
Brugklas

Overbrugging van basisschool naar
2 mavo - 2 havo - 2 vwo



Verschillen mavo-havo-vwo

• cursusduur
• begeleiding
• tempo



Vakken in 2 mavo

•Duits 
•Economie
•Natuurkunde

•Keuze voor Sport & Lifestyle



Vakken in 2 havo

•NLT (natuur leven en technologie)
•Duits
•Natuurkunde

•Keuze uit Spaans of Frans



Vakken in 2 vwo

•Duits
•Natuurkunde

•2 vakken uit Spaans, Chinees en Frans



Keuzeproces 

• uitleg in de klas door decanen
• uitleg Sport & Lifestyle door docent LO
• proeflesjes Spaans en Chinees
• invullen keuzeformulier



Bevordering naar de 2e klas



Vakken die meetellen bij de 
bevordering

• Nederlands
• Engels
• Frans
• geschiedenis
• aardrijkskunde
• wiskunde
• biologie
• muziek
• tekenen
• natuur en techniek



Bevorderingsnormen vanuit de 
m/h-klassen

• 2 mavo: minimaal 60 punten (niet meer dan 3 
tekortpunten)

• 2 havo: minimaal 74 punten (wiskunde, Nederlands 
en Engels een 7)

• 2 vwo: minimaal 82 punten (wiskunde, Nederlands 
en Engels een 8)



Bevorderingsnormen vanuit de 
h/v-klassen

• 2 mavo: minimaal 57 punten (niet meer dan 3 
tekortpunten)

• 2 havo: minimaal 60 punten (niet meer dan 3 
tekortpunten)

• 2 vwo: minimaal 74 punten(niet meer dan 3 
tekortpunten) 



Wat weten wij van uw kind?

•aanpassing aan VO
•ambitie
•onderzoekende leerhouding
•motivatie
• tempo
•concentratie
•belangstelling
•capaciteiten



Van 4 mavo naar 4 havo
en van 5 havo naar 5 vwo?

Ja, dat blijft mogelijk!



De laatste schoolweken

• 21 juni t/m 26 juni toetsweek
• 27 juni inhalen gemiste toetsen
• 1 juli ophalen gecorrigeerde toetsen
• 2 t/m 5 juli Meerssen
• 12 juli rapportuitreiking
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