De brugklas op Pontes Pieter Zeeman
Inleiding
Op alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in
Nederland beginnen de leerlingen in de
brugklas. Een brugklas is bedoeld om te
ontdekken welk schooltype het best bij de
leerling past. Op Pontes Pieter Zeeman hebben
we dit jaar ruim 200 brugklassers verdeeld over
9 klassen.
De indeling van de brugklassen op Pontes
Pieter Zeeman
Op Pontes Pieter Zeeman worden alle vormen van Voortgezet Onderwijs verzorgd.
De brugklassen worden dakpansgewijs ingedeeld; dat wil zeggen dat de leerlingen
zoveel mogelijk op hun eigen niveau worden ingedeeld.
We hebben de volgende niveaus in de klassen: Basisberoepsgerichte leerweg,
combinatieklas Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte Leerweg,
Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengd/Theoretische leerweg, combinatieklas
Theoretische leerweg/havo, combinatieklas havo/vwo en vwo+. Onze kleinste klas is
14 leerlingen, de grootste 29.
Als u uw kind via de basisschool aangemeld heeft voor de brugklas neemt de
teamleider brugklas contact op met de basisschool over uw kind. Ook kunt u het zelf
op het aanmeldingsformulier aangeven als u een gesprek met de teamleider
brugklas wenst.
Advies
Alle brugklasleerlingen komen met een advies van de basisschool binnen; dat advies
is met u besproken. De basisschool stuurt ook de gegevens van het CITO en
eventueel van de AOB-toets mee. In de
brugklas werken de docenten een jaar lang
met uw kinderen. In dat jaar krijgt u ook een
advies over de mogelijke vervolgopleiding
voor uw kind. Aan het eind van de brugklas
wordt uw kind bevorderd naar een volgend
leerjaar; dit is dan een bindend besluit. Uw
kind krijgt in de brugklas, net als in de andere
jaren, vier rapporten. U kunt naar aanleiding
van die rapporten een gesprek met de
docenten aanvragen, maar uiteraard kunt u
ook tussentijds een gesprek over de vorderingen van uw kind aanvragen. Alle
brugklasleerlingen hebben een Weekrapport waarin zij hun cijfers nauwkeurig
bijhouden; het dient tevens als communicatiemiddel tussen u en de school.
Bovendien kunt u de cijfers van uw kind ook op Ouderweb inzien.
Aanmelden
U kunt uw kind via de basisschool aanmelden; zij verzorgen de aanmelding centraal.

Aansluiting Basisonderwijs/Voortgezet Onderwijs
Tussen Pontes Pieter Zeeman en alle
basisscholen van het eiland die leerlingen
leveren, vindt regelmatig een uitgebreid overleg
plaats. Dat betekent dat de basisscholen goed
ingevoerd zijn in de werkwijze van Pontes
Pieter Zeeman. Voor Pontes Pieter Zeeman
betekent het dat zij zeer grote waarde hecht
aan het advies dat de basisschool over uw kind
uitbrengt. Daarnaast besteedt Pontes Pieter
Zeeman veel tijd aan het gewenningsproces
van haar leerlingen in de brugklas. Leerlingen
worden vóór de zomervakantie al ontvangen in hun nieuwe klassensamenstelling
door hun nieuwe mentor. Ze krijgen alvast de schoolagenda en er worden van
iedereen foto’s gemaakt. Dit doen we om ze alvast voor de vakantie zoveel mogelijk
aan de nieuwe situatie te laten wennen. Na de vakantie begint de brugklas met drie
introductiedagen waarin ze de school, hun mentor en hun nieuwe klas op een
speelse manier leren kennen. Er wordt aanvankelijk slechts mondjesmaat huiswerk
opgegeven en ook de toetsen beslaan kleine gedeelten van de lesstof.
Welke vakken worden er in de brugklas gegeven?
Nederlands
Frans of Duits
Engels
aardrijkskunde
lichamelijke oefening

techniek
verzorging
geschiedenis
beeldende vorming
studieles

informatiekunde
biologie
muziek
wiskunde
natuurkunde (alle vmbo-brugklassen)

Leerlingen krijgen in de brugklas 32 lesuren per week. Al onze brugklassers
beginnen en eindigen zoveel mogelijk op hetzelfde moment op de dag. We zijn een
streekschool en vinden het dan ook heel belangrijk dat kinderen die uit hetzelfde
dorp komen ook samen kunnen reizen. Wanneer lessen niet op hetzelfde tijdstip
eindigen, kunnen kinderen op school op elkaar wachten. Leerlingen werken
gedurende een aantal momenten op een dag zelfstandig aan de hand van
studieplanners; net zoals zij dat vanuit het basisonderwijs gewend zijn.
Roosterwijzigingen
Natuurlijk kan het voorkomen dat een rooster
gewijzigd moet worden; bijvoorbeeld omdat
een docent ziek is. Die roosterwijzigingen
staan tijdig op de digitale roosterborden op
school. Zij staan echter ook op de
internetpagina van school zodat ze ook thuis
bekeken kunnen worden. In een enkel geval
worden de leerlingen thuis gebeld om een niet
meer te verwerken roosterwijziging door te
geven. Wanneer er geen roosterwijziging mogelijk is, worden de leerlingen
opgevangen; in de onderbouw bestaan op Pontes Pieter Zeeman geen tussenuren.

In het onderstaande rooster kunt u zien dat de leerlingen op woensdag en vrijdag
eerder uit zijn dan op maandag, dinsdag en donderdag. Dat geldt voor al onze
brugklassen.
Voorbeeld van een brugklasrooster

Kosten
Voortgezet Onderwijs is duur en Pontes
Pieter Zeeman probeert die kosten voor u
zo laag mogelijk te houden. Daarom heeft
de school een Boekenfonds waar de
boeken gehuurd kunnen worden.
Daarnaast komen er nog kosten bij voor de
bibliotheekpas, de huur van het kluisje,
excursies, de schoolfoto, theater- en
filmbezoek en kopieerkosten. Bovendien is
in het bedrag alvast een deel van de kosten
voor het kamp in de derde klas
opgenomen. Het totale pakket kost ongeveer
€ 575.-. Dat is veel geld, u kunt het bedrag dan ook in termijnen betalen. Naast deze
kosten komen er voor de brugklas nog kosten bij voor sportkleding, een stevige tas,
schrijfgerei en woordenboeken. In de stand ‘Boekenfonds’ kunt u een formulier
‘tegemoetkoming studiekosten’ ophalen en thuis bekijken of u in aanmerking komt
voor een bijdrage in de kosten.
Extra aanbod
Vanaf komend schooljaar bieden wij voor al onze
leerlingen een extra uitdaging in de vorm van extra
onderwijsactiviteiten. Leerlingen kunnen hiervoor kiezen
en worden dan opgeroepen voor een intake gesprek. Er
zijn de volgende mogelijkheden: Vwo leerlingen kunnen
kiezen voor Vwo+; zij doen dan daarnaast 2 modules
Technasium en 2 modules Kunst en Cultuur.

Leerlingen met een havo/vwo of havo advies kunnen
kiezen voor de combinatie technasium en kunst en
cultuur. In het tweede leerjaar kiezen zij dan expliciet
voor of technasium of kunst en cultuur. Leerlingen
met een vmbo-t/ havo of vmbo- gt advies kunnen
kiezen voor sport of voor kunst en cultuur.
Leerlingen met een vmbo- basis of vmbo- kader
advies kunnen kiezen voor sport.
Alle leerlingen die willen deelnemen aan de sportklas
doen behalve het intakegesprek ook nog een
sporttest. Het extra aanbod gaat door bij voldoende
belangstelling. Van elke klas ‘extra aanbod’ komt er
komend jaar maximaal één klas.
Buitenschoolse activiteiten
Behalve het schoolse leren vinden we ook andere manieren van leren op Pontes
Pieter Zeeman erg belangrijk. Daarom doen we in de brugklas een groot aantal
‘buitenlesactiviteiten’ waarin kinderen op een andere manier, in een andere setting
van én met elkaar leren.
We noemen er een aantal:
Vossenjacht
Verkeersmarkt
Theaterbezoek
Brugklasavond
Klassenavond

Barbecue
projectweek Normen en Waarden
projectweek Schouwen Duiveland
Filmavonden
Dansvoorstelling Scapino

Wat moet mijn kind doen als het ziek wordt?
Als uw kind thuis ziek wordt, meldt u het voor 10.00 uur telefonisch ziek. U krijgt dan
een brief thuis die uw kind, ondertekend door de ouders, weer mee naar school
neemt als het beter is. Kinderen fietsen vaak in grote groepen naar school; als er een
kind onderweg ziek wordt of een lekke band
krijgt, vinden we het belangrijk dat zo’n kind
niet alleen achterblijft. Wanneer uw kind op
school ziek wordt, meldt het zich bij de
teamleider van de brugklas. In zo’n geval
nemen we altijd telefonisch contact met u
op. We laten uw kind nooit zomaar naar huis
gaan. Als uw kind niet zelfstandig naar huis
kan, of u bent niet in de gelegenheid uw kind
op te halen, wordt het thuisgebracht.

U ziet dat naar de brugklas gaan een hoop veranderingen met zich meebrengt, maar
het zijn wel leuke veranderingen.
Want: voor het échte Zeemaneffect: samen actief op Pontes Pieter Zeeman!

