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een andere school met allemaal leuke nieuwe
klasgenoten en verschillende docenten. Om je
kennis met je klasgenoten en mentor tijdens onze

VAST E
S C H O O LT I J D E N

introductieweek. Dan leer je je klasgenoten en de

In de brugklas beginnen en

eerste schooldag goed te laten verlopen maak je

eindigen alle klassen in principe

school kennen en doen we leuke activiteiten, zodat

op dezelfde tijd. Handig! In de

jij je snel thuis voelt.
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meeste gevallen begin je om
09.00 uur en eindig je uiterlijk

Naar welke brugklas ga jij?

om 15.00 uur.
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Op De Heemgaard hebben we vier verschillende
brugklassen. We vinden het belangrijk dat het niet te
makkelijk voor je is, maar ook niet te moeilijk. Aan het
einde van de brugklas kijken we samen met jou en je
ouders welk niveau het beste bij je past.

HOI!
Wat een leuke school! In het begin was het even
wennen maar nu voel ik me helemaal thuis. Ik zit nu
een jaar op de school en ik ben heel blij met de keuze.
Ik vind het het nog leuker dan ik had gedacht! Dat
komt door mijn fijne klas én door de docenten die me
goed helpen. Ik voel me veilig en ik kan mezelf zijn.

Rosali e

Mavo

Atheneum/havoklas

Mavo is de theoretische leerweg van het vmbo.

De atheneum/havoklas kennen we alleen in

Met dit diploma kun je een opleiding doen op

de brugklas. Hier krijg je les op vwo-niveau en

het hoogste niveau van het mbo. Liever nog

krijg je bij elke toets een cijfer op havo- én op

doorleren? Dan kan je na jaar vier doorstromen

atheneumniveau. Zo weet je precies welk leerjaar

naar de havo en een vervolgopleiding doen op

het beste bij jou past in jaar 2.

het hbo. Om je hierop voor te bereiden kan je in
mavo 2 al extra lessen krijgen én krijg je een extra

Atheneum brugklas (met Latijn)

examenvak.

Heb je vwo-advies, dan kies je voor atheneum.

To-Havo
Heb je havo-advies of twijfel je tussen mavo
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en havo? Dan kom je in de to-havoklas. Na de
brugklas kijken we welke stroom het beste bij je
past en dan ga je verder in mavo 2 of havo 2.

Heb je deze opleiding afgerond, dan ben je klaar
om naar de universiteit te gaan! Je hebt de
mogelijkheid om Latijn als extra vak te kiezen.

P LU S RO U T E S
In de brugklas kies je een plusroute. Je krijgt dan twee
uur per week les in één van de volgende vakken:
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Ik heb gekozen voor Natuur & Techniek omdat ik
later iets met techniek wil doen en ik vind het cool
om te weten hoe iets in elkaar zit. Dit jaar gaan we
een raket bouwen die we ook echt gaan lanceren!
Ook heb ik een spaghetti-brug gebouwd en geleerd
wat een goede constructie is. - Finn

Ik wil later actrice worden en heb daarom voor de
plusroute Kunst & Cultuur en daarbij de richting
Drama gekozen. Je leert verschillende personages
en emoties uit te beelden en hoe je open kunt zijn
in een groep. Ik moest eens een stoere jongen
nadoen, dat was echt grappig! - Lotte

Ik zwem iedere week en wilde graag kennismaken
met atletiek en andere sporten. Daarom heb ik

Ontdek en ontwikkel

je talent

voor Sport & Bewegen gekozen. Tot nu toe heb ik
speerwerpen, verspringen en hardlopen gedaan.
Verspringen vond ik het leukste om te doen! Ik heb
dankzij deze plusroute ook technieken geleerd om
tijdens hardlopen beter adem te halen. - Senna

eigen baas op het

Bij ons krijg je veel kansen om je schooltijd in te richten zoals jij wilt.

E N T R E P R E N AS I U M

Misschien lijkt het je leuk om een eigen bedrijf te beginnen, of ben je heel erg

Ben jij ondernemend? Zelfstandig? Onderzoekend? Op het Entreprenasium

geïnteresseerd in muziek of sport. Op De Heemgaard kun je vakken, projecten

bepaal jij zelf wat je wil leren. Dit doe je in overleg met je coach. Misschien wil

en opdrachten kiezen die aansluiten bij jouw talenten en interesses. Dit doe je
alleen, of met leerlingen uit andere klassen, zonder dat je schoolweek langer
wordt. Op die manier leer je van elkaar en haal je het beste uit jezelf!

je je eigen bedrijf opstarten, een boek schrijven, een game of app maken of
Italiaans leren. Bijna alles kan, als je maar durft! Tijdens de lessen leer je hoe
je een project opstart en uitvoert. We organiseren samen ook workshops en
gaan op bezoek bij bedrijven in de regio.
Bij het Entreprenasium ga je je eigen weg. Ik ben samen met twee jongens een bedrijf
aan het opzetten waarin we game spullen verkopen via een webshop. Bij ons is het
goedkoper dan bij Cool Blue, slim hé! - Maarten

DO E O P E LK
N IV E AU E XA M E N
I N JE PLUSRO UT E !
Je kunt examen doen in
muziek, sport en beeldende
vorming. Dat is best bijzonder!
Zit je op havo of het
atheneum? Dan kun je ook nog
kiezen voor wiskunde D
als keuzevak.

NEEM EEN
K I J KJ E I N

onze
school!
Chillen in de aula

Kantine

In de pauzes vind je ons vaak in de aula. Pauze

In onze kantine kan je lekkere én gezonde

hebben we om 10.30 uur (20 minuten) en

broodjes kopen voor in de pauze. Het is dus

om 12.20 uur (30 minuten). Gezellig met

helemaal niet erg als je een keer je brood

klasgenoten bijkletsen of huiswerk maken! Als

vergeet. We zijn een gezonde school, dus een

het lekker weer is zitten we ook graag in het

broodje kroket zal je hier niet vinden.

park naast de school.

Kluisjes

Opvanglokaal

Hier heb je jouw eigen kluisje. Handig om je jas

Voel je je niet lekker, ben je je sleutel kwijt

in te stoppen, extra boeken voor later op de dag

of heb je een pleister nodig? Ga dan naar het

of je sportspullen. Zo loop je niet de hele dag

opvanglokaal. Hier kan je altijd iemand vinden

met een zware tas!

die je verder helpt.

Conciërge
De eersten die je ‘s ochtends tegenkomt
op school zijn onze conciërges. Johan is de
brugklasconciërge en bij hem kan je altijd
terecht. Wanneer er wat is, als je vragen hebt of
als je gezellig wilt kletsen!

Brugklasplein
Als een docent niet aanwezig is, ga je naar het
brugklasplein. De docent op het brugklasplein
gaat aan de slag met het vak dat je op dat
moment zou hebben. Zo heb je dus nooit uitval!

Muziek
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BSM/ LO2
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Beeldend

EXAMEN DOEN IN MUZIEK ,
T E K E N E N / H A N DVA A R D I G H E I D
O F S P O RT ?
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ONZE .

EXTRAS

WERKEN MET
E E N L A P TO P
Het werken met een laptop is op De Heemgaard niet
verplicht, maar het is wel handig. Heb je geen eigen laptop,
dan kan je via school een laptop leasen of je leent er eentje
gratis bij de receptie of mediatheek. Belangrijk is dat je een
laptop hebt waar het Office-pakket op zit met programma’s
zoals Word, Powerpoint en Excel.

D E D I G I TA L E
WERELD EN JIJ
We vinden het belangrijk dat jij je

CA M B R I D G E
ENGLISH
Steeds meer opleidingen op de universiteit
zijn Engelstalig. Vanaf klas twee atheneum
krijg je daarom Cambridge English. Spreken,
luisteren, lezen… alles komt aan bod! Je volgt
Cambridge English verplicht tot en met klas 3.

ontwikkelt: op school, maar ook online.
Daarom leren we je van alles over de

voor
atheneuml e e r l in g e n

Daarna kun je kiezen of je met het vak verder

digitale wereld, bijvoorbeeld:
• veilig internetten
• herkennen van nepnieuws
• programmeren van een robot
• voorkomen van online pesten
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• ontwerpen van een infographic

wilt. Als je wilt, kun je zelfs certificaten halen
voor Cambridge English waarmee je Engels goed

Deze vaardigheden komen bij alle vakken van

genoeg is voor internationale universiteiten!

pas. Ook ga jij vanaf de brugklas experimenteren in
ons MEDIALAB: zelf filmpjes maken, websiteteksten

L AT I J N

schrijven en de digitale wereld combineren met de echte

Latijn is de basis voor heel veel moderne talen, zoals

TO - H AVO

Frans en Engels. Leer je Latijn, dan heb je hierdoor
ook sneller andere talen onder de knie. Ook zal je veel
klassieke thema’s in bijvoorbeeld films of toneelstukken
herkennen omdat hier veel motieven uit de klassieke
geschiedenis in terugkomen. Latijn is daarom heel handig
om je kennis te verbreden! In de atheneumbrugklas kan
je Latijn als extra vak kiezen. Je krijgt dan een uur minder
Nederlands en Engels. Als je wilt kan je hier ook later
examen in doen.

H U I S W E R KBEGELEIDING E N
BIJLES
Om jou extra te helpen bieden we op De Heemgaard
huiswerkbegeleiding, bijles en examenbegeleiding aan. Dit wordt
verzorgd door een externe organisatie in ons schoolgebouw. De
begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus en jaarlagen.

wereld.

Wil jij graag je havodiploma behalen en heb je een havoadvies gekregen van je juf of meester? Kom dan naar
onze to-havoklas, waar je uitdagende lessen krijgt op
havoniveau. We doen er alles aan om je na de brugklas
door te laten stromen naar de havo. Lukt dat na één jaar
nog nét niet? Dan krijg je op de mavo extra uitdaging en
begeleiding om na je mavodiploma alsnog
je havodiploma te behalen.

A’S IN 6 JAAR!

TWEE DIPLOM
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JE IEDERE DAG

Ik fiets vaak samen met
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klasgenoten naar school.
Dan heb je wat te kletsen en
dan ben je er zo! - Inèz

DE BESTE SCHOOLTIJD
Dat jij een fijne schooltijd hebt, vinden wij heel belangrijk. We willen dat jij je prettig en veilig voelt op
school.

Brugklasintroductie

Mentor/coach

Je start in de brugklas en dat begint direct goed

Al in de brugklas krijg je een mentor. Die helpt je als

met een brugklasintroductieweek. Maak kennis

je ergens mee zit, maar is er ook om jou te coachen.

met je mentor én je nieuwe klasgenoten met leuke

Je stelt zelf doelen en die bespreek je tijdens een

samenwerkingsopdrachten in de sporthal. Ook leer je

driehoeksgesprek met je ouders en je mentor. Elke week

het gebouw kennen en maken we afspraken over hoe we

heb je twee mentorlessen. De mentor helpt je dan met

met elkaar omgaan. Zo kan iedereen fijn aan de nieuwe

allerlei zaken op school en geeft je tips bij het maken en

school beginnen. En vlak voor de herfstvakantie is er een

leren van huiswerk. Ook bereid je leuke projecten voor

geweldig brugklasfeest.

die plaatsvinden in schakelweken. Samen zorgen we
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ALTIJD IEMAND OM
MEE TE FIETSEN
Op De Heemgaard zitten niet alleen leerlingen uit
Apeldoorn. Onze leerlingen komen bijvoorbeeld
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uit Epe, Eerbeek, Wilp, Lieren, Beekbergen,
Wenum Wiesel, Klarenbeek, Loenen en Vaassen.
De lessen beginnen daarom vaak om 09.00 uur
voor alle brugklassers. Zo heb je altijd wel iemand
om mee te fietsen. Het eerste lesuur kan je wel
begeleidingslessen volgen. Dit mag je zelf kiezen.

Liever met de bus?
Dat kan natuurlijk ook! En raad eens wat..? Je kunt
uitstappen recht voor de school. Lekker makkelijk!

Schakelweken
We kennen lesweken en schakelweken. In de
lesweken heb je 8 à 9 weken les. Daarna is er een
schakelweek. Dit is een week vol met activiteiten,
projecten, voorlichtingen en sporttoernooien. In de
bovenbouw heb je in de schakelweek toetsen. Maar
deze heb je in de onderbouw nog niet!

ROB STEVELMANS
- RECTOR -

ONDERSTEUNING

CONTACT

Heb je extra ondersteuning nodig? Dan kan je terecht bij

U krijgt via een inlogcode toegang tot Somtoday. Hier

docenten uit het ondersteuningsteam.

vindt u het laatste nieuws, cijfers, de absentie en het
huiswerk van uw zoon of dochter. Zo bent u altijd op de

We overleggen met jou en je ouders hoe we je kunnen

hoogte. Persoonlijk contact vinden we heel belangrijk

helpen. Heb je vragen? Neem dan contact op met

en daarom nodigen we u een paar keer per jaar uit voor

mevrouw Peters, onze ondersteuningscoördinator via

ouderavonden, spreekavonden met vakdocenten en

s.peters@veluwseonderwijsgroep.nl

voeren we driehoeksgesprekken met jou, de leerling
en de mentor. Als het nodig is, kunt u natuurlijk

UW MENING
Wat kunnen we verbeteren aan ons onderwijs? Wij
horen het graag van u. Daarom hebben we regelmatig
contact met ouders via de oudercommissie, de MR en
ouderpanels. Daarnaast nodigen we ouders uit deel te
nemen aan tevredenheidsonderzoeken.

ook tussentijds contact opnemen met docenten en
mentoren.

AANMELDING EN
TOELATING
Van de leerkracht in groep 8 krijgt u te horen hoe u uw
kind bij ons kunt aanmelden. Het aanmeldingsformulier
vindt u op onze website. Bij toelating en plaatsing is het

voor je

ouders

Nog even en dan sluit uw kind samen met u een belangrijke periode af: de basisschooltijd. De stap naar
het voortgezet onderwijs is heel normaal, maar toch ook heel bijzonder. De komende periode maakt u
een keus voor een school. Graag informeer ik u daarom over het onderwijs op
De Heemgaard.
De Heemgaard is een christelijke scholengemeenschap

Leren doe je niet alleen uit boeken. Je leert ook van

waar iedereen welkom is. Samen geven we vorm aan

elkaar. Bijvoorbeeld door samen te werken, elkaar

dagopeningen en vieringen. We geven kwalitatief goed

uit te dagen en met elkaar in gesprek te gaan. Op De

onderwijs, waar leerlingen ook uitblinken op andere

Heemgaard hechten we veel waarde aan goed contact.

terreinen. Zo stromen ze met een brede basis uit naar
het mbo, hbo of de universiteit. Wij bieden leerlingen een

Om een goed beeld van de school te krijgen, nodig ik

uitdagende leeromgeving, zodat zij actief en zelfstandig

u van harte uit om samen met uw kind een bezoek te

leren. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces

brengen aan onze school, bijvoorbeeld op de open dag.

en leren te kiezen binnen duidelijke kaders en onder
begeleiding van hun docenten.

Graag tot ziens!

advies van de basisschool leidend.
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Kom op 2, 9, 16, 23, 30 november 2022 bij ons langs

Woensdag 8 maart 2023 om 19.30 uur

op school! Leer bruggen bouwen, verken het

(terugkomavond, voor als je na de

zonnestelsel, maak kennis met Latijn, ga aan de

open dag nog vragen hebt.)

slag met toneel en sport of leer ondernemen op
ons Entreprenasium.

Schrijf je vanaf begin oktober
in via heemgaard.nl

heemgaard.nl

