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De overgang van de basisschool naar het voortgezet
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onderwijs is voor veel leerlingen een enorme stap. Ze

Wij hechten groot belang aan het naleven van de regels van

verlaten de vertrouwde omgeving en ruilen die in voor een

de school, het respecteren van elkaar en elkaars eigendom-

veel grotere onderwijsinstelling. Het Jac. P. Thijsse College is

men, zodat wij samen de veilige en prettige sfeer in stand

een grote school. Wij streven ernaar de faciliteiten die zo’n

houden.

grote school heeft te combineren met de charme van een

De brugklasleerlingen volgen veel lessen op de tweede

kleine. Door een duidelijke organisatie zorgen wij er voor dat

verdieping waar zich ook de kamer van de teamleider en de

alle leerlingen de aandacht en begeleiding krijgen die zij

teamassistentes bevindt. Op deze manier zijn wij makkelijk

nodig hebben. Op die manier krijgt iedere leerling de

aanspreekbaar en kunnen wij onze leerlingen goed in de

ruimte het beste in zichzelf naar boven te halen.

gaten houden. Elke klas heeft zijn eigen mentor, die de
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schakel tussen school en het thuisfront vormt. U blijft als
Het Jac. P. Thijsse College staat voor onderwijs in een

ouder een grote rol spelen in de schoolcarrière van uw kind.

internationale context met hart voor alle leerlingen en hun

Daarom vinden wij het heel belangrijk regelmatig contact

toekomst.

te hebben met ouders.

De wereld van de toekomst heeft behoefte aan nieuwsgie-

Het Jac. P. Thijsse College is in principe toegankelijk voor
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rige, proactieve, ondernemende en empathische wereldbur-

ieder kind dat de capaciteit heeft onderwijs op vmbo-tl,

gers. Het Jac. P. Thijsse College bereidt leerlingen gedegen

havo- of vwo-niveau te volgen. Als uw zoon of dochter

voor op de toekomst en biedt veel kansen om internationale

minimaal een vmbo-tl-advies van de basisschool krijgt, kunt

ervaringen op te doen. We bieden regulier (Nederlandstalig)

u uw kind bij ons aanmelden.

en tweetalig onderwijs (tto) aan op alle afdelingen (mavo,
havo en vwo). In de bovenbouw hebben we het Internatio-

Deze juniorgids vertelt uw kind alles wat hij of zij wil weten

nal Baccalaureate (IB) als vervolg op tto. Buitenlandervaring

over het Jac. P. Thijsse College, van onderwijs en begeleiding

doen al onze leerlingen op middels ons uitgebreide netwerk

tot inschrijving en buitenschoolse activiteiten. Maar om écht

van scholen waarmee ze kunnen uitwisselen, in de UK, VS,

kennis te maken en sfeer te proeven, verwijzen wij u naar de

India, China, Gambia, Frankrijk, België. Tot op vandaag

informatieavond speciaal voor ouders en onze Open Dag.

breiden we ons scholennetwerk uit, want ons internationale

U bent van harte welkom!

profiel geldt voor alle leerlingen.
Ook de vele extra onderwijsactiviteiten maken leren buiten

Ingrid Overes

de school mogelijk: excursies, vrijdagmiddagactiviteiten,

Teamleider brugklassen

dans en dramaproducties, werkweken, sportdagen, deelna-

Voor de zomervakantie
maak je al kennis met je
mentor en je nieuwe
klas. Echt leuk!

Beste bijna-brugklasser,

Natuurlijk gaat het bij ons, net als op iedere andere school,
in de eerste plaats om leren en studeren.

Nog even en je maakt de overstap van je vertrouwde

Dat vraagt van jou inzet en de wil om hard te werken.

basisschool naar het voortgezet onderwijs. Waarschijnlijk

In een prettige sfeer waar hard gewerkt wordt, organiseren

ben je al volop bezig met het kiezen van een nieuwe school.

we veel leuke en gezellige dingen. Ook daarover vind je

Maar ja, welke moet je kiezen en waarom? Er zijn nogal wat

volop informatie, verderop in deze gids.

scholen in de omgeving.
Lees het allemaal op je gemak door. En besluit je voor het
Om het kiezen makkelijker te maken hebben we dit

Jac. P. Thijsse College te kiezen? Dan zorgen wij ervoor dat je

boekje voor je geschreven. Het geeft je een indruk van het

je snel thuis voelt op onze school. Voor de zomervakantie

Jac. P. Thijsse College, een school voor vmbo-tl, havo en

kom je al een keer op school om kennis te maken met je

vwo in Castricum.

mentor en je klasgenoten. En dat zouden best eens je
vrienden en vriendinnen kunnen zijn want als je dat prettig

In dit voorwoord lichten we alvast een tipje van de sluier op

vindt, proberen we je bij hen in de klas te plaatsen. Na de

bijvoorbeeld over de sfeer op het Jac. P. Thijsse College. Die is

zomervakantie start je met een kennismakingsprogramma

erg goed en dat willen we graag zo houden. We stellen dan

met je mentor en je klas en organiseren wij introductie-

ook bepaalde eisen aan je gedrag. Waar je aan moet

dagen die er voor zorgen dat je je snel thuis voelt.

denken? Dat anderen niet gepest worden en dat niemand
gestoord wordt tijdens zijn of haar werk.

Zin om leerling van het Jac. P. Thijsse College te worden?
Je bent van harte welkom!

Een dag is nooit saai
met zoveel
verschillende docenten!

De toelating
Niet iedereen kan zomaar naar het Jac. P. Thijsse College.

Mag je zelf je klas uitzoeken?

Voordat we je met open armen ontvangen hebben we een

Als het even kan wel! Bij je aanmelding vul je in bij wie je

positief advies van je basisschool nodig. Dit advies moet

graag in de klas wilt zitten. Dat is niet alleen gezellig, het kan

minimaal vmbo-tl zijn. Wij bieden mavo/havo-, havo/vwo- en

ook heel handig zijn in verband met naar school fietsen. Of

vwo-klassen aan. Op die manier kun je leren op je eigen

het nu klasgenootjes van de basisschool zijn die je invult of

niveau. Je krijgt volop de ruimte om je sterke kanten te

leerlingen van andere scholen, dat maakt niet uit. Zolang het

ontwikkelen en je goed voor te bereiden op de tweede klas.

maar kinderen zijn met hetzelfde brugklasadvies als jij. Als
dat zo is, proberen wij zo goed mogelijk aan je wens tege-

De vwo tto-Allroundklas

moet te komen. Ben je eenmaal in een brugklas geplaatst,

Krijg je van de basisschool een vwo-advies en vind je leren

dan ontvangt je mentor je in juni voor een kennismakings-

leuk, dan kun je aangeven dat je naar de vwo tto-Allround-

middag met je nieuwe klasgenoten. Hij of zij leidt je rond

klas wilt. Deze klas is wel tweetalig (tto). Wat dat inhoudt,

door de school en je kunt alle vragen stellen die in je opko-

lees je verderop in deze brochure.

men. Zo ga je goed voorbereid de zomervakantie in.

Verdeel je huiswerk
goed over de week.
Dit gaat makkelijk met
de JPT-agenda.

De sfeer
De sfeer bij ons op school hartstikke goed. Ten eerste is op

Maar wat doet die mentor dan precies?

het Jac. P. Thijsse College iedereen welkom. Godsdienst,

In de eerste plaats begeleidt hij jouw klas en geeft hij, naast

huidskleur, nationaliteit, sekse en uiterlijk spelen geen

zijn eigen vak, ook mentoruren. Daar vertellen we je straks

enkele rol. Ten tweede is het JPT een gezellige school waar

meer over. Daarnaast onderhoudt hij contact met al je

veel mag, maar natuurlijk niet alles. Want het is belangrijk

docenten, om op de hoogte te blijven van je studievorderin-

dat we er met zijn allen voor zorgen dat die goede sfeer ook

gen. Verder probeert hij het zo gezellig mogelijk te maken. Is

goed blíjft. Pesten hoort daar bijvoorbeeld niet bij want

er een feestavond? Dan is hij ongetwijfeld van de partij!

iedereen heeft recht op een plezierige schooltijd. Ga je leuk

Natuurlijk helpt of bemiddelt hij ook bij problemen thuis of

met elkaar om, dan is het automatisch gezelliger in de klas.

op school. En zoals gezegd: je kunt met al je vragen en

En dat wil toch iedereen?

opmerkingen bij hem terecht.

DEAL

Pestproject

Wij sluiten met al onze leerlingen een DEAL. Wij verwachten

Pesten is heel vervelend. Om ervoor te zorgen dat iedereen

dat onze leerlingen dynamisch, enthousiast, vol aandacht en

zich daar bewust van is organiseren wij het anti-pestproject.

liefde zijn. En dat verwachten wij ook van al onze medewer-

De mentoren geven een speciale anti-pestles. Verder maakt

kers. Dat komt de sfeer ten goede en zorgt er voor dat

de mentor met jou en je klasgenoten afspraken over hoe je

iedereen zich prettig voelt en het beste uit zichzelf kan

met elkaar omgaat.

halen.
De teamleider
Begeleiding in de brugklas

De teamleider van de brugklassen is mevrouw Overes. Zij

De overstap naar een grote school als het Jac. P. Thijsse

houdt toezicht op de brugklassen, coördineert alle activitei-

College is best heftig. Dat weten wij uit ervaring. Daarom

ten en festiviteiten en zorgt ervoor dat iedere leerling een

zorgen we ervoor dat er altijd een docent is die voor je

persoonlijke benadering krijgt. Ook jij!

klaarstaat. Niet alleen in de brugklas maar tijdens je hele
periode op het JPT. Die docent noemen we mentor. Hij of zij
geeft les aan jouw klas zodat er snel een speciale band
ontstaat.

Doe de boeken die je
na de pauze nodig hebt
in je kluisje. Zo is je tas
een stuk lichter.

De dag van een brugklasleerling
De schooldag van een brugklasleerling bestaat uit drie delen,

In dit blok vindt de verdieping en verbreding plaats. Je werkt

die wij blokken noemen. Je start je schooldag twee keer in

aan projecten en er is tijd om bijvoorbeeld een practicum te

de week in blok 1 met een mentoruur. Dat is fijn, want je

doen. Soms maak je ook een excursie naar bijvoorbeeld het

mentor begeleidt jou en hij of zij neemt met jou de dag door

Huis van Hilde of je hebt een sporttoernooi.

en je kunt nog eventuele vragen stellen. De mentor helpt je
bij het maken van een goede huiswerkplanning, want

Natuurlijk zijn er diverse pauzes tijdens je lesdag. Net als op

huiswerk hoort bij het voortgezet onderwijs. Mocht je bij een

veel basisscholen werken wij met een continurooster. Dat

vak hulp nodig hebben dan wordt je dat aangeboden ook in

betekent dat je niet meer naar huis gaat tussen de middag

blok 1. In blok 2 volg je lessen van 40 minuten. Dat zijn er zes

maar dat je op school je lunch op eet. De brugklassen

per dag. In deze lessen wordt de basisstof per vak aangebo-

hebben samen met de tweede klassen een eigen plek in

den. In de brugklas heb je elf verschillende vakken die in het

school om pauze te houden. De aula is daarvoor een fijne

rooster van dit tweede blok zijn ondergebracht. Blok 3 vindt

plek.

plaats in het laatste deel van je lesdag.

Regent het? Doe je boeken
in een plastic zak voordat
je ze in je tas stopt. Blijven
ze zeker droog.

Tto
WHO Het Tweetalig Onderwijs is bestemd voor leerlingen

FIRST DATE Voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in het

op alle afdelingen, dus mavo, havo, vwo en vwo tto-

Tweetalig Onderwijs organiseren wij in maart een first

Allround. Het gaat er niet om hoe goed je nu al in Engels

date waar je meer informatie krijgt. Je kunt je voor deze

bent. Heel belangrijk is je eigen motivatie en je bereid-

date aanmelden op de website: www.jpthijsse.nl. Nadat

heid zoveel mogelijk Engels te spreken. Fouten maken

je bent ingeschreven, krijg je een uitnodiging met het

mag, maar spreken in het Engels is een “must”.

tijdstip waarop je wordt verwacht.

WHY Nederland wordt steeds internationaler. De kans

HOW MUCH Naast de reguliere ouderbijdrage betalen

dat je in contact komt met het buitenland wordt steeds

je ouders een extra bijdrage als je voor tto kiest. Deze

groter en dan is de taal die gesproken wordt vaak Engels.

bijdrage verschilt per jaarlaag. In de brugklas is deze extra

Daarnaast gebruiken steeds meer vervolgopleidingen

bijdrage ongeveer €220,-

Engelstalig lesmateriaal of worden lessen in het Engels
gegeven. Engels is dus een zeer belangrijke taal en wordt

LET’S DO IT Hoe geef je je op? Op het aanmeldingsfor-

nog steeds belangrijker.

mulier kruis je aan dat je voor tto in aanmerking wilt komen. Tegelijk met het aanmeldingsformulier lever je ook

WHAT Tweetalig Onderwijs houdt in dat je vakken in

een motivatiebrief in, gewoon in het Nederlands, waarin

het Nederlands volgt en in het Engels. Ongeveer de helft

staat waarom jij zo graag tto wilt volgen. We verwachten

van de vakken wordt dus volledig in het Engels gegeven.

ook dat je op de first date aanwezig bent. Het kan zijn dat

Nederlands spreken is dan ook “not done” tijdens deze

wij je uitnodigen voor een intakegesprekje.

lessen. Ook worden er buiten de lessen om Engelstalige
activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn verplicht

QUESTIONS? Als je nog meer wilt weten over tto kun je

voor alle tto-leerlingen.

op de website kijken. Bij Tweetalig Onderwijs vind je het
kopje “veel gestelde vragen”. Daar lees je het antwoord

HOW We geven dus veel les in het Engels. Bijvoorbeeld:

op heel veel vragen. Op de “first date” en op de Open Dag

wiskunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde en ook

kun je natuurlijk meer informatie krijgen.

tekenen, muziek en lichamelijke opvoeding. De docenten
zijn naast het geven van hun eigen vak speciaal opgeleid
om jou de Engelse taal perfect te laten beheersen.

Geen paniek als je
nog niet zoveel Engelse
woorden kent, want die
leer je snel bij.

Onderwijs op maat
We hebben een duidelijke mening over onderwijs. Dat moet

Kies je meteen voor mavo, havo of vwo?

namelijk op maat zijn en zorgen voor actieve leerlingen. Stel

Nee. Plaatsing in een bepaalde klas wil niet zeggen dat vanaf

je voor dat iedereen even slim zou zijn en in hetzelfde

de eerste dag al vast staat naar welk onderwijstype je

uitblinkt. Saai toch? Het is juist de uitdaging om het beste uit

doorstroomt. Je zit dus nog niet in een mavo-, havo- of

jezelf naar boven te halen, zonder dat je voortdurend op je

vwo-afdeling. Die plaatsing gebeurt pas aan het eind van het

tenen loopt, want natuurlijk helpen we je een handje. We

brugjaar. Maar er is wel een verschil in onderwijs. Zo kun je in

hebben je al verteld over de mavo/havo-brugklassen, de

de mavo/havo-brugklas rekenen op extra begeleiding en

havo/vwo-brugklassen en de vwo tto-Allround brugklas. De

verwachten we in een havo/vwo-klas meer zelfstandigheid.

vakken en de basisstof zijn in de verschillende klassen
ongeveer hetzelfde, maar er bestaat een duidelijk verschil in

Heb je moeite met een bepaald vak terwijl je wel hard je

leertempo.

best doet? Dan bieden wij je hulp aan. Leerlingen die de
basisstof beheersen krijgen de mogelijkheden zich te
verdiepen in extra stof.
In de vwo tto-Allround klas krijg je naast de gewone lessen
ook specialisatieblokken aangeboden. Tijdens deze blokken
werk je aan allerlei projecten. Zo is er bijvoorbeeld een blok
robots bouwen (lego league), een blok drama waarbij je
bijvoorbeeld leert presenteren en een blok Chinees en
Spaans.

Extra activiteiten
Introductiedagen

Musical

In het begin van het schooljaar organiseren wij vier introduc-

Elk jaar wordt er een musicalvoorstelling georganiseerd door

tiedagen. Deze dagen staan in het teken van sport en spel.

onze leerlingen. Houd je van dansen, zingen en/of acteren

Je zult zien dat je na deze dagen je mentor, je nieuwe

dan word je van harte uitgenodigd auditie te doen. Samen

klasgenoten en de school veel beter hebt leren kennen.

met leerlingen uit andere klassen en jaarlagen wordt op

Tijdens deze dagen is er veel aandacht voor de DEAL.

vrijdagmiddag hard gewerkt aan een show voor leerlingen,
ouders en andere belangstellenden.

Vrijdagmiddagactiviteiten
Je kunt je uitleven met klimmen, koken, creatieve work-

NS-project

shops, snowboarden, dance, squash, zaalvoetbal, yoga en

De meeste leerlingen fietsen naar school en passeren

nog veel meer.

daarbij onderweg een spoorwegovergang. Over de veiligheid
rondom het spoor krijg je voorlichting van een machinist van

Sportklas van het jaar

de NS.

Zo wil iedere klas zich wel noemen! Je verdient punten
tijdens de atletieksportdag, het basketbaltoernooi, de

Discoavonden

zwemdagen, de polderloop en de danswedstrijd.

Ze zijn net echt, de discoavonden op het JPT. Een DJ,
discolampen en de hele avond dansen.
Op reis
De laatste week van het schooljaar is een hoogtepunt. Een
paar dagen op reis met klasgenoten en leraren. Dat wordt
zo’n groot feest dat je het misschien jammer vindt dat de
zomervakantie een paar dagen later volgt…

Kosten
Schoolboeken en lesmateriaal

BYOD

Je ouders hoeven niet te betalen voor schoolboeken. De

Bring your own device (breng je eigen device mee). Bij ons op

school is verantwoordelijk voor het gratis ter beschikking

school brengen leerlingen hun eigen device mee. Het is niet

stellen van de boeken. Je ontvangt je schoolboeken aan het

zo dat leerlingen de hele dag op hun device werken. Wij

begin van het schooljaar. Vergeet niet de leerboeken meteen

werken ook nog gewoon uit boeken. Maar het is reuze

te kaften want aan het einde van het brugjaar moeten deze

handig bepaalde opdrachten op de computer te kunnen

weer ongeschonden ingeleverd worden. Je werkboeken mag

maken of de computer te gebruiken bij het opzoeken van

je wel houden. Ook andere lesmaterialen zijn gratis zoals

informatie.

proefwerkpapier, kopieën, klassikale leesboekjes, digitaal
lesmateriaal, bibliotheekboeken en materialen voor practi-

Je ouders kunnen als ze dat willen via een bedrijf waar het

cumlessen.

JPT afspraken mee heeft gemaakt een device voor je kopen
of huren. Maar misschien heb je er zelf al een of kopen ze bij

Materiaal- en activiteitenbijdragen

een andere winkel een device voor je.

We vragen aan je ouders een bijdrage voor voorzieningen en
extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma om. Het
gaat dan bijvoorbeeld om kluisjes, pasjes, excursies en
werkweken, sport- en cultuurdagen. Daarnaast wordt er nog
een extra bijdrage gevraagd voor tto.

Wel je boeken kaften.
Zo lever je ze aan
het eind van het jaar
weer netjes in.

Aanmelding
Je ouders kunnen jou tot 13 maart rechtstreeks bij ons

Veel basisscholen komen bij ons op lesbezoek. Mocht jouw

aanmelden. Voor de zekerheid herhalen we nog wel even

school niet langskomen maar je hebt wel belangstelling dan

dat je aan bepaalde eisen moet voldoen. Heb je van je

ben je van harte welkom op woensdag 13 februari. Je kunt je

basisschool een positief advies gekregen voor het volgen van

via de website van onze school daarvoor opgeven. Als je in

mavo-, havo- of vwo- onderwijs? Dan schrijven we je met

aanmerking wilt komen voor Tweetalig Onderwijs kruis je

plezier in! Het Jac. P. Thijsse College maakt onderdeel uit van

dat aan op het aanmeldingsformulier en stuur je een

het SVOK. Dit is een stichting waarbinnen ook het Bonhoef-

motivatiebrief.

fer College en het Kennemer College vallen. Wij hebben met

In deze brief schrijf je waarom je graag tto wilt volgen. Wij

elkaar afgesproken dat wij leerlingen zoveel mogelijk

vragen vervolgens ook nog aanvullende informatie aan de

plaatsen op de school van hun keuze. Meer daarover kunnen

basisschool. Denkt jouw leerkracht dat je geschikt bent voor

je ouders lezen op de site van het SVOK waar de aanmel-

tto? Daarnaast geef jij je op voor een first date via de website.

dingsprocedure beschreven staat.

Je krijgt dan een uitnodiging om op een woensdagmiddag
in februari naar school te komen voor een nadere kennisma-

En als ik eerst nog wat meer informatie wil hebben?

king met tto.

Dan kijk je op de website van onze school, of je bezoekt onze
Open Dag op 2 februari. Een zeer geschikt moment om op je

Als je in aanmerking wilt komen voor de Vwo tto-Allround-

gemak de hele school te bekijken, te praten met brugklassers

klas, stuur je ook een motivatiebrief mee met het aanmel-

en samen met je ouders al je vragen stellen. Doe je dat liever

dingsformulier. Ook dan vragen we extra informatie op bij de

telefonisch? Doordeweeks tussen acht en vier uur zijn wij te

basisschool.

bereiken. Aarzel niet en toets ons nummer: (0251) 65 25 71.

Heb je een lekke band?
De conciërge staat
altijd voor je klaar en
helpt je graag.

Wat kunnen mijn ouders verwachten?
Wij vinden het heel belangrijk in contact te zijn met je
ouders. Daarom organiseren wij diverse momenten dat
zij naar school kunnen komen.
September

algemene informatieavond en kennismaking met de mentor

November

driehoeksgesprekken

December

rapport

Maart

driehoeksgesprekken

April

informatieavond bevordering en reizen

Juli

rapport

Tot ziens op het
Jac. P. Thijsse College!

Informatieavond voor ouders
Donderdag 31 januari om 19.30 uur
Open Dag
Zaterdag 2 februari van 10.00 uur tot 13.00 uur

De Bloemen 65 | 1902 GT Castricum | Telefoon (0251) 65 25 71
brugklas@jpthijsse.nl | www.jpthijsse.nl
Het Jac. P. Thijsse College maakt deel uit van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK).
SVOK wil mensen motiveren het beste uit zichzelf te halen, zodat ze uiteindelijk op een excellente
wijze hun beroep kunnen uitoefenen en hun capaciteiten volop ontplooien. www.svok.nl

