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Hebben brugklasleerlingen tussenuren? Wat doe je als leerling als de docent 

ziek is? 

Nee, brugklasleerlingen hebben geen tussenuren. In het basisrooster hebben de 

leerlingen in klas 1 en 2 sowieso geen tussenuren. Als in de brugklas een les uitvalt, zal 

deze worden opgevangen op het Brugklasplein. 

Kan je examen doen in handvaardigheid en tekenen? 

Op de mavo afdeling kan je examen doen in handvaardigheid of tekenen. Op de havo en 

het atheneum doe je dan examen in het vak beeldend. Daar zit dan ook theorie bij. 

Hoe leer je alles kennen/hebben jullie een introductieweek? 

Als nieuwe leerling laten we je rustig wennen aan de klas en de school. We starten dan 

ook rustig met een introductieweek. Dan doe je verschillende activiteiten om je klas en 

het gebouw te leren kennen.  

 

Kan je examen doen in handvaardigheid en tekenen? 

Op de mavo afdeling kan je examen doen in handvaardigheid of tekenen. Op de havo en 

het atheneum doe je dan examen in het vak beeldend. Daar zit dan ook theorie bij.  

Mag je in een pauze naar huis? 

Ja, in een pauze mag je naar huis. Uiteraard moet je wel op tijd terug zijn voor je les. In 

de pauzes mag je ook lekker het park in om even een frisse neus te halen. We hebben 

altijd een docent die buiten loopt. 

Welke vakken krijg je in de brugklas? 

Je krijgt de vakken Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, 

biologie, plusroute, handvaardigheid, tekenen, bewegingsonderwijs, muziek, godsdienst 

en mentorles in de brugklas. 

 

Wat doe je tijdens de gymles? 

In de gymles maak je kennis met heel veel verschillende sporten. We hebben maar liefst 

5 verschillende sportzalen en met mooi weer sporten we op de velden van 

Sportvereniging Groen-Wit. 

Je hebt in de brugklas 3 uur sport. We hebben grote trampolines, saltostoelen en een 

tumblingbaan. Natuurlijk doen we ook sporten als voetbal, basketbal en volleybal. 

Hoe groot zijn de klassen? 

We hebben dit schooljaar gemiddeld 26 leerlingen per brugklas. Dit verschilt per 

schooljaar. 

 

Wat doet een mentor? 

Een mentor is een soort groep 8-meester of -juf. De mentor is er om jou te helpen als je 

ergens mee zit of wanneer je hulp nodig hebt. De mentor is het eerste aanspreekpunt 

voor jou en je ouders en geeft ook naast de mentorles een van de vakken die je hebt  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Zijn er ook schoolfeesten? 

Ja, we hebben schoolfeesten. De brugklas heeft zelfs al voor de herfstvakantie een eigen 

brugklasfeest. Dat is echt een van de hoogtepunten van het jaar. 

Hoeveel lesuren krijg je in de week? 

Je hebt ongeveer 30 lesuren per week.  

Hoeveel huiswerk heb je? 

In de brugklas ben je gemiddeld een uurtje per dag bezig met je huiswerk. In de 

mentorles leren we je ook hoe je om kan gaan met huiswerk.  

Hoelang duren de lessen? 

Een lesuur duurt 50 minuten. 

Hoeveel uur heb ik les op een dag?  

Je hebt in de brugklas per dag 6 of 7 lesuren. Op de dinsdag ben je om 13.40 uur klaar. 

Op de andere dagen ben je uiterlijk om 15.00 uur vrij. We proberen zoveel als mogelijk 

om 09.00 uur te beginnen.  

 

Hoe laat zijn jullie pauzes? 

Na het 3e uur is er een pauze van 25 minuten en na het 5e uur is er een pauze van 30 

minuten. 

Mag je van het plein af in de pauze? 

Je mag van het plein af in de pauze. Je kunt dan bijvoorbeeld een frisse neus halen in 

het park. 

Welke plusroutes zijn er? 

We hebben de volgende plusroutes: Kunst & cultuur, Natuur & techniek, Sport & 

bewegen en het Entreprenasium. Je maakt één keuze uit deze plusroutes. En je hebt dan 

2 uur per week deze plusroute.  

Wat zijn plusroutes? 

Elke leerling die zich aanmeldt voor de brugklas op De Heemgaard maakt een keuze 

voor een plusroute. Je volgt dan twee uur per week de gekozen plusroute, waarbij 

onderwerpen aangeboden worden waarin je écht geïnteresseerd bent. In de tweede klas 

krijg je nog één uur per week les in de plusroute van je keuze. 

Misschien vind je de plusroute wel zo interessant dat je in de bovenbouw een profiel of 

examenvak kiest dat aansluit bij je plusroute! 

 

Wat doe je tijdens plusroute Natuur en techniek? 

Leerlingen die het leuk vinden om antwoord te geven op uitdagende vraagstukken, 

kiezen voor de plusroute Natuur & Techniek. Je ontwerpt bijvoorbeeld een eigen 

verkeersplein en programmeert de verkeerslichten met arduino zodat alles veilig 

verloopt. Of je gaat onderzoek doen naar onbekende planeten. De natuurwetenschappen 

gaan over de levende en levenloze natuur. Je werkt veel samen om dingen uit te pluizen 

en te ontwerpen. 



 
 

 

 

 

 

 

Wat doe je tijdens de plusroute sport en bewegen? 

Om Sport & Bewegen te kiezen, hoef je geen topsporter te zijn. Het is natuurlijk wel 

belangrijk dat je het leuk vindt om te sporten! Je maakt met allerlei verschillende 

sporten kennis. In de brugklas zijn dat bijvoorbeeld: atletiek, basketbal, jongleren, 

balanceren, acrobatiek, tafeltennis, tumblingbaan springen en easy tennis. 

 

Wat doe je tijdens de plusroute kunst en cultuur? 

Ben jij creatief? Dan is de plusroute Kunst & Cultuur iets voor jou. Kunst & Cultuur heeft 

drie richtingen: muziek, drama en beeldend. 

Drama: Bij drama doe je toneelervaring op. Je leert hoe je een toneelstuk schrijft en 

uitvoert. Ook ga je aan de slag met film, dans en muziek. 

Muziek: Bij muziek leer je zelf muziek te spelen op verschillende instrumenten en leer je 

zingen. Bespeel je al een instrument, dan kun je deze ook inzetten! 

Daarnaast leer je zelf muziek te bedenken bij bijvoorbeeld reclames, video’s, een 

sprookje of werk je toe naar een (musical) uitvoering. 

Beeldend: Om jouw creatieve ideeën te verbeelden, maak je kennis met diverse 

technieken en materialen. We werken bijvoorbeeld met Photoshop, stop-motion, textiel 

en schilderen op een echt doek. 

 

Wat doe je bij het Entreprenasium? 

Ben jij iemand die ondernemend en onderzoekend in de wereld staat? Het 

Entreprenasium biedt jou dan de mogelijkheid om met je eigen leerdoelen en 

programma aan de slag te gaan. Hier kan je voor een deel zelf bepalen wat en hoe je 

leert. In een dagdeel (vier lesuren) van de schoolweek volg je niet de lessen met de 

eigen klas, maar ben je op het Entreprenasium bezig met je eigen project. Natuurlijk 

word je hierbij begeleid, maar er komt wel veel eigen initiatief en verantwoordelijkheid 

bij kijken. 

Vragen over advies: 

Bij toetsing en plaatsing is het advies van de basisschool leidend. 

 

Als ik een havo advies heb, waar zal ik dan geplaatst worden? 

Met een havo-advies zal je in principe geplaats worden in de to-havo-klas. De 

basisschool geeft namelijk ook een plaatsingsadvies af.  

 

Hoe wordt er lesgegeven in de to-havo-klas. 

In de to-havo-klas krijg je op havoniveau les.  

Hoe wordt er lesgegeven in een havo/ vwo klas? 

In de havo/ vwo brugklas wordt op vwo-niveau lesgegeven. 

 

Krijg ik extra ondersteuning krijgen? 

Ja, bij ons op school kan je extra ondersteuning krijgen. Wat dan erg belangrijk is, is dat 

we kijken wat jij als leerling precies nodig hebt. We gaan dan met jou en je ouders in 

gesprek om te kijken wat voor maatwerk we kunnen bieden. 



 
 

 

 

 

 

Is er ook huiswerkbegeleiding? 

ja, bij ons school hebben we Lyceo huiswerkbegeleiding, bijles en examenbegeleiding. 

Onder begeleiding van Lyceo maak je huiswerk in het lokaal. Meer informatie is te 

vinden op onze website.  

Hoe gaan jullie om met dyslexie? 

Als je dyslexie hebt, dan heb je recht op faciliteiten. We gaan dan met jou en je ouders 

in gesprek om te kijken wat je nodig hebt.  

 

Heb je vragen over de ondersteuning op de Heemgaard, mail dan naar 

expertiseteam@heemgaard.nl 

Hebben jullie tweetalig onderwijs. Hebben jullie extra Engels? 

Nee, wij hebben geen tweetaling onderwijs. We hebben wel Cambridge English. 

Cambrigde Engels is gericht op vaardigheden. Je krijgt doeltaal/voertaal. Het is een 

internationaal erkend certificaat. In de eerste drie jaar bieden wij iedereen Cambridge 

Engels. Het niveau ligt iets hoger dan het gewone Engels. Vanaf klas vier kun je ervoor 

kiezen om de Cambridge examens advanced en proficiency halen (tegen vergoeding)  

Is een laptop verplicht? 

Nee, een laptop is niet verplicht, maar wel handig. We gebruiken in de klas leerboeken 

i.c.m. online middelen. Bij ons op school kan je trouwens eventueel een laptop leasen. 

De kosten hiervan zijn 11 euro per maand. 

Waar moet een laptop aan voldoen? 

Een laptop moet tegen een stootje kunnen en het is vooral belangrijk dat je er goed met 

Office 365 op kan werken.  

Wat doen jullie tegen pesten? 

Bij pesten gaat de mentor met de betrokken leerlingen in gesprek en worden en 

afspraken gemaakt. Ook stellen we ouders op de hoogte van deze afspraken. We vinden 

het heel belangrijk dat je met plezier naar school gaat. Pesten hoort daar absoluut niet 

bij. 

 

Wat moet je doen als je te laat bent? 

Als je te laat komt, moet je een briefje halen bij het opvanglokaal. Maar in de eerste 

weken van de brugklas houden we uiteraard rekening met dat je nieuw bent. Als je dan 

ergens te laat komt, hoef je niet gelijk een briefje te halen.  

 

Is het mogelijk om na de lockdown een rondleiding op school te krijgen? 

Ja, als het weer kan en mag kunnen we een persoonlijke rondleiding geven. Stuur 

hiervoor een berichtje naar groep8@heemgaard.nl 

Doen jullie ook iets met computers? 

Ja, wij bieden digitale geletterdheid aan. We vinden het belangrijk dat jij ook ICT-

basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden ontwikkelt. We hebben 

een speciaal medialab. Je maakt filmpjes, websiteteksten en leert de digitale wereld te 

combineren met de echte wereld. 
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Waar onderscheiden jullie je in t.o.v. andere scholen? 

Op de Heemgaard krijg je veel kansen om je schooltijd in te richten zoals jij wilt. Zowel 

in de onderbouw als in de bovenbouw. Zo kun je vakken, projecten en opdrachten 

kiezen die aansluiten bij jouw talenten en interesses.  Ook hebben we een geweldige 

sportaccommodatie en hebben we een geweldige muziek-afdeling. 

 

 

Waar kan ik aan merken dat jullie een Christelijke school zijn? 

De Heemgaard is een Christelijke school. Elke dag hebben we het 2e lesuur een 

dagopening. Ook organiseren we kerst- en paasvieringen op ons mooie podium.  

 

 

 

 

 

 

 

 


