van Keulen
Docent Engels & tto

Tweetalig onderwijs



Tweetalig onderwijs
•Onderdompeling in de Engelse  taal

•Een van de eerste TTO scholen in Nederland!

• Verschillen:
• Academisering havo/vwo met EIO en GPR
• Mavo meer aandacht voor communicatie

• Internationalisering

•Eigen verplichte bijdrage: havo/vwo: 440 euro 
mavo: 250-350 euro



Misverstanden

• Dat is toch veel te moeilijk?

• Dat kost toch veel meer tijd?

• TTO is hoger dan A/H/M?

• Dat gaat ten koste van het Nederlands!

• Dan haal ik toch minder goede cijfers?

• TTO is niks voor dyslecten!



Wat levert het TTO op?

Uitstekende beheersing van het Engels:

• Geeft toegang tot en een voorsprong bij veel vervolgopleidingen.

• Internationaal erkende certificaten: 

Cambridge of International Baccalaureate

Internationale oriëntatie:

• Leerlingen hebben geleerd over de grenzen te kijken.

• Kunnen beter omgaan met culturele verschillen.



Wat levert het TTO op?

Persoonlijke ontwikkeling:

• Zelfstandigheid en initiatiefrijk 

• Goede communicatieve vaardigheden

• Onderzoekende instelling

• Reflectie



Tweetalig onderwijs
Subjects taught in English:

MAVO (1-3) HAVO/ATHENEUM (1-3) Upper years:

English English IB Language & Literature
Biology Biology Global Perspectives  & Research
History History Social studies 
P.E P.E P.E.
Music Music Biology 
Arts,crafts & Design Geography

Maths
European and International Orientation

Upper years: Physics
Sector werkstuk Chemistry



Activiteiten
Klas 1

• Celebrations project(2-daags)

• Little Victorians, theater workshop

• Excursie Newcastle / York

• Junior speaking contest

Klas 2 en 3

• Uitwisseling/excursie naar Frankrijk, Slovenië, 

Noorwegen of Glasgow

• Cambridge / Anglia exams

• Bezoek Brussel, Europees parlement

Klas 4,5 en 6

• Highland games

• IB-reis Schotland

• WW1 poetry

• MUN

• MEP



Mevr. Mireille van der Horst
Docent Engels/ geschiedenis/ mentor

Mentoraat

&

Start schooljaar



Start schooljaar

• Boeken en digitale materialen

• Introductiedag dinsdag 27 augustus

• Start lessen woensdag 28 augustus

• 3e schoolweek kennismakingsavond ouders

• 4e schoolweek brugklaskamp

• Brugklasdisco



Je thuis voelen 

• Mentor

• Introductie in de vakken

• Studievaardigheden- en mentorles

• Drama als vak

• Opbouw in huiswerk

• Talentstromen



Met je mentor in de klas

• Wie, wat, waar?

• Welbevinden

• Groepsproces

• Studievaardighedenprogramma Tumult

• Ouder contact



Met je mentor in de klas

• Wegwijs 

• Groepsproces

• Veilig pedagogisch klimaat

• Eerste aanspreekpunt ouders, leerlingen en 

docenten

• Contactpersoon leerlingbegeleiding

• Mentorlessen

• Studievaardigheden



Mevr. Pauline Zwiers
Zorgcoördinator

Ondersteuning en begeleiding



Ons uitgangspunt

Het welzijn van de leerling staat voorop:

• Leerling
• Ouders / verzorgers
• Mentor
• Docententeam
• Leerlingcoördinator
• Ondersteuningsteam (intern)
• Hulpverlening (extern)



Wat doen we?

• Maken “startfoto” van alle leerlingen  

• Bespreken de hele klas met de mentor 

• Plannen en organiseren in de mentorlessen 

(d.m.v. planagenda) 

• Ondersteuning mentor in begeleiding van de klas 

• Ondersteuning leerling (op individueel niveau) / 

Villa  

• Ondersteuning leerlingcoördinatoren

• Aandeel in de onderwijsontwikkelingen 

• Crisis 

• Contact met externe partners 



Individuele begeleiding

Leerlingen met ondersteuningsbehoefte 

Villa als kloppend hart in de school:

- Hulpverlening intern: ruime ervaring en expertise

Samenwerking met partijen buiten school:

- Hulpverlening extern: ruime ervaring en expertise 

(Leerplichtambtenaar, gemeente, zorgaanbieders)

Doel: 

Samen zoeken naar een passende oplossing 

die voorziet in de (leer)behoeften van de leerling 

100 % slagingspercentage afgelopen 10 jaar (leerlingen met begeleiding)



Overstap vanaf groep 8

Spannend!

Tips voor soepele overgang:

- Wees volledig, eerlijk en open bij aanmelding

- Geef inzage in verslagen en/of verklaringen

Indien nodig:

- Oriënterend gesprek

- Intakegesprek

- Overdrachtsgesprek



Meer informatie?

www.capellensg.nl

Niet gevonden wat u zocht?

p.zwiers@ooz.nl

(zorgcoördinator)

mailto:p.zwiers@ooz.nl


Vragen voor het 
forum

Op de tafel liggen briefjes waar u uw vraag 

kunt opschrijven.

Deze zal dan in het forum besproken 

worden.



Open huis:

Zaterdag 12 januari

9.30-13.30 uur

Forum


