
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



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



tto-vakken 

• 2 mavo: 
Engels, biologie, LO, tekenen, muziek, 
geschiedenis en modules economie

• 2 havo en 2 vwo:  
Engels, biologie, LO, tekenen, muziek, 
geschiedenis, wiskunde, nlt (havo), 
natuurkunde (vwo) en aardrijkskunde



Keuzeproces 2e klas

•uitleg in de klas door decanen
•proeflesjes Spaans en Chinees
•invullen keuzeformulier



Bevordering naar de 2e klas



Vakken die meetellen bij de 
bevordering

mavo/havo en havo/vwo-klas vwo tto-Allroundklas
• Nederlands Nederlands
• Engels Engels
• Frans Frans
• geschiedenis geschiedenis
• aardrijkskunde aardrijkskunde
• wiskunde wiskunde
• biologie biologie
• muziek muziek
• tekenen tekenen
• natuur en techniek natuur en techniek

LO en gezondheid



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) 



Bevorderingsnormen vanuit de 
vwo tto-Allroundklas

Minimaal 77 punten

(inclusief de punten voor de specialisatieblokken)



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 Kent
• 12 juli rapportuitreiking



Kent District
2019



Introductie

Organisatie:  Mirjam Spijker en Fleur Kamphuijs

Dinsdagochtend 2 juli t/m vrijdagavond 5 juli 2019

+/- 145 leerlingen

16 docenten, waaronder een aantal TTO
brug- en tweedeklas mentoren



• Kennis maken met de Engelse cultuur
• Toepassen van hetgeen de leerlingen geleerd 

hebben van de Engelse taal
• Afsluiting brugklasjaar
• Leren kennen van de andere TTO brugklassen 

leerlingen
• Europees burgerschap 

Doelen



Gastgezinnen (1)

•Ramsgate
•Twee-, drie- of viertallen
•Rekening houdend met bijzonderheden
•Altijd opgehaald en gebracht van en naar de bus

•Local organiser voor gastgezinnen



Gastgezinnen (2)

• Thuis praten over:
- hoe stel je je op, verschil Eng. / Ned. 
- het is een ander huis, andere regels
- verschillen in gastgezinnen en huizen
- communiceren bij onduidelijkheid is belangrijk!

• Calamiteit:
- praten met het gastgezin, mentor, begeleider. 
Evt. contact thuis via begeleiding



Regels

• Gebruik telefoon alleen met toestemming 
begeleiding

• Geen andere devices mee:
- kosten/verlies
- onrust

• Uiteraard is er een alcohol- en rookverbod.
• Er worden geen energy drinks genuttigd. 
• Een leerling verlaat nooit de groep zonder toestemming.

• Bij problemen: contact met begeleiding



Information Booklet

• Uitgereikt eind juni

• Inhoud:
- meeneemlijst
- dagprogramma’s
- contactgegevens



Programma dag 1: dinsdag 2 juli

• 6:00 aanwezig 6:25 vertrek (Jac. P. Thijsse College)
• Bus + boot
• Dover Castle
• 18:30 uur: ontmoeting en diner bij gastgezinnen



Programma dag 2 en 3 woensdag 3 en donderdag 4 juli

•3 unieke programma’s (A-B-C)
•Brede variatie aan activiteiten

(cultureel, actief, educatief)
•Mengeling van klassen

• Inschrijving met én door mentor



Culturele activiteiten



Actieve activiteiten



Gezamenlijke activiteiten



Programma dag 4 vrijdag 5 juli

•8:30 uur:  afscheid gastgezinnen
•Shoppen in Canterbury
•Bus + boot
•22:30 uur: geschatte aankomsttijd 

Jac. P. Thijsse College

Aankomsttijd wordt op de website gezet:
www.jpthijsse.nl



Wat neem je mee?

• Geldig paspoort / identiteitsbewijs
• Zorgverzekeringspas
• Rugzak / handtas
• Goed gevulde etui
• Eventuele medicijnen
• Cadeautje gastgezin
• Geld:

- Circa £10 om te shoppen
- Minimaal €15,- voor heenreis en diner terugreis



Kosten

Kent District week kost €260,-
- Vervoer
- Verblijf
- Alle dagprogramma’s
- Alle maaltijden m.u.v.:

- ontbijt en lunch dinsdag (heenreis)
- diner vrijdag (terugreis)



Ouders
•Controle geldigheid paspoort / ID
•Zorgverzekeringspas
•Brief deelname werkweken en excursies 

(ziektekosten en ongevallenverzekering)
•Gesprek over gastgezinnen
•Doornemen afspraken en regels met uw kind

•Bijzonderheden doorgeven (link)



The End
Heeft u nog vragen of wilt u nog iets doorgeven?

•Vraag/vertel het de mentor / begeleider van uw 
kind

•Vraag/vertel het de organisatie
Fleur Kamphuijs (FKm@jpthijsse.nl)
Mirjam Spijker (MSp@jpthijsse.nl)

Bedankt en veilig thuis!

mailto:FKm@jpthijsse.nl
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