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FAQ | FLEXIBELE BRUGPERIODE HAVO/VWO MASTERCLASS
 Wat houdt een flexibele brugperiode in de havo/vwo-afdeling op het TBL in?
Uw kind start in een eerste klas havo/
vwo masterclass.
Na elk afgerond schooljaar wordt door
het docententeam, in samenspraak
met de leerling en ouders, zorgvuldig
bekeken welk onderwijsniveau het
best bij uw kind past. Dit advies is

gebaseerd op onze overgangsnormen,
motivatie en mogelijkheden van de
leerling. Wanneer in het eerste leerjaar
al duidelijk wordt dat atheneumniveau
beter bij u kind past is doorstroom
naar leerjaar 2 atheneum mogelijk.
Wanneer het voor uw kind nog niet

duidelijk is welk niveau het beste past
is doorstroom naar de tweede klas
havo/vwo masterclass. In de flexibele
brugperiode heeft uw kind (samen met
u en school) drie schooljaren de tijd
om uit te vinden welk onderwijsniveau
het best passend is.

 Geldt de flexibele brugperiode ook voor het Expeditie-onderwijs?
Nee, voor het Expeditie-onderwijs
geldt geen flexibele brugperiode.
Leerlingen die voor het Expeditieonderwijs kiezen, houden ook beide

routes richting de bovenbouw open.
Een leerling van Expeditie heeft
evenveel mogelijkheden om een havoals een vwo-diploma te behalen in

de bovenbouw. Omdat het Expeditieonderwijs afwijkend is qua inhoud van
de reguliere havo/vwo-afdeling, is een
tussentijdse overstap niet mogelijk.

 Waarom is er op het TBL een flexibele brugperiode?
Op het TBL streven we er naar het
leren zo veel mogelijk op onze
individuele leerling af te stemmen
(gepersonaliseerd leren). We merken
dat niet iedere leerling twee of drie
leerjaren nodig heeft om er achter te

komen wat het juiste onderwijsniveau
voor hem/haar is. Daarnaast zijn er
ook leerlingen waarbij twee jaar te
kort is om duidelijk te hebben welk
onderwijsniveau het best passend is.
Omdat al onze leerlingen verschillend

zijn, is een flexibele driejarige
brugperiode een mooie manier om
leerlingen vroeg of iets later in hun
schoolcarrière op de juiste plek te
kunnen plaatsen.

 Hoe wordt er getoetst binnen de havo/vwo-afdeling?
Voor ieder vak zijn er twee cijfers te
behalen voor een toets, een havo,- en
een vwo-cijfer. Wanneer een leerling
binnen de havo/vwo-afdeling de havo-

route volgt, zal deze leerling enkel een
havo gedeelte van de toets maken.
Leerlingen die binnen de havo/vwoafdeling op beide niveaus beoordeeld

worden, krijgen een toets waarbij
onderscheid is tussen de havo-toetsstof en de vwo-toetsstof. De invulling
hiervan is verschillend per vak.

 Hoe ziet het rapport er voor een leerling binnen de havo/vwo-afdeling uit?
In het eerste jaar zullen alle leerlingen
beoordeeld worden met zowel havoals vwo-cijfers. In het eerste jaar zullen
er dus twee cijfers per vak op het
rapport staan. Wanneer een leerling
maximaal gebruik maakt van de
flexibele brugperiode, zal het rapport

er drie jaar lang hetzelfde uitzien qua
opbouw: er worden zowel havo- als
vwo-beoordelingen gegeven. Wanneer
een leerling vanaf het tweede leerjaar
binnen de havo/vwo-afdeling de havoroute volgt, zal de leerling slechts één
cijfer per vak zien: het havo-cijfer.

Wanneer een leerling na de eerste klas
havo/vwo masterclass doorstroomt
naar klas 2 atheneum masterclass, zal
de leerling geplaatst worden in een
vwo-klas en enkel atheneumcijfers op
het rapport krijgen.

 Kan een leerling drie jaar op havo/vwo-niveau onderwijs volgen?
Ja dit kan. In de flexibele driejarige
brugperiode kunnen leerlingen in hun
eigen tempo tot ontwikkeling komen.
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De ene leerling laat na één jaar havo/
vwo-onderwijs al helder zien wat het
meest passende onderwijsniveau is

(atheneum of havo) en een andere
leerling laat dit in twee of drie jaar
zien.

F • A•

 Hoe vaak kan een leerling wisselen van onderwijsniveau?
leerling, ouders en school. Wisselen
van onderwijsniveau kan alleen aan
het eind van een leerjaar (na het derde
en laatste rapport van het jaar) en
als dit volgens het docententeam (in
samenspraak met ouders en leerling)

gewenst is. Aan het eind van
leerjaar drie kunnen er meerdere
adviezen gegeven worden door het
docententeam: een leerling doubleert,
stroomt door naar 4 havo of naar
4 atheneum.

Q

Een havo/vwo-leerling kan maximaal
twee keer in de eerste drie leerjaren
wisselen van onderwijsniveau.
Wisseling van onderwijsniveau wordt
gebaseerd op het advies van het
docententeam en de dialoog tussen de

Van aanmelding tot bovenbouw: leerjaar 1
 Welke leerlingen starten in een havo/vwo-brugklas?
In een havo/vwo-klas worden
leerlingen geplaatst die minimaal een

havoadvies vanuit de basisschool
hebben gekregen.

 Mijn kind is geplaatst in een havo/vwo-klas en al met de kerst bestaat het idee dat
mijn kind naar het atheneum zou willen gaan. Kan dit?
Aan het eind van elk schooljaar
wordt, in samenspraak met het
docententeam, de leerling en ouders,

bezien op welk onderwijsniveau de
opleiding kan worden voortgezet.
Tussentijds doorstromen kan niet, wel

is dit mogelijk aan het eind van een
schooljaar.

 Mijn kind zit in klas 1 havo/vwo masterclass.
Al snel blijkt dat mijn kind meer geschikt is voor havo: wat gebeurt er dan?
Uit ervaring blijkt dat veel leerlingen
moeten wennen aan de overstap van de
basisschool naar de middelbare school.
Om die reden kan het voor veel
leerlingen prettig zijn te starten in een
havo/vwo-klas, zodat rustig gekeken
kan worden naar het meest passende

onderwijsniveau. Als uw kind meer
geschikt is voor havo, gaat uw kind in
leerjaar twee op het TBL door binnen
de havo-route.
Uw kind wordt in het eerste leerjaar
beoordeeld op zowel havo- als vwoniveau. In leerjaar twee wordt uw kind,

als overeengekomen wordt dat het
meest passende onderwijsniveau havo
is, enkel beoordeeld op havoniveau.
Uw kind krijgt enkel havo-toetsen en
havo-cijfers. Het niveau is passend voor
leerlingen met havo-capaciteiten.

 Wanneer weet het docententeam welk onderwijsniveau het meest geschikt is voor
mijn kind?
Het docententeam krijgt gedurende
het schooljaar een goed beeld van de
leerling en van zijn of haar capaciteiten
en mogelijkheden. Dit gebeurt op basis
van toetsing, werkhouding, motivatie,
huiswerk maken, sociaal- emotionele
ervaringen, kortom: het totaalbeeld

van een leerling. De mentor bespreekt
tijdens reflectiegesprekken met de
leerling de ontwikkeling van de leerling.
Bij het tweede rapport wordt, naar
aanleiding van de rapportvergadering,
een voorlopig advies gegeven.
Mentor en ouders monitoren, samen

met de leerling, de ontwikkeling en de
mogelijkheden. Na het derde en tevens
laatste rapport wordt een bindend
advies gegeven, dat in overleg met
leerling, ouders en school tot stand
komt.

 Wanneer weet ik, als ouder, welk onderwijsniveau het meest geschikt is?
De mentor onderhoudt contact
met ouders en ouders hebben
gelegenheid met de mentor in contact
te treden bij oudergesprekken (en

daarbuiten). Tevens worden er
reflectie- en adviesgesprekken met
de leerlingen gehouden, waarbij uw
aanwezigheid gewenst kan zijn. Door

de verschillende mogelijkheden van
informatieoverdracht kunnen alle
betrokkenen een beeld krijgen van het
meest geschikte onderwijsniveau.
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Van aanmelding tot bovenbouw: leerjaar 2
 Komen leerlingen in een aparte havo-klas in leerjaar twee op het TBL?
Leerlingen blijven in een havo/vwoklas. Na elk afgerond schooljaar
worden de klassen opnieuw samen-

gesteld op basis van de flexibiliteit
die we beogen met deze driejarige
brugperiode. Na elk afgerond school-

jaar wordt er gekeken in welke samenstelling de leerlingen in de nieuwe
klassen het best tot hun recht komen.

 Mijn kind zit in de tweede klas van de atheneum masterclass, maar de resultaten zijn
tegenvallend. Kan mijn kind dan na het tweede jaar naar klas 3 havo/vwo masterclass?
Ja, dit is mogelijk. Als uw kind na het
eind van 2 atheneum masterclass naar
de derde klas havo/vwo masterclass

overstapt, is de weg naar vwo in de
bovenbouw nog niet afgesloten.
Na het derde leerjaar zal alsnog

bekeken worden wat de meest
passende vervolgstap voor uw kind in
de bovenbouw zal zijn.

 Mijn kind zit in de tweede klas havo/vwo en na het eerste jaar is gebleken dat mijn
kind op havoniveau door gaat in klas 2 havo/vwo masterclass.
Krijgt mijn kind het niet te zwaar in de tweede klas?
Nee, uw kind krijgt het niet te zwaar in
klas 2. Uw kind wordt beoordeeld op
het passende niveau, in dit geval is dat

havo. Uw kind krijgt een rapport met
enkel havo-cijfers.
Dit betekent ook dat de lesstof gericht

is op het niveau dat bij uw kind past:
havo.

Van aanmelding tot bovenbouw: leerjaar 3
 Hoe wordt de aansluiting van de derde klas met de bovenbouw voor mijn kind zo
optimaal mogelijk gehouden?
Om uw kind zo goed mogelijk voor
te bereiden op de bovenbouw, krijgt
uw kind ondersteuning bij specifieke
vaardigheden. Hierbij kunt u denken
aan vaardigheden als plannen en
organiseren, het leren leren, sociale
vaardigheden etc. Het aanleren of
optimaliseren van deze vaardigheden
wordt per kind afgestemd door de
mentor.
Aandacht voor deze vaardigheden is er
altijd, maar wordt vanaf de tweede klas
sterker benadrukt, om uw kind zich zo
goed mogelijk te laten ontwikkelen.
Daarnaast krijgen alle havo/vwo-
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leerlingen les in een masterclass en
in de activiteitenweken volgen de
leerlingen een programma academisch
voorbereiden.

In beide lesprogramma’s worden
vaardigheden ontwikkeld die voor
de bovenbouw (Tweede Fase) van
belang zijn.

F • A•
Q

Van aanmelding tot bovenbouw: bovenbouw

 Kan een leerling een goed profiel kiezen als hij of zij drie jaar havo/vwo-onderwijs
heeft gehad?
Doordat elke havo/vwo-leerling een
havo-cijferlijst en een vwo-cijferlijst
krijgt op het rapport kunnen havo/vwo-

leerlingen met de overgangsnormen
voor havo en die van vwo een passend
profiel kiezen. Hiermee is het kiezen

van een juist profiel geen probleem
voor een leerling uit de havo/vwoafdeling.

Overige vragen
 Hoe ziet het rapport er voor een leerling binnen de havo/vwo-afdeling uit?
In het eerste jaar zullen alle leerlingen
beoordeeld worden op zowel havo- als
vwo-niveau. In het eerste jaar zullen
er dus twee cijfers per vak op het
rapport staan.
Wanneer een leerling optimaal gebruik
maakt van de flexibele brugperiode, zal

het rapport er drie jaar lang hetzelfde
uitzien qua opbouw: er worden zowel
havo- als vwo- beoordelingen gegeven.
Wanneer een leerling vanaf het tweede
leerjaar binnen de havo/vwo-afdeling
de havoroute volgt, zal de leerling
slechts één cijfer per vak zien: het

havocijfer.
Wanneer een leerling na de eerste klas
havo/vwo masterclass doorstroomt
naar klas 2 atheneum masterclass, zal
de leerling geplaatst worden in een
vwo-klas en enkel atheneumcijfers op
het rapport krijgen.

 Blijven de leerlingen drie jaar in dezelfde klas?
Sommige leerlingen zullen na één
jaar naar de atheneum masterclass
overstappen en komen daardoor in
een andere klas. Door het opnieuw
samenstellen van de klassen na elk

afgerond schooljaar kunnen leerlingen
één jaar bij elkaar in de klas zitten,
maar soms ook twee of drie jaar,
afhankelijk van de groepsgrootte en
samenstellingsmogelijkheden.

We streven er wel naar om leerlingen
met een of twee bekenden bij elkaar in
de klas te plaatsen. Leerlingen krijgen
in de onderbouw de mogelijkheid hun
voorkeur aan te geven.

Samenvattend
klas

lesniveau

lesmethode

toetsing

cijferkolom

doorstroom naar

ondersteuning

1HV

HV

HV boeken

HV

havo+vwo

2 havo-route
2 HV
2 atheneum

Instapprogramma

2HV

HV

HV boeken

HV

havo+vwo

3 HV
3 atheneum
3 havo-route

Instapprogramma

havo

HV boeken

havo

havo

3 havo-route

Instapprogramma

HV

vwo boeken

vwo

havo+vwo

4 havo
4 atheneum

LOB

havo

havo boeken

havo

havo

4 havo

3HV
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Inleiding
Op het TBL heb je voor havo/vwo-onderwijs de keuze uit
‘havo/vwo masterclass’ en ‘havo/vwo Expeditie’.
We bieden deze keuze aan, omdat alle leerlingen van elkaar

verschillen.
Op deze manier komen we tegemoet aan de verschillende
leerstijlen van onze leerlingen.

Algemeen
 Toelatingscriteria
• Als je een havo-, havo/vwo- of vwo-advies hebt en je bent 		
erg gemotiveerd om het Expeditie-onderwijs te volgen, kan
je je aanmelden bij havo/vwo Expeditie.

• Jouw basisschool kan adviseren om voor het Expeditieonderwijs te kiezen omdat het projectwerk goed bij je past
of omdat het goed zou zijn meer in groepen te leren werken.

 In het kort
Als Expeditieteam zeggen we: “Het vak is het middel”.
We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van de
vaardigheden die je nodig hebt om de opgedane kennis
te onderzoeken en te verwerken. Havo/vwo Expeditie is
geschikt voor jou als je graag verbanden wilt zien tussen
vakken. Je houdt van samenwerken in projectgroepen
en van presenteren voor de groep. In de Expeditieklas
wordt veel gereflecteerd met elkaar en met de docenten
om het leerproces te ondersteunen. Alle ontwikkelingen
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worden vastgelegd in een digitaal portfolio zodat je zelf
de ontwikkeling goed kan volgen. Binnen de thema’s zijn
er de projecten waar vakken samenwerken en tot een
gezamenlijk eindproduct komen. Binnen havo/vwo Expeditie
word je beoordeeld op kennis én vaardigheden, zoals
zelfstandigheid, plannen en organiseren en initiatief nemen.
Jouw rooster heeft veel blokuren, twee lesuren van hetzelfde
vak. Tijdens dit blokuur is er zowel kennisoverdracht als
toepassing van die opgedane kennis in het project.

F • A•
Als je heel gemotiveerd bent en jezelf graag wilt ontwikkelen
op het gebied van vaardigheden zoals initiatief nemen,
communiceren, reflecteren op jouw eigen leerproces,
plannen, zelfstandig werken én samenwerken, kun je je
aanmelden voor havo/vwo Expeditie. Je moet natuurlijk
wel voldoen aan de toelatingscriteria zoals hierboven
beschreven. Expeditieonderwijs is anders vanwege het
groepswerk en het onderzoekende karakter. Je krijgt veel
feedback op de communicatie met jouw groepsgenoten en

Q

 Waarom zou je kiezen voor de havo/vwo Expeditie?

jouw werkaanpak. Reflecteren is zeer belangrijk omdat je
zo beter zicht krijgt op wat goed gaat en wat je beter zou
kunnen. Ook krijg je zo door wat je goed kunt en wat je nog
zou moeten of willen leren. Je werkt veel met jouw laptop
vanwege de digitale leeromgeving en jouw digitale portfolio.
Hierin komt jouw persoonlijke ontwikkeling te staan
gedurende de drie brugklasjaren zodat de docenten, en jij,
jouw groei goed kunnen volgen.

 Op welke manier worden je cijfers weergeven?
Als je havo/vwo volgt, krijg je voor een toets zowel een
havo-cijfer als een vwo-cijfer. Op jouw rapport zie je het
gemiddelde voor elk vak weergegeven in een havo- en een
vwo-cijferlijst. Zo kun je goed zien op welk gebied of niveau
jouw talent zit. Ook weet je op deze manier wat er cijfermatig
eventueel nog nodig is om naar het vwo te kunnen.
Voor de doorstroom naar een volgend schooljaar is jouw

havo-cijferlijst leidend. Bij het tweede rapport krijg je een
voorlopig advies. Aan het einde van het schooljaar krijg
je van de docenten een bindend advies om naar 2 of 3
Expeditie te gaan of jouw schoolloopbaan elders voort
te zetten. Natuurlijk heeft de mentor hierover al vaker
gesprekken met jou en met jouw ouders gehad. Samen
kijken we wat de beste plek voor jou is.

 Waarom zijn we op het TBL begonnen met havo/vwo Expeditie?
We zijn in 2005 begonnen met Expeditie-onderwijs vanuit
de gedachte dat alle kinderen zich anders ontwikkelen met
eigen talenten en leerstrategieën. En dat verschillende
kinderen verschillende soorten onderwijs nodig hebben.
De basisgedachte van havo/vwo Expeditie is leerlingen uit
hun ‘comfortzone’ halen. Dat wil zeggen dat we leerlingen

zelf actief willen maken. In gewone lessen hebben leerlingen
vaak de neiging om onzichtbaar te willen zijn.
In Expeditielessen is dit onmogelijk: je moet jezelf wel laten
zien in het groepswerk, in de activerende lessen en in de
mentorgesprekken als het over jouw competenties gaat.

 Welke thema’s zijn er bij Expeditie?
De thema’s die aan bod komen zijn grote algemene
thema’s. In klas 1 beginnen we bijvoorbeeld met het
thema ‘Identiteit’. In elke periode bieden de verschillende
vakken projecten aan die veelal vakoverstijgend zijn of
thematisch verbonden. Door samenhang in de lesstof van
de verschillende vakken te ontdekken, leren leerlingen
meer in een contextrijke omgeving waardoor het betekenis
krijgt. Binnen de thema’s is er kennisoverdracht, maar is
er ook veel ruimte voor de vaardigheden die nodig zijn om

die kennis te verwerken en toe te passen. Een schooljaar
heeft vier thema’s. Elk schooljaar zijn er andere thema’s die
passen bij de opbouw van de lesstof en de ontwikkeling
van de leerlingen. In klas 3 zijn er twee thema’s en gaan
de leerlingen na de kerstvakantie aan de slag met de
profielkeuzes in de bovenbouw. Klas 3 wordt afgesloten met
de Meesterproef waar alle geleerde vaardigheden aan bod
tot uiting komen.

 Hoe ziet een lesrooster van een Expeditieklas eruit?
Een Expeditieklas heeft een ander rooster dan de andere
afdelingen op het Titus Brandsmalyceum. De lessen worden
zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal gegeven worden en de
docent komt lesgeven en coachen. We proberen zoveel

mogelijk blokuren in het rooster te plaatsen zodat we in de
twee uur lestijd zowel het theoretische als het praktische
deel van het project aan bod kunnen laten komen.
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 Zit je de hele week in hetzelfde lokaal?
Als je havo/vwo Expeditie doet, heb je inderdaad een vaste
‘basisruimte’ op school, het Expeditielokaal.
Voor een aantal vakken is het nodig dat je naar een ander
lokaal gaat, bijvoorbeeld voor techniek, voor het werken met

muziekinstrumenten en natuurlijk voor de gymlessen. Een
groot voordeel van jouw vaste lokaal is dat je geen tijd kwijt
bent met het zoeken naar het volgende lokaal; je kunt bij
jouw eigen lokaal wachten tot de volgende docent komt.

 Wat is de rol van de mentor in een Expeditieklas?
Jouw mentor geeft naast zijn/haar eigen vak elke week
een contactuur. Tijdens dit uur wordt er aandacht besteed
aan het groepsproces in de klas en aan het ‘leren leren’,
bijvoorbeeld hoe je omgaat met huiswerk en plannen. Ook
heb je individuele gesprekken met jouw mentor. Mocht er
iets zijn, op sociaal-emotioneel gebied of met leren, dan
neemt jouw mentor contact op met thuis. We hechten veel

waarde aan een goed contact met het thuisfront. We houden
de lijnen zo kort mogelijk. We vinden het belangrijk dat jouw
ouders ook snel contact met jouw mentor opnemen, als zij
dat nodig vinden of daar behoefte aan hebben. De mentor
zie je ook bij de twee projecturen. Tijdens dit uur werk je met
jouw groepje aan het eindproduct voor het thema. Het kan
dus zijn dat je jouw mentor vijf á zes uur per week ziet.

 Neemt kennis een minder grote plek in bij Expeditie, omdat er veel tijd besteed 		
wordt aan vaardigheden en competentieontwikkeling?
Kennis neemt zeker geen minder grote plek in binnen het
Expeditie-onderwijs. Onze Expeditieleerlingen stromen
straks ook door naar de tweede fase (klas 4 en verder)
en hebben daar dezelfde kennis nodig als alle andere
leerlingen. De meerwaarde van het Expeditie-onderwijs is
dat we anders omgaan met de kennisverwerving: niet alle
kennis wordt door de docenten aangereikt, je wordt ook
uitgedaagd en gestuurd om zelf informatie te zoeken en te
verwerken in een grote slotopdracht. Bovendien krijg je
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zogenaamde ‘kennisdoelen’, waarin staat wat je aan het
einde van een bepaalde periode allemaal moeten kennen.
In de slotopdrachten worden jouw vaardigheden getraind.
Aan de hand van de slotopdrachten voeren wij gesprekken
met jou over jouw competentieontwikkeling, bijvoorbeeld:
hoe initiatiefrijk heb jij je getoond bij het werken in de
groep? Hoe hebben wij dat kunnen zien? Hoe zelfstandig ben
jij in deze periode aan het werk gegaan? Kennis neemt dus
geen kleinere plek in, maar een andere plek!

F • A•

 Hoe zijn de resultaten van de Expeditieklassen tot nu toe?

In het algemeen geldt dat Expeditieleerlingen vaardige en
zelfstandige leerlingen zijn, die zelf snel actie ondernemen
als dat nodig is. Expeditieleerlingen springen er in de
bovenbouwklassen uit als het gaat om aanpak, plannen en
organiseren. Deze vaardigheden leer je én behoud je dus
voor jouw verdere schoolcarrière.

Q

Op dit moment draaien we alweer het 15de Expeditiejaar.
De eerste Expeditieleerlingen hebben hun diploma gehaald
en volgen nu een hbo- of universitaire opleiding.
Grofweg kunnen we zeggen dat de resultaten gelijk zijn aan
die van de reguliere havo/vwo-klassen.
De leerlingen stromen met gemak het reguliere onderwijs in.

 Kun je toch geplaatst worden in de Expeditieklas, als je nog niet goed kunt
samenwerken of presenteren voor de klas?
Ja, dat kan, maar je moet je wel willen ontwikkelen op
die gebieden. Je hoeft natuurlijk nog niet alles te kunnen

als je naar school komt.

 Wat voor projecten maak je bij Expeditie?
Per leerjaar zijn er 3 thema’s die een opbouw kennen per
leerjaar; bijvoorbeeld in leerjaar 1 beginnen leerlingen met
het thema Identiteit, in leerjaar 2 beginnen ze met het thema
Ontwikkeling en in de derde beginnen de het laatste

Expeditiejaar met het thema Toekomst. De thema’s worden
afgesloten met en eindproduct. Dit kan een krant, een
collage of een vlog zijn. In het eindproduct komen alle
opdracht van de vakken bij elkaar.

 Hoe ervaren de huidige leerlingen het Expeditie-onderwijs?
De groep Expeditieleerlingen die nu in de brugklas zit, vindt
het heel normaal om op deze manier les te krijgen. Ze vinden
de projecten leuk en vinden het de normaalste zaak van de
wereld om in een gesprek hun ontwikkeling te bespreken

met de mentor. De docenten ervaren de Expeditieleerlingen
als mondig, energiek en prettig in de omgang.
Bovendien zijn het leerlingen die vrij goed naar zichzelf
kunnen kijken of dat in elk geval aan het leren zijn.

 Moet je een motivatiebrief schrijven als je toegelaten wilt worden tot de
Expeditiebrugklas?
Ja, we ontvangen graag een motivatiebrief van je als je havo/
vwo Expeditie wilt gaan volgen. Met deze motivatiebrief
gaan we na een jaar wel terugkijken hoe jouw verwachtingen

of doelen verwezenlijkt zijn. Het is overigens niet zo dat we
je op basis van deze brief wel of niet aannemen. Het is geen
sollicitatiebrief!

 Kun je na een jaar Expeditie overstappen naar 2 havo/vwo masterclass of naar
2 havo of 2 atheneum?
In principe kies je voor een driejarige brugperiode bij
Expeditie. Als er iets bijzonders aan de hand is, bijvoorbeeld
als je merkt dat het Expeditie-onderwijs niet bij jou past of

als het tempo in de havo/vwo-klas te hoog ligt, dan gaan we
met jou en je ouders in gesprek om te kijken wat er nodig is
om de juist plek voor jou te vinden.

 Kun je met een eenduidig vwo-advies via havo/vwo Expeditie naar het vwo
doorstromen, als je dat graag wilt?
Als je heel graag naar Expeditie wilt, omdat je dat het beste
bij jou vindt passen, is er geen enkel bezwaar. De focus op
de vaardigheden is een meerwaarde voor veel leerlingen. Je
kunt via Expeditie gewoon doorstromen naar 4 atheneum.
De docenten zorgen er in hun lessen en toetsing voor dat je
goed voorbereid bent op 4 atheneum.

Er zijn elk jaar leerlingen met een eenduidig vwo-advies die
toch kiezen voor de weg via Expeditie op het TBL, omdat
deze onderwijsvorm hen zeer aanspreekt. Ook merken
de docenten in 4 atheneum dat deze leerlingen vaak heel
vaardig zijn op het gebied van onderzoeken en presenteren.

 Heb je bij Expeditie minder of meer huiswerk dan bij havo/vwo regulier?
In principe heb je bij Expeditie ongeveer evenveel huiswerk
als andere havo/vwo-leerlingen op onze school. Het soort
huiswerk kan wel anders zijn; je moet immers aan het einde

van periodes ook in groepen werken aan projecten.
Naast het werken aan projecten moet je ook gewoon
woordjes leren en wiskundesommen maken.
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FAQ | GYMNASIUM EN ATHENEUM MASTERCLASS

Inleiding
Als je een vwo-advies hebt, kun je op het TBL kiezen voor
gymnasium of atheneum. In je eerste jaar begin je in de
gymnasiumbrugklas of in de atheneumbrugklas. Je maakt
jouw keuze hiervoor bij aanmelding.
Gymnasium en atheneum zijn allebei vwo-opleidingen:
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het diploma
geeft toegang tot een universitaire studie.

Op het TBL gaan we ervan uit dat als je voor vwo kiest, je
gebaat bent bij uitdaging en verdieping, en dat je in staat
bent om keuzes te maken.
Daarom bieden we op het vwo vanaf de eerste klas
masterclasses aan.
Je kiest zelf voor één van de vier masterclasses: Art,
Business, Science, of Sports & Life Sciences.

Gymnasium en atheneum
 Wanneer kies je tussen gymnasium en atheneum?
Die keuze maak je al bij aanmelding op het TBL. Je begint
het eerste jaar dus in de gymnasium- of in de atheneumbrugklas. Die brugklas blijf je drie jaar lang doen.
Aan het einde van klas 3 gymnasium kies je of je verder gaat
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in 4 gymnasium of 4 atheneum. In dit laatste geval krijg je
een certificaat als bewijs dat je drie jaar lang Latijn en Grieks
hebt gevolgd.

F • A•

 Is de lessentabel voor gymnasium hetzelfde als die voor atheneum?

per week waardoor je in totaal in de gymnasiumbrugklas een
uur per week meer les hebt dan in de atheneumbrugklas.
De klassieke talen ondersteunen de overige talen waardoor
je minder les kunt volgen bij deze vakken.

Q

Nee, in de gymnasiumbrugklas heb je ook Latijn en Grieks
en krijg je les in mythologie, bij elkaar drie uur per week.
Daarnaast heb je gymnasiumuren waarin je samen met
andere leerlingen kunt werken en je kennis kunt verdiepen
of verbreden. Je krijgt voor een aantal vakken minder uren

 Komt het gymnasiale karakter ook tot uiting bij andere vakken dan Latijn en Grieks?
Over het algemeen zijn gymnasiumleerlingen iets studieuzer
dan atheneumleerlingen. Ze zijn zeer gemotiveerd en
halen daardoor gemiddeld ook betere examenresultaten.
Onze docenten sluiten aan bij de belevingswereld en
belangstelling van de leerlingen. Dat zal daarom bij andere
vakken ook invloed hebben op het lesgeven aan gymnasiumleerlingen. Docenten die lesgeven aan gymnasiumklassen

kiezen hier bewust voor. Ze zoeken naar verdieping en
leggen daar waar mogelijk verbanden met de klassieke
talen en culturen. Een mooi voorbeeld hiervan is de
jaarlijkse “Dies Gymnasialis” (gymnasiumdag), waar door
de verschillende vakken een activiteit wordt verzorgd die te
maken heeft met de klassieke talen en cultuur.

 Wat is het verschil tussen de brugklas havo/vwo Expeditie en de atheneum of
gymnasium masterclass?
Er zijn meerdere verschillen, we noemen hier de belangrijkste: bij Expeditie werk je in leergebieden.
Je werkt veel in groepjes en jouw persoonlijke ontwikkeling
neemt een grote plaats in. Door middel van zogenaamde
ontwikkelingslijnen breng je die in kaart. Bij de atheneum of
gymnasium masterclass heb je een gewone vakkenstructuur,
geen leergebieden. Je kiest de masterclass die aansluit

bij jouw interesses (Art, Business, Science of Sports & Life
Sciences) en die volg je gedurende één blokuur per week
(2 x 50 minuten).
Ook volg je een programma internationalisering, omdat
wij je willen voorbereiden op een toekomst die in meer of
mindere mate (studie, beroep, maatschappelijke context)
internationale raakvlakken zal hebben.

 Doet iedereen mee aan het programma internationalisering?
Ja, als je kiest voor de gymnasium of atheneum masterclass,
kies je ook voor het programma internationalisering.
Alle activiteiten rondom internationalisering zijn ingebed in
ons onderwijskundige programma. Wij gaan ervan uit dat je
later in jouw stage, studie of beroep ook met het buitenland

te maken krijgt. Daarop bereiden we je voor.
We nemen je in de onderbouw minimaal één keer mee naar
het buitenland en je werkt aan projecten waarbij je kennis
maakt met andere talen en culturen.

 Hoe kunnen ouders meedenken met school?
Op het TBL vinden we het belangrijk om intensief contact te
onderhouden met de ouders van onze leerlingen.
We nodigen ouders daarom minimaal één keer per jaar uit
om met ons van gedachten te wisselen. Tijdens deze
bijeenkomsten worden thema’s besproken die actueel
of in ontwikkeling zijn. Ouders kunnen dan hun reacties
laten horen aan docenten en teamleiders, die toelichting
geven op de diverse thema’s.				

Daarnaast hebben we een actieve oudervereniging (voor
meer informatie, zie onze website). Vanuit diverse teams
worden ouders geregeld uitgenodigd om naar school te
komen. Een voorbeeld is de uitnodiging aan de ouders,
verzorgers van onze hoogbegaafde leerlingen. Zij ontvangen
drie keer per jaar een uitnodiging om mee te denken over
het onderwijsaanbod aan hoogbegaafde leerlingen.

 Wat is de maximale groepsgrootte in de onder- en bovenbouw?
Vóór de aanmeldingen is het niet mogelijk om te zeggen
hoe groot de klassen gaan worden. Dat hangt af van het
aantal aanmeldingen. In de tweede en derde klas varieert
de groepsgrootte van 26 tot 32 leerlingen. In de bovenbouw

varieert de groepsgrootte van 14 tot (in enkele gevallen)
32 leerlingen.
Afhankelijk van het vak dat je dan volgt, zit je soms in een
kleinere en soms in een grotere klas.
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FAQ | INSTAPPROGRAMMA
 Wanneer kom je in aanmerking voor het instapprogramma?
Als je op het TBL kiest voor havo/vwo (masterclass of
Expeditie), heb je recht op instapbegeleiding. Alle havo/vwo
leerlingen starten met vijf basislessen studievaardigehden,
daarna start de eerste module. Bij elke rapportvergadering

bekijkt het docententeam of je nog steeds ondersteuning
vanuit het instapprogramma nodig hebt. Als dat niet zo
is, kun je er (tijdelijk) mee stoppen. Het advies van de
rapportvergadering is niet bindend.

 Wat houdt het instapprogramma in?
Ons instapprogramma geeft je ondersteuning op persoonlijk
en cognitief (kennis)gebied. Het (verder) ontwikkelen van
jouw vaardigheden staat centraal. Dankzij ons instapprogramma heb je meer mogelijkheden om jouw havo- of
vwo-opleiding succesvol te doorlopen. 			

Bij de start in het eerste leerjaar werken we met vijf
instapgroepen: rekenen - spelling - begrijpend lezen plannen & organiseren - motivatie & concentratie
(zie het schema op de pagina hiernaast).

 Hoe lang kun je het instapprogramma volgen?
Je kunt het instapprogramma volgen zolang de rapportvergadering van mening is dat je ondersteuning nodig
hebt. Je krijgt maximaal twee schooljaren ondersteuning in
vier verschillende modules. Aan het eind van het tweede

leerjaar havo/vwo verwachten we dat je voldoende
vaardigheden hebt ontwikkeld om in het derde jaar zonder
instapprogramma ook succesvol te zijn.

 Hoe wordt bepaald op welk gebied je ondersteuning nodig hebt?
De informatie van de basisschool is hierin leidend voor de
eerste module. We maken gebruik van het onderwijskundig
rapport, het leerlingvolgsysteem met je deel Cito-scores uit
groep 6, 7 en 8 en de informatie uit het persoonlijk gesprek
tussen jouw leerkracht van groep 8 en een onderbouwteamleider van het TBL (‘warme overdracht’).

Met behulp van deze informatie word je in een van de vijf
instapgroepen van module 1 geplaatst. Het kan natuurlijk
ook zo zijn dat jouw groep 8 leerkracht aangeeft dat je
zonder ondersteuning van het instapprogramma kunt
starten, dan start je dus op eigen kracht.

 Hoe is het instapprogramma in de eerste twee leerjaren opgebouwd?
In het eerste leerjaar worden drie modules van elk acht
begeleidingslessen aangeboden. Elke module kent
persoonsgerichte (groen) en cognitief gerichte (blauw
en rood) instapgroepen (zie het schema op de pagina
hiernaast).
In module 1 werken we in de cognitieve instapgroepen
eventuele leerachterstanden weg op het gebied van
rekenen, spelling of begrijpend lezen. Informatie over
eventuele leerachterstanden krijgen we van de basisschool.

In module 2 worden deze drie instapgroepen vervangen door
de instapgroepen alfa, bèta en gamma.
In de alfa- instapgroep besteden we aandacht aan de taalvaardigheden bij Nederlands en Engels.
In de bèta-instapgroep oefenen we reken- en wiskundevaardigheden. In de gamma-instapgroep werken we aan
tekstbegrip en het vaardig worden in brongebruik bij de
vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.
In module 3 gaan we hiermee verder.

 Kun je op meerdere gebieden ondersteuning krijgen van het instapprogramma?
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Ja, dat kan, maar niet tegelijk. Je volgt een blok van acht
begeleidingslessen van één instapgroep; dat noemen we
een module. In het eerste jaar zijn er drie modules.
Na elk rapport kun je wisselen van instapgroep en dus van
ondersteuningsgebied. Je kunt bijvoorbeeld starten in de

instapgroep ‘rekenen’, om vervolgens (na het eerste rapport)
verder te gaan in de instapgroep ‘planning en organisatie’.
Maar je kunt ook meerdere modules bij hetzelfde
ondersteuningsgebied volgen.

F • A•

 Het instapprogramma voor leerlingen van de havo/vwo masterclass en
havo/vwo Expeditie brugklas
Studievaardigheden voor alle havo/vwo leerlingen (5 weken)

Module 1 (8 lessen)
instapgroep 1

instapgroep 2

instapgroep 3

instapgroep 4

instapgroep 5

plannen &
organiseren (P&O)

concentratie &
motivatie (C&M)

sociaal emotioneel
(SE)

spelling

rekenen

Q

Informatie vanuit de basisschool: het onderwijskundig rapport, het cito leerlingvolgsysteem en
de warme persoonlijke overdracht tussen de groep 8 docent en het TBL.

instapgroep 6
lezen

Rapportvergadering 1 geeft advies voor wel/geen deelname aan module twee
Module 2 (8 lessen)
instapgroep 1

instapgroep 2

instapgroep 3

instapgroep 4

instapgroep 5

instapgroep 6

P&O

C&M

SE

alfa

bèta

gamma

Rapportvergadering 2 geeft advies voor wel/geen deelname aan module drie
Module 3 (8 lessen)
instapgroep 1

instapgroep 2

instapgroep 3

instapgroep 4

instapgroep 5

instapgroep 6

P&O

C&M

SE

alfa

bèta

gamma

Rapportvergadering 3 geeft advies voor wel/geen deelname aan module vier in het tweede leerjaar
Module 4 (leerjaar 2: herfstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie, 10-15 instaplessen)
instapgroep 1

instapgroep 2

instapgroep 3

instapgroep 4

instapgroep 5

instapgroep 6

P&O

C&M

SE

alfa

bèta

gamma

In het tweede leerjaar starten alle leerlingen van havo/vwo
masterclass en havo/vwo Expeditie in het mentoruur met het
terugblikken op en nadenken over (reflecteren) hun inzet,
hun werkhouding, hun aanpak van het huiswerk en hun
voorbereiding op toetsen.

Samen met jouw ouders en voorbereiding op toetsen.
Samen met jouw ouders en mentor verwoord je jouw
aandachtspunten voor het tweede leerjaar. Als het
nodig is krijg je in module 4 gedurende tien tot vijftien
begeleidingslessen ondersteuning op maat aangeboden

 Hoe groot is een instapgroep?
Het instapprogramma wordt aan kleine groepen gegeven.

We streven naar groepen van maximaal 16 leerlingen.

 Hoe volgen we jouw ontwikkeling op school?
De instaptrainer informeert jouw mentor over jouw vorderingen binnen een instapgroep. Bij elke rapportvergadering
worden niet alleen jouw cijfers maar ook jouw vaardigheden-

ontwikkeling besproken. Op basis hiervan krijg je een advies
voor de volgende module van het instapprogramma die je
gaat volgen. Dit advies van de rapportvergadering is leidend.

 Wie verzorgt de lessen van het instapprogramma?
Het instapprogramma wordt gegeven door instaptrainers,
die ook als (vak)docent werkzaam zijn op het TBL. Je kunt
voor een vakles dus dezelfde docent hebben als voor een

instaples. Dit heeft ook onze voorkeur. Hoe vaker een
docent/trainer je ziet, hoe beter het beeld dat hij/zij van je
kan vormen.

 Hoe ziet het tijdpad van aanmelding tot aan het instapprogramma eruit?
maart:
juni:

september:
oktober:

Je meldt je aan voor de havo/vwo masterclass of havo/vwo Expeditiebrugklas.
Eén van de onderbouwteamleiders van het TBL bezoekt jouw basisschool voor een persoonlijk gesprek
met jouw leerkracht van groep 8, voor de ‘warme’ overdracht. Tijdens deze overdracht wordt bepaald in
welke instapgroep van module 1 je start. Of dat je op eigen kracht gaat starten.
Je begint met de studievaardighedenlessen.
Je begint met module 1 van het instapprogramma.
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FAQ | MASTERCLASSES
 Waarom masterclasses?
Op het TBL gaan we ervan uit dat onze leerlingen gebaat zijn
bij uitdaging en verdieping. Bovendien denken we dat onze
leerlingen in staat zijn om keuzes te maken. Om recht te
doen aan de talenten van onze leerlingen èn om recht

te doen aan verschillen, bieden we vanaf de eerste klas
masterclasses aan. Alle leerlingen van havo/vwo, atheneum
en gymnasium kiezen een masterclass. De leerlingen van
havo/vwo Expeditie volgen geen masterclass.

 Wat is een masterclass?
Een masterclass biedt de mogelijkheid voor elke leerling om
zich te verdiepen in een interessegebied naar keuze,
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waarin persoonsvorming, ontwikkeling van talenten en
academische vaardigheden centraal staan.

F • A•
Q

 Welke masterclasses zijn er?
We hebben vijf masterclasses op het TBL. Na een
kennismaking met alle vier de masterclasses, maken
de leerlingen een keuze tussen de masterclass Art, de

masterclass Business, de masterclass Science en de
masterclass Sports & Life Sciences.

 Volgt iedereen een masterclass?
Alle leerlingen in 1 havo/vwo, 1 atheneum en 1 gymnasium
volgen een masterclass. Leerlingen van havo/vwo Expeditie
volgen geen masterclass. 			

De masterclass staat in het lesrooster. Elke leerling op
havo/vwo, atheneum en gymnasium verdiept zich in de
masterclass van eigen keuze.

 Is er sprake van een doorlopende leerlijn?
Ja, ten eerste is er binnen elke masterclass sprake van
een opbouw in vaardigheden, kennis en persoonlijke
ontwikkeling. Maar ook ná de masterclasses kun je je verder
verdiepen in een/enkele gebieden naar keuze.
De masterclass Art vindt vervolg in de bovenbouw in de
vakken muziek en beeldende vorming. Drama kun je als
keuzevak volgen.

De masterclass Science vindt vervolg binnen de natuurprofielen in de bovenbouw. Het TBL besteedt veel aandacht
aan de exacte vakken.
Business kun je verder uitdiepen bij de vakken economie en
Management & Organisatie.
Volg je de masterclass Sports & Life Sciences, dan kun je in
de bovenbouw kiezen voor biologie.

 Wat houdt de masterclass Art in?
In de masterclass Art ga je je ontwikkelen op het gebied van
muziek/zang, drama en beeldende vorming. Vanuit deze
disciplines werk je elk jaar aan een gezamenlijk thema.

Er is veel aandacht voor de manier waarop je met elkaar
omgaat en dat maakt de masterclass Art tot een hechte
groep waarin intensief wordt geleerd en samengewerkt.

 Wat houdt de masterclass Business in?
In de masterclass Business staat ondernemerschap
centraal. Je leert 21st century skills aan op het gebied van
onderhandelen, netwerken, initiatief nemen, samenwerken,
overleggen, keuzes maken, presenteren, problemen
oplossen en verantwoording afleggen.

Voor een deel doe je dit in levensechte situaties, waarin
je als ondernemer aan de slag gaat. Denk aan een
bedrijfssimulatie, fondswerving, marktonderzoek, etc.
Er is veel ruimte voor eigen, creatieve inbreng.

 Wat houdt de masterclass Science in?
In de masterclass Science leer je ontwerpen met de
ontwerpcyclus en onderzoek doen volgens de natuurwetenschappelijke methode. Je ontwikkelt vaardigheden
als ontwerpen, innoveren, kritisch omgaan met informatie,
onderzoeken, verslagleggen en je leert om jouw ontwerp of

onderzoek door middel van een (poster)presentatie te delen
met anderen. Je werkt vaak in groepjes.
Niet alleen het uiteindelijk (onderzoeks-, of ontwerp-)
resultaat is belangrijk, maar zeker ook hoe je samen met
jouw groepsgenoten tot dit resultaat bent gekomen.

 Wat houdt de masterclass Sports & Life Sciences in?
In de masterclass Sports & Life Sciences staan sport en
de effecten op het lichaam centraal. Bij deze masterclass
worden leerlingen zowel fysiek als mentaal uitgedaagd.
Leerlingen maken kennis met alledaagse en niet alledaagse
sporten zoals schermen, kanovaren, gehandicaptensport,

American Football, skiën maar ook het redden van
drenkelingen. In het masterclassprogramma leren leerlingen
door middel van fysieke inspanningen tijdens het sporten
onderzoek te doen en deze gegevens te analyseren!
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FAQ | HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN
 Besteedt het TBL aandacht aan hoogbegaafdheid?
Ja! We hebben op het TBL veel aandacht voor hoogbegaafde
leerlingen. Deze leerlingen zijn gebaat bij extra uitdaging
in de reguliere lessen en vaak ook bij een andere aanpak
door vakdocenten. Vaak hebben deze extra getalenteerde
leerlingen behoefte aan begeleiding die toegespitst is op
hun hoogbegaafd zijn. Op het TBL willen we recht doen aan
verschillen tussen leerlingen en dat geldt zeker ook voor
onze bijzonder getalenteerde leerlingen.
Op het TBL hebben we drie talentbegeleiders, die onze
hoogbegaafde leerlingen begeleiden.
Dit zijn docenten die nascholing hebben gevolgd op het
gebied van hoogbegaafdheid. De talentbegeleiders voeren
begeleidingsgesprekken met de getest hoogbegaafde
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leerlingen, geven studievaardigheidstraining en ondersteunen de mentoren bij de begeleiding van deze leerlingen.
De talentbegeleiders informeren en adviseren ook de ouders
van de hoogbegaafde leerlingen.
Daarnaast kun je op het TBL bij elk vak een compacte
leerroute te volgen. Hierdoor houd je tijd over. Die tijd werk
je onder begeleiding in het Open Leercentrum.
Daar is ruimte om jouw kennis te verdiepen en te verbreden
of te werken aan de vakken waar je niet zo goed in bent.
Overigens mogen ook leerlingen die niet hoogbegaafd zijn
deze compacte leerroute volgen, als ze voor een bepaald vak
sneller kunnen en willen werken.

F • A•
Q

 Wat is SocratOss precies?
SocratOss is de naam voor de doorgaande leerlijn die
in Oss is opgestart voor de (hoog)begaafde leerlingen
die niet voldoende uitdaging vinden in het reguliere
onderwijsaanbod. Naast een bovenschoolse plusklas voor
de basisscholen biedt SocratOss onderwijs op maat voor de
hoogbegaafde leerlingen op het TBL.
In overleg met de teamleider, de mentoren en de vakdocenten bepalen we welke leerlingen in aanmerking komen
om de SocratOss-lessen te volgen. Een dagdeel in de week
komen deze leerlingen bijeen. Als je op de basisschool de
bovenschoolse plusklas volgt, kun je op het TBL aangeven
dat je graag verder wilt gaan met SocratOss.
Centraal in de SocratOss-lessen staat de bewustwording van
het eigen leren. We werken daarbij met de drie intelligenties
van Sternberg: de analytische, creatieve en praktische
intelligentie. Aan de hand van deze drie intelligenties
reflecteer je op de aanpak van je eigen werk. We gaan na of
je een voorkeur voor een bepaalde aanpak hebt en of deze
meer in evenwicht zou kunnen komen vanuit één van de

andere intelligenties. Op deze manier helpen we je bewuster
om te gaan met jouw eigen leerproces. Als je weet hoe je
werkt en je deze kennis hebt eigengemaakt, is de transfer
gemaakt. Dan kun je deze kennis ook in jouw eigen klas en
in overige situaties gebruiken. Op deze manier stimuleren
we dat je vanuit je eigen talent werkt aan jouw minder
sterke kant.
Het contact met ontwikkelingsgelijken zien we als een
belangrijke meerwaarde. Daarnaast vinden we het belangrijk
jou plezier in het leren te geven door je in een bijzondere
setting te laten werken aan onderwerpen van je eigen
interesse. We proberen je uit te dagen en te prikkelen tot
onderzoek.
Op het TBL werken docenten, talentbegeleiders en
SocratOss onderling met elkaar samen. De coördinator
hoogbegaafdheid stemt de begeleiding zorgvuldig af.
Op deze manier spannen we ons in om zo veel mogelijk
recht te doen aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde
leerlingen.

19

FAQ | BYOD OP HET TBL
 Wat is BYOD?
BYOD staat voor Bring Your Own
Device. Dit betekent dat leerlingen en

docenten een eigen device (laptop)
tot hun beschikking hebben en deze

meenemen naar school.

 Waarom werken we op het TBL eigenlijk met devices?
Iedereen leert en werkt op een
andere manier. Met een laptop
kunnen onze docenten divers en
gepersonaliseerd onderwijs aanbieden.
Denk bijvoorbeeld aan beeld, geluid,
film, tekst, feedback, presentaties,
animaties en games. Bovendien kun

je met een laptop overal en op elk
moment aan de slag gaan en in jouw
eigen tempo werken.
Werken met een laptop past ook
uitstekend bij de visie van het TBL:
onze leerlingen zo optimaal mogelijk
voorbereiden op de 21ste eeuw.

Dat betekent ook dat je weet welke
online informatie betrouwbaar is, dat
je beschikt over digitale vaardigheden
en dat je door hebt hoe je het sociale
verkeer op het internet kunt gebruiken
voor jouw studie en carrière.

 Mag ik mijn eigen device meenemen?
Ja. Het uitgangspunt van BYOD is dat
leerlingen een eigen laptop meenemen
naar school. We hebben enkele eisen

zodat leerlingen goed met alle digitale
voorzieningen door school kunnen
werken. Verder vinden we het van

belang dat je jouw laptop beschermt
met een goede en stevige hoes.

 Kun ik een device via school bestellen?
Ja, dat kan. Sinds een aantal jaren
is Het Hooghuis een samenwerking
aangegaan met The Rent Company.
Bij The Rent Company kan een laptop
gekocht of gehuurd worden. Deze
wordt geleverd met een stevige

hoes. Er is elke jaar in juni een
informatieavond voor de nieuwe
brugklasouders en alle benodigde info
voor de aanschaf staat op onze site.
Bij schade of een niet functioneren
is er op het servicepunt voor laptops

van The Rent Company waar altijd een
leen-laptop gehaald kan worden als de
medewerkers het niet meteen kunnen
maken en het device terug moet naar
The Rent Company ter reparatie.

 Wat hebben leerlingen nodig om op school en thuis met de laptop te kunnen werken?
Het TBL voorziet in een Office 365
account en leerlingen werken met de

diverse onderdelen van dit pakket.
Leerlingen werken in de cloud zodat

een leerlingen overal kan weken door
simpelweg in te loggen.

 Wat als mijn device kapot gaat?
Een leerling is verantwoordelijk voor
zijn of haar eigen device. De school
heeft geen aparte verzekering voor
eigendom bij beschadiging verlies
of diefstal. Het device is vergelijkbaar
met de telefoon, agenda of andere
bezittingen, waar ze goed voor moeten
(leren) zorgen.
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Als er gehuurd wordt via The Rent
Company, dan is het device wel
verzekerd maar onder bepaalde
voorwaarden.

Deze zijn te vinden op onze site en op
de site van The Rent Company.

een leenlaptop krijgen zodat hij of zij
gewoon door kan werken.

Een eigen laptop moet via de eigen
leverancier gerepareerd worden. Bij
een eigen laptop moet je zelf zorgen
voor een vervangend laptop zodat een
leerling goed mee kan blijven doen met
de lessen.

Voor alle leerlingen is er uiteraard hulp
bij inlog- of Office 365-problemen.
Ale brugklasleerlingen krijgen tijdens
de lessen Mediakunde onderwijs in
het toepassen van de verschillende
onderdelen van het Office 365 pakket,
het gebruik van Teams en hoe in te
loggen in de verschillende apps en
leermiddelen.

De laptop van The Rent Company kan
ter reparatie ingeleverd worden bij het
servicepunt van TBL en ondertussen
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Gelukkig niet! Op het TBL bieden we
‘blended learning’ aan. Dat betekent
dat schermen en toetsenborden naast

boeken en schriften worden gebruikt.
Het is onmogelijk en niet de bedoeling
om voor alle vakken alleen nog digitaal

Q

 Zit ik straks de hele dag achter een scherm?

materiaal te gebruiken.

 Wat is de ondersteuning vanuit het TBL?
Het TBL heeft een aanspreekpunt
waar je heen kunt met jouw vragen.
Je kunt contact opnemen met BYOD
coördinator a.schamp@hethooghuis.

nl of de werkplekondersteuner
s.kuijk@hethooghuis.nl. Het TBL is
verantwoordelijk voor een stabiel WIFInetwerk en goed digitaal leermateriaal;

de leerling is verantwoordelijk voor de
laptop.

 Waar kan ik mijn device veilig opbergen?
In een stevige hoes in jouw stevige tas!
Het is af te raden om de oplader bij de
laptop in de hoes te doen. De oplader
kan het scherm kapot drukken tussen
andere school- spullen. In principe
heeft de leerling elke schooldag de
laptop bij zich: bij alle vakken en
tijdens alles lesuren. De laptop kan

in het eigen kluisje bewaard worden
als hij of zijn het een lesuur niet nodig
heeft. De oplader van de laptop moet
voorzien worden van een naamsticker.
Dit is belangrijk als de oplader mee
naar school genomen wordt. Er zijn veel
dezelfde soorten opladers op school en
deze worden nogal eens vergeten in

een lokaal. Advies is om de avond voor
de lesdagen de laptop in de oplader
te doen, zodat deze in de ochtend
startklaar is om mee te nemen. De
laptop moet altijd bruikbaar, opgeladen
en paraat zijn. Tijdens bijvoorbeeld
gym is het verstandig om de laptop op
te bergen in het kluisje.

 Wat zijn de regels omtrent het gebruik van Social Media en werken met de laptop?
Op deze websitepagina van het TBL
staan de gedragsregels. Er zijn regels
voor zowel docenten als leerlingen.

Deze gedragsregels worden door
de mentoren ook nog in de klas
besproken. En er zijn mediawijsheid

lessen in activiteitenweek.
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Inleiding
Met ingang van schooljaar 2019-2020 biedt het Titus
Brandsmalyceum een Titus Tussenjaar aan.
Het tussenjaar is bedoeld voor leerlingen die qua
intelligentie het vwo goed aan kunnen maar nog niet zover
zijn dat zij een goede overstap naar de brugklas kunnen
maken. Ze beschikken over (nog) onvoldoende metacognitieve vaardigheden en/of zijn emotioneel nog niet
toe aan de overstap.

In het tussenjaar streven we ernaar om de kinderen goed
voor te bereiden op de middelbare school.
De ontwikkeling van het Titus Tussenjaar is een co-creatie
tussen het Titus Brandsmalyceum en het samenwerkingsverband PO. Dat betekent dat we toewerken naar een
doorlopende leerlijn tussen basisonderwijs en middelbaar
onderwijs als het gaat om (meer)begaafde leerlingen.

1. Voor welke leerlingen is het tussenjaar bedoeld?
Het tussenjaar is bedoeld voor:
• Leerlingen met een aantoonbare vwo-potentie.
• Jonge, versnelde leerlingen die aan het einde van groep 7 of 8 de lesstof van de basisschool hebben doorlopen maar om
emotionele redenen nog niet toe zijn aan de overstap naar de middelbare school.
• Hoogbegaafde leerlingen die de lesstof grotendeels hebben doorlopen maar waarbij hiaten zijn bij de kernvakken 		
Nederlands, Engels en rekenen (hoogbegaafdheid aangetoond middels een onderzoek).
• Hoogbegaafde leerlingen die de lesstof grotendeels hebben doorlopen maar waarbij sociaal-emotionele problemen een
belemmering vormen voor de overgang naar de middelbare school (hoogbegaafdheid aangetoond middels een onderzoek
waarbij andere (gedrags-)problematiek uitgesloten is).

2. Voor welke leerlingen is het tussenjaar niet bedoeld?
Het tussenjaar is niet bedoeld voor:
• (Hoogbegaafde) leerlingen met gedragsproblematiek.
• Als vervanging voor het lesprogramma van groep 8. Leerlingen met vwo-potentie die niet versneld zijn, doorlopen gewoon
het programma van de basisschool tot en met groep 8.
• Als tussenjaar om een reeds ontvangen havo-schooladvies op te plussen naar een vwo- advies.

3. Welke doelen streeft het tussenjaar na?
Het Titus Tussenjaar biedt talentgericht maatwerk in een doorgaande leerlingen basisonderwijs-middelbaar onderwijs voor
leerlingen met vwo-potentie.
We streven ernaar dat aan het einde van het Titus Tussenjaar:
• Hiaten op het gebied van taal en rekenen zijn weggewerkt.
• De leerlingen zich hebben ontwikkeld op het gebied van leervaardigheden (executief en metacognitief ), waardoor ze een
goede start in de brugklas kunnen maken.
• De leerlingen zicht hebben op hun eigen ontwikkeling. Ze zijn in staat na te denken over wie ze zijn, wat hen boeit, waar ze
goed in zijn en hoe ze hun talenten kunnen inzetten.
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4. Hoe verloopt de toelatingsprocedure/wat zijn de toelatingscriteria?
Ouders of basisschool nemen contact op voor informatie over het Titus Tussenjaar. In een informatief/oriënterend gesprek
wordt de toelating en het programma van het tussenjaar toegelicht.
Na dit gesprek kunnen ouders en basisschool de leerling aanmelden voor het intaketraject.
Dit traject bestaat uit een insturen van een aanmeldingsformulier (ingevuld door ouders en basisschool), gesprek met
ouders en leerling, contact met de basisschool en/of contact met een boven schoolse plusklas.
In het gesprek met ouders en het contact met de basisschool wordt gekeken naar:
• Of de leerling een aantoonbare vwo-potentie heeft. Dit kan blijken uit een of meerdere van de volgende gegevens:
		
- vwo-advies					
- informatie uit het leerlingvolgsysteem
		
- intelligentietest/psychologische rapporten
- versnelling gedurende de basisschoolperiode
		
- volgen van SocratOss/Plusklas			
- volgen van hoogbegaafdenonderwijs
• Of er hiaten zijn bij de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen als gevolg van versnellen of niet/niet-passend 		
aangeboden vormen van instructie.
• Of er aanwijzingen zijn dat het leren op de basisschool niet of onvoldoenden aansluit bij de begaafdheid van de leerling.
• Of er aanwijzingen zijn dat de emotionele ontwikkeling een belemmering vormt om op dat moment door te stromen naar
het middelbaar onderwijs.
• Of er nog andere argumenten zijn waarom een tussenjaar de voorkeur geniet boven het doorlopen van groep 8 of 		
doorstromen naar de middelbare school.
Om bovenstaande goed te kunnen onderzoeken, is het gewenst dat bij de aanmelding de benodigde gegevens
meegestuurd worden, indien die voorhanden zijn.
Ouders melden zich samen met de basisschool aan voor het intaketraject.
De basisschool dient de aanmelding bij het Titus Tussenjaar te ondersteunen.
Na aanmelding wordt de leerling besproken in de toelatingscommissie. De toelatingscommissie beslist uiteindelijk over
toelating tot het Titus Tussenjaar.
De uitslag van de toelatingscommissie wordt schriftelijk medegedeeld.

5. Wanneer kan ik me aanmelden voor het intaketraject?
Na het informatief/oriënterend gesprek is het mogelijk om aan te melden voor het intaketraject. Aanmelden voor het
intaketraject kan vanaf begin januari. In februari wordt de eerste ronde intakegesprekken ingepland. Eind april de tweede
ronde. Half mei is bekend of de leerling geplaatst wordt in het Titus Tussenjaar.
U kunt zich aanmelden bij b.coenen@hethooghuis.nl of m.vankessel@hethooghuis.nl.
U ontvangt dan een aanmeldingsformulier. Wij vragen u om dit samen met de basisschool in te vullen.
Gegevens die wij nodig hebben voor het intakegesprek zijn:
		
- naam van kind			
- geslacht
		
- geboortedatum			
- naam van basisschool
		
- naam docent huidige groep
- naam IB-er
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De basisschool dient de aanmelding voor het intakegesprek te ondersteunen. Daarom vragen wij hen om ook een deel
van het formulier in te vullen, namelijk het voorlopige plaatsingsadvies én dat men de aanmelding voor het intaketraject
ondersteunt. We ontvangen ook graag het leerlingvolgsysteem en indien aanwezig onderzoeksgegevens en/of andere
aanvullende documenten meesturen.
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6. Als je als leerling toelaatbaar bent, word je dan altijd geplaatst in het TTJ?

Er wordt een maximale groepsgrootte gehanteerd. De leerlingen die toelaatbaar zijn worden geplaatst zolang deze maximale
groepsgrootte niet wordt overschreden.
Het is in alle gevallen belangrijk om een alternatief te hebben voor het TTJ.
Het Titus Tussenjaar betreft een pilot en wordt financieel ondersteund door de samenwerkingsverbanden PO 3006 en VO
3006. Deelname aan het Titus Tussenjaar is primair bedoeld voor leerlingen die woonachtig zijn in deze regio (3006).
In deze pilotfase hebben deze leerlingen dan ook voorrang bij toelating. Er is ruimte voor maximaal twee leerlingen buiten
het samenwerkingsverband. Ouders van leerlingen van andere samenwerkingsverbanden worden hierover geïnformeerd.

7. Waar wordt de leerling ingeschreven?
De kinderen die worden toegelaten tot het Titus Tussenjaar worden ingeschreven op het Titus Brandsmalyceum.

8. Kun je je alleen aanmelden voor het Titus Tussenjaar als je naar het
Titus Brandsmalyceum wilt?
Je kunt je altijd aanmelden voor het TTJ, ongeacht je keuze voor een middelbare school.

9. Mijn kind zit in groep 7 of 8. Moet ik me nu ook aanmelden bij een middelbare school?
Aan plaatsing in het TTJ gaat een zorgvuldig intaketraject vooraf. Aangezien we daar bij de aanmelding in maart 2021 de
uitkomsten nog niet van weten, is het goed dat groep 8 leerlingen zich gewoon aanmelden op de middelbare school.
• Leerlingen die kiezen voor het TBL: aanmelden tijdens aanmeldingsdagen voor de brugklas van je voorkeur. Daarbij 		
aangeven dat starten in het TTJ gewenst is. Vervolgens zal er contact worden gelegd om de intakeprocedure op te starten.
• Leerlingen die kiezen voor een andere middelbare school: aanmelden volgens de daar geldende regels en daarbij 		
aangeven dat: 		
- Óf starten in het TTJ gewenst is (wanneer leerling nog niet is aangemeld voor intaketraject TTJ).
				
Vervolgens graag aanmelden voor TTJ per mail aan b.coenen@hethooghuis.nl of 			
			
m.vankessel@hethooghuis.nl
				
- Óf dat leerling als is aangemeld voor intaketraject TTJ.
Na aanname TTJ wordt dit door ons gecommuniceerd met de oorspronkelijke school van inschrijving. De leerling wordt
daarna ingeschreven op het TBL voor de periode van het tussenjaar.
Zit uw kind in groep 7, dan is het belangrijk om samen met de basisschool te bespreken wat een alternatieve route is indien
uw kind niet wordt aangenomen bij het TTJ.

10. Kun je ook twee jaar doen over het TTJ?
Nee, we hebben een jaar om toe te werken naar een succesvolle instroom in de brugklas.

11. Hoe werkt de overdracht met het basisonderwijs?
Na aanmelding voor het intaketraject, zullen we contact opnemen met de basisschool.
Na plaatsing vragen we bij de basisschool het OKR en het leerlingvolgsysteem op. Ook zal er een warme overdracht
plaatsvinden waarin de basisschooldocent en/of intern begeleider ons informeert over het betreffende kind.
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12. Mijn kind heeft dyslexie. Kan ik hem/haar ook aanmelden voor het intaketraject?
Als een kind dyslexie heeft, willen we graag zeker weten dat het hoogbegaafd is. Als dat zo is, kan het TTJ een goede plek
zijn. Dyslexie is een leerstoornis, die soms in de weg kan staan van de vwo-potentie. Werken aan de zelfkennis is dan een
sterk uitgangspunt om samen goede keuzes te kunnen maken voor de best passende brugklas. Dyslexie beperkt je immers
alleen in het studeren, niet in het slim zijn!

13. Mijn kind volgt nu voltijds HB-onderwijs. Kan het starten op het Titus Tussenjaar?
Ieder hoogbegaafd kind kan in aanmerking komen voor plaatsing in het TTJ. Er kunnen verschillende redenen zijn om dit te
doen. We stellen het dan ook op prijs om hierover in gesprek te gaan en samen de juiste afwegingen te maken.

14. Krijg je in het Titus Tussenjaar ook een schooladvies voor de middelbare school?
Gedurende het gehele tussenjaar volgen we je ontwikkeling en die evalueren we regelmatig. Lopende het schooljaar
overleggen we gezamenlijk in welke brugklas de leerling het beste kan starten. En zullen we ook een schooladvies geven.
Aangezien we werken vanuit vwo-potentie, zal dit in de meeste gevallen het gymnasium of atheneum zijn, zo verwachten we.
Dit kan op het TBL zijn, maar natuurlijk ook op een andere school.

15. Wordt het tussenjaar alleen aangeboden op het TBL in Oss?
In het samenwerkingsverband van het VO is afgesproken dat het tussenjaar wordt aangeboden op het Titus
Brandsmalyceum in Oss. Leerlingen uit de regio van dit samenwerkingsverband volgen het tussenjaar dus op het TBL.
Het is ook mogelijk om vanuit andere regio’s deel te nemen aan het Titus Tussenjaar in Oss.

16. Hoe ziet een lesdag eruit?
De leerlingen volgen les volgens een vast lesrooster (zonder tussenuren).

17. Wat zijn de lestijden?
De lestijden zijn hetzelfde als de lestijden voor de andere leerlingen op het TBL.
Om de leerlingen rustig te kunnen laten beginnen, starten we de dag om 09.10 uur (tweede uur).

18. Hoe ziet het lesprogramma er uit binnen het Titus Tussenjaar?
In het lesprogramma wordt aandacht besteed aan talentgericht maatwerk, betekenisvol leren en kennisdoelen. Vakken die
onder andere op het programma staan zijn Nederlands, Engels, rekenen, het leren van een vreemde taal, science en
onderzoekend leren. Maar ook kunstvakken, gym en filosofie komen aan bod. Daarnaast is er alle ruimte voor eigen
leerdoelen van de leerlingen en het ontwikkelen van passende studievaardigheden. Dagelijks staat er een contactuur met de
mentor gepland.

19. Hoeveel lessen krijg je per week?
We willen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ongeveer 6 lesuren per dag inplannen. Op woensdag duurt de lesdag
korter zodat de kinderen ook een middag vrij hebben. Die kunnen ze dan besteden aan sport, contact met vrienden of
andere activiteiten.

20. Heb je een eigen lokaal waar je les krijgt?
We kiezen voor een vast stamlokaal. Vaklessen worden waar mogelijk in vaklokalen gegeven. Denk hierbij aan de gymlessen
en de creatieve vakken.
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21. Wat zijn de lestijden en de pauzes?
De lestijden én de pauzes zijn vergelijkbaar met de lestijden en pauzes van de onderbouw leerlingen van het TBL.

22. Moet ik een laptop of boeken aanschaffen?
Naast het gebruik van digitale middelen (laptop), zullen er zeker ook boeken gebruikt gaan worden. Deze worden door de
school aangeschaft.
Op het TBL werken we met BYOD: Bring Your Own Device. Leerlingen kunnen een device aanschaffen/huren via The Rent
Company. We kiezen er bewust voor om niet alleen met devices te werken.

23. Krijg je ook een rapport en hoe ziet dat er dan uit?
Ja, net als rest van het TBL krijgen de kinderen die het Titus Tussenjaar volgen een rapport. Dit geeft inzicht in hoe het gaat
met de ontwikkeling van de kinderen. We hebben de voortgang van de ontwikkeling ook nodig om het schooladvies uit te
brengen in februari.

24. Worden er naast de lesweken ook andere weken georganiseerd?
De kinderen doorlopen hetzelfde jaarprogramma als de andere leerlingen van het TBL. Dat betekent dat ze dezelfde
vakanties, vrije dag, studiedag, toetsweken en activiteitenweken hebben.
De toetsweken en de activiteitenweken worden afgestemd op het programma van het tussenjaar.

25. Heb je ook een kamp en excursies?
De excursies worden georganiseerd in de activiteitenweken. We sluiten het jaar af met een TTJ-kamp.

26. Heb je een mentor en hoe ziet het mentoraat eruit?
De kinderen die het Titus Tussenjaarprogramma volgen hebben, net als de rest van de leerlingen een vaste mentor.
De TTJ-klas heeft twee mentoren. Deze mentoren voeren individuele gesprekken met iedere leerling en zorgen ook voor de
groep als geheel. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

27. Wie geven de lessen?
Omdat het tussenjaar in samenwerking met het basisonderwijs wordt ontwikkeld, zullen de lessen worden verzorgd door
docenten van het TBL én vanuit het basisonderwijs.

28. Welke ondersteuning is er nog meer voor de leerlingen?
Het docententeam dat lesgeeft aan de TTJ-leerlingen is geschoold op het gebied van hoogbegaafdheid en de vaardigheden
die nodig zijn om het eigen brein aan te sturen.
Marink van Kessel (TBL) en Cynthia Homminga (basisonderwijs) ondersteunen vanuit hun expertise op het gebied van
hoogbegaafdheid en zorg, zowel het docententeam als (mocht dat nodig zijn) de individuele leerling.

29. Is er ook ruimte voor eigen leerdoelen?
Ja, eigen leerdoelen staan centraal in het maatwerktraject.

30. Hoe word je als ouders/verzorgers geïnformeerd over resultaten en voortgang?
28

Op het TBL maken we gebruik van de digitale leeromgeving SomToday. Ouders hebben ook toegang tot de ouderportal van
SomToday. Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond voor de ouders. We gaan dan kennismaken
en uitleggen wat we gaan doen.
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BELANGRIJKE DATA
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30 oktober 2020

14.00-16.00 uur

16 november 2020

17.00-18.30 uur en
19.00-20.30 uur

23 november 2020

17.00-18.30 uur en
19.00-20.30 uur

Meeloopmiddag
voor leerlingen groep 8

Informatieavond havo/vwo masterclass
voor ouders en leerlingen groep 8

Informatieavond atheneum masterclass en gymnasium
masterclass
voor ouders en leerlingen groep 8

Informatieavond havo/vwo Expeditie

1 december 2020

17.00-18.30 uur en
19.00-20.30 uur

9 december 2020

14.00-16.00 uur

11 januari 2021

17.00-18.30 uur en
19.00-20.30 uur

20 januari 2021

14.00-16.00 uur

5 februari 2021

16.00-20.30 uur

3 maart 2021

15.00-17.00 uur en
19.00-21.00 uur

Aanmelden nieuwe brugklassers

4 maart 2021

19.00-21.00 uur

Aanmelden nieuwe brugklassers

2 juni 2021

14.30-16.30 uur

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers

voor ouders en leerlingen groep 8

Proeflessen 1
voor leerlingen groep 8

Inloopavond
voor ouders groep 8 over de verschillende typen brugklassen

Proeflessen 2
voor leerlingen groep 8

Open Avond
voor leerlingen en ouders groep 7 en 8
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Het Titus Brandsmalyceum, locatie van Het Hooghuis
Molenstraat 30, 5341 GD Oss
0412 224180, infotbl@hethooghuis.nl
tbl.hethooghuis.nl/
Twitter: https://twitter.com/tbl_oss
Facebook: https://goo.gl/FBXsci of via de website van school
Instagram: https://www.instagram.com/tbl_oss/
www.jonneke.eu

