Q&A-lijst van de POVO-avonden
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Hoe lang duurt het voordat een havo-vwo leerling een definitieve keuze moet
maken voor HAVO of VWO
Wij hebben een éénjarige brugklasperiode. In de tweede klas zitten de leerlingen in
een havo of vwo-klas. Leerlingen met een atheneumadvies starten direct in een
atheneumbrugklas.
Hoeveel leerlingen zitten er in de 1 ste klas?
Dit jaar is het gemiddelde 27 leerlingen per klas. Dit kan echter variëren tot maximaal
30 leerlingen per klas.
Hoeveel brugklassen worden verwacht in schooljaar 2022 – 2023?
Wij verwachten ongeveer 8 à 9 klassen te kunnen formeren.
Hoeveel leerlingen zitten er in onder- en bovenbouw?
Dit schooljaar hebben wij ongeveer 400 leerlingen in de onderbouw. In totaal hebben
wij bijna 1200 leerlingen op school.
Hoe geven jullie persoonlijke aandacht aan de leerlingen op het Bertrand
Russell college?
De mentor is het eerste aanspreekpunt en de spil in de begeleiding. Elke klas heeft
een eigen mentor en een ingeroosterd mentoruur. Ook geeft de mentor les aan
zijn/haar mentorklas. Er zijn hierdoor diverse contactmomenten per week. Verder
houdt de mentor de ontwikkeling van uw kind in de gaten en is aanspreekpunt voor
de ouders. Wij geloven in een persoonlijke band met het kind. De mentor zal ook veel
aandacht aan besteden door het voeren van individuele gesprekken en door
aanwezig te zijn tijdens sociale activiteiten. In oktober zijn er driehoeksgesprekken
waarin de kennismaking met de mentor plaatsvindt en afspraken voor het schooljaar
worden gemaakt.
Hoeveel lessen heeft een leerling gemiddeld per dag? Hoe lang zit een leerling
op school per dag?
Een leerling heeft gemiddeld 5 à 6 lessen per dag. De lessen duren een uur.
Hoeveel gym-uren per week worden er gegeven?
Er worden twee lesuren per week lichamelijke opvoeding gegeven.
Mag je van het schoolplein af tijdens de pauzes?
In de eerste en tweede klas blijven de leerlingen in school of op het schoolplein.
Voor welke niveaus is STEAM?
STEAM is voor alle leerlingen in leerjaar 1 en 2. Een mooi programma waarin de
nieuwste technologie aandacht krijgt en waar geëxperimenteerd kan worden.
Biedt het Bertrand een Technasium?
Nee, wij bieden het vak Steam. Dit is een combinatievak van natuur-, scheikunde en
techniek.
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Kiest een leerling in de brugklas gelijk een richting of krijg hij/zij in het eerste
jaar alle vakken?
Een leerling in de brugklas volgt alle vakken. Pas in havo- of atheneum-3 wordt
gekozen voor een profiel in de bovenbouw. Wel is het zo dat leerlingen in een TTOatheneum, atheneum of gemengde brugklas iets verschillende vakken in de
lessentabel hebben.
Hoe lang duren onze lesuren?
Onze lesuren duren 60 minuten. Hieronder de onze lesurentabel.
1. 8.15 uur-9.15 uur (flexuur)
2. 9.15 uur-10.15 uur
10.15 uur-10.45 uur pauze
3. 10.45 uur-11.45 uur
4. 11.45 uur-12.45 uur
12.45 uur-13.15 uur pauze
5.
6.
7.

13.15 uur-14.15 uur
14.15 uur-15.15 uur
15.15 uur-16.15 uur (flexuur)

Havo-kansklas
•
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Kan je alleen naar de havokansklas met een tl/havo advies of is de havo/vwo
ook een optie
De havokansklas is specifiek voor leerlingen met een tl/havo advies. Deze leerlingen
worden ingeschreven bij het Trias. Op het Bertrand bieden we de gemengde
brugklas. Hierin zitten leerlingen met een havo of een havo/vwo-advies.
Wat is het percentage leerlingen dat na de havo kansklas daadwerkelijk op het
havo terecht komt.
Ongeveer 50% van de leerlingen komt na de havokansklas in havo 2 terecht.

TTO
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Is de vraagstelling, zijn de opdrachten en is het huiswerk van bijvoorbeeld
wiskunde ook in het Engels?
Ja, de vraagstelling, de boeken, de opdrachten, de proefwerken en het huiswerk zijn
in het Engels. Gelukkig mogen leerlingen gebruikmaken van een woordenlijstje
Engels-Nederlands. Dit is zeker in het begin heel handig.
Kun je met een HAVO/VWO-advies ook TTO doen?
Nee, TTO is alleen voor leerlingen met een VWO-advies. Graag horen we wel bij
eventuele aanmelding of er interesse is in TTO-onderwijs.
Is TTO geschikt als je nog niet zo goed bent in Engels maar wel VWO-advies
hebt?
Dat je nog niet zo goed bent in Engels is geen probleem. Onze ervaring is dat vwoleerlingen Engels op deze manier heel snel oppikken, ook de leerlingen die op de
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basisschool niet zoveel Engelse les hebben gehad. Belangrijk zijn een bepaalde
mate van aanleg voor taal en een goede motivatie.
Is het mogelijk om na 1 jaar over te stappen naar een reguliere atheneumklas?
Dit is mogelijk als hier voldoende aanleiding voor is.

ICT
•

Doen jullie iets met ICT? Hoe hebben jullie onderwijs, vanuit boeken of met
laptops/ipads
De leerlingen krijgen in leerjaar 1 en 3 specifiek ICT-lessen (o.a. Office-programma’s
en mediawijsheid). Vanaf leerjaar 4 kan het vak informatica gekozen worden als
examenvak.
Daarnaast werken we met laptops en blended learning. Dit betekent dat er tijdens de
lessen gebruik gemaakt wordt van boeken, laptops en andere aanvullend
lesmateriaal om interactieve lessen en maatwerk mogelijk te maken.

Filosofie
•

Staat Filosofie ook in de lessentabel van de gemengde brugklas?
Filosofie wordt alleen aangeboden in atheneumklassen

WON
•

Staat Wetenschapsoriëntatie (WON) ook in de lessentabel van de gemengde
brugklas?
WON wordt alleen aangeboden in de atheneumklassen

BSM
•

Waarom is BSM alleen een keuzevak voor de havo en niet voor het atheneum?
Het aantal uren dat aan de leerling gegeven kan worden is niet oneindig groot,
vandaar dat er keuzes gemaakt moet worden in het aanbod. Wij vinden dat dit vak
beter past bij een havoleerling vanwege het praktische karakter.

Ondersteuning en begeleiding
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Hoe gaat school om met kinderen met een beperking als slechthorendheid?
Op het Bertrand Russell college streven we inclusiviteit na. Dit betekent dat we ruimte
willen bieden aan alle leerlingen die voldoen aan de eisen ten aanzien van het
niveau. Als er bepaalde oorzaken die het leren mogelijk moeilijker maken dan gaan
we hierover in gesprek. Onze Coördinator Ondersteuning en Begeleiding voert dit
gesprek graag met u. U kunt hiervoor een afspraak met via het contactformulier op de
website.
Hoe wordt de ondersteuning in geval van dyslexie vormgegeven?
We hebben een dyslexie coördinator op onze school. De meeste dyslectische
leerlingen draaien prima en zelfstandig mee op onze school. Zij hebben genoeg aan
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de minimale faciliteiten die worden geboden, zoals bijvoorbeeld extra tijd voor
toetsen. Wanneer er méér nodig is, is het mogelijk in een gesprek te kijken naar extra
faciliteiten die specifiek voor uw kind. Op onze website staat meer informatie:
Bertrand Russell college Dyslexie - Bertrand Russell college
Wordt er gepest op school en hoe gaan jullie ermee om?
Zoals helaas op iedere school hebben we op het Bertrand Russell college ook af en
toe te maken pestgedrag. Wij nemen dit heel serieus en zullen alles in het werk
stellen dat het gedrag stopt. Op de website vindt u ons pestprotocol.
Is er huiswerkbegeleiding? Zo ja hoe ziet dat eruit?
Wij hebben tijdens ons flexuur de keuze voor huiswerkbegeleiding. De
onderwijsondersteuner helpt in een kleine groep met het maken van een planning en
geeft ondersteuning bij vakken.
Zijn er ook bijlesuren?
Wij werken met flexuren. Hierin kan een leerling ondersteuning krijgen bij een
specifiek vak. Ook maken wij gebruik van peertutoren. Dit zijn ouderejaars leerlingen
die opgeleid zijn om jongere leerlingen bijlessen te geven. Deze bijlessen kunnen
gericht zijn op een bepaald vak maak ook op plannen en organiseren.
Wat staat SOVA voor?
SOVA staat voor Sociale vaardigheidstraining. Deze training bieden we op school
aan in kleine groepjes tijdens flex.
Wat is Remind Learning?
Remind Learning gaat over leren leren. Leerlingen die moeite hebben met plannen
en organiseren kunnen tijdens flex deelnemen aan Remind Learning. De lessen gaan
over de werking van de hersenen, leren onthouden, leren plannen en organiseren.

Algemeen
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•

•

•

Wat is het gemiddelde slagingspercentage van het Bertrand?
Via de website scholen op de kaart kunt u onze resultaten bekijken: Resultaten Bertrand Russell college (Krommenie) | Scholen op de kaart
Wat is volgens jullie het onderscheidende karakter ten opzichte van de ander 4
scholen in de Zaanstreek, wat maakt jullie uniek?
Wat het Bertrand Russell college uniek maakt is dat een school zijn die bescheiden is
van karakter en gaan voor een kwalitatief goede inhoud. We zijn bekend de fijne,
persoonlijke en veilige sfeer die er in zowel in het onderbouw- als bovenbouwgebouw
heerst. Leerlingen krijgen een breed aanbod aan keuzemogelijkheden in de flex om
zich te verbeteren, verbreden of verdiepen. In de bovenbouw is het aanbod aan
vakcombinaties groot zodat leerlingen die vakken kunnen kiezen die bij ze passen.
Onze aansluiting naar het hbo en de universiteit is uitstekend.
Is er een schoolkantine, en wat bieden jullie aan qua gezonde keuze voor
voeding?
Ja, wij hebben een schoolkantine met een divers gezond aanbod.
Bertrand Russell college Ambitieverklaring Gezonde kantine - Bertrand Russell
college
Welke reizen zijn er op het Bertrand Russell college?
In de eerste klas hebben we eendaagse activiteiten in Nederland. De leerlingen in de
tweede klas gaan op kennismakingsweek naar Texel, deze reis duurt 3 dagen. In de
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bovenbouw gaan de reizen naar Namen, de Ardennen, Dinslaken, Rome, Parijs,
Londen en Ieper.
Is er een informatieboekje voor groep 8?
Ja, u kunt het vinden op onze website: 21_098_BRC_brochure_V2 (bertrand.nl)
Het is ook mogelijk dat dit wordt opgestuurd. U kunt contact opnemen via
brchv@bertrand.nl
Heeft u nog vragen die hier niet tussen staan?
U kunt contact opnemen via brchv@bertrand.nl

