
Vwo tto-allround brugklas 

 

Krijg je van je basisschool een puur vwo-advies? Vind je nieuwe dingen leren leuk? Houd je van 

uitdagingen en lijkt tweetalig onderwijs (tto) je interessant? Dan is de vwo tto-allround brugklas echt 

iets voor jou! 

 

Samen met andere kinderen met een vwo-advies neem je plaats in deze klas en samen trek je elkaar 

naar een hoger niveau door zelfredzaam te zijn. Docenten dagen je uit om het beste uit jezelf te halen 

en boven jezelf uit te stijgen door een onderzoekende en nieuwsgierige houding aan te nemen en net 

dat beetje extra te geven. 

 

Een groot deel van je lessen krijg je in het Engels, tweetalig onderwijs (tto). Naast de reguliere lessen 

bieden wij in deze klas extra modules die we specialisatieblokken (SPB) noemen. In een periode van 

een aantal weken werk je aan een vakoverstijgende module waarin je o.a. leert samenwerken en 

presenteren en waarin je toe werkt naar een eindproduct. De specifieke inhoud wisselt maar heeft te 

maken met bèta, studievaardigheden, kunst en cultuur, techniek, taal en gezonde leefstijl en wordt 

gegeven door wisselende docenten. Deze specialisatieblokken komen in plaats van één lesuur 

Nederlands en één lesuur wiskunde/maths. Daardoor ziet de lessenverdeling er als volgt uit: 

 

  

 

 

De vwo tto-allround brugklas duurt één jaar en de meeste leerlingen gaan aan het einde van het 

brugklasjaar door naar 2 vwo tto. 

 

Maar boven alles ben je ook een gewone JPT-er die recht heeft op een kluisje, toegang tot de JPBieb, 

een mentor en gebruik mag maken van de vele sportfaciliteiten. Zien we je volgend jaar? 

 

 

Nederlands 3 lesuren per week 

English 4 lesuren per week 

Frans 2 lesuren per week 

Maths 3 lesuren per week 

Biology 2 lesuren per week 

Georgraphy 2 lesuren per week 

History 2 lesuren per week 

NTO2 2 lesuren per week 

Art 2 lesuren per week 

Music 2 lesuren per week 

PHe (LO) 4 lesuren per week 

Mentorles 2 lesuren per week 

SPB 2 lesuren per week 


