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Een geweldige
schooltijd!



lles is nog mogelijk 
als het gaat om de 
toekomst van uw 
kind. Wordt het 
straks cultuur of 
exact? Denken 
of doen? Cijfers of 

letters? Onderzoeken of ondernemen? 
Een wereld aan mogelijkheden ligt open, 
te beginnen bij ons op het Bertrand Russell 
college. Wij doen er alles aan om élke 
leerling optimaal te laten presteren in de 
best passende richting.

We heten u van harte welkom op het 
Bertrand Russell college en vertellen u 

graag waar wij als school precies voor 
staan. In deze brochure vindt u dan ook 
alles wat u wilt weten over onze school, 
en natuurlijk over praktische zaken. 
Hoe zit het bijvoorbeeld met de éénjarige 
brugperiode? Wat is Wetenschaps- 
orïentatie Nederland (WON)? Hoe ziet ons 
tweetalig onderwijs (TTO) eruit? Hoe blijft u 
op de hoogte van de vorderingen van uw 
kind? Hoe is de samenwerking en commu-
nicatie tussen u, de school en uw kind?

Spannend én leuk
Al deze informatie over het Bertrand 
Russell college en meer vindt u ook op 
onze website: www.bertrand.nl én via 

‘Angst 
overwinnen 
is het 
begin van 
wijsheid.’

Een geweldige schooltijd voor uw kind?

Welkom op het Bertrand Russell college!

de link: www.bertrand.nl/komjeook, waar 
specifiek voor toekomstige leerlingen alle 
informatie nog eens op een rijtje is gezet. 
De keuze voor een middelbare school is 
spannend, maar ook hartstikke leuk: het is 
tijd voor een nieuwe stap! 

Open Huis 
Zelf de sfeer proeven? Maak kennis met 
ons lesprogramma, de docenten en de 
leerlingen. Op vrijdag 27 januari 2023 
(18.30 - 21.00 uur) en zaterdag 28 januari 
2023 (10.00 - 12.30 uur) zijn jullie van harte 
welkom!
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Uw kind is van harte welkom op onze school. 
Samen maken we er een geweldige schooltijd 
van. Vergeet niet: ‘Alles is nog mogelijk!’

Wij wensen u en uw kind veel succes bij het maken van de juiste schoolkeuze!  
Sandra Campos - rector, Vonneke Broshuis - conrector, Paul Smit - afdelingsleider leerjaar 1 & 2

Bertrand Russell college Onderbouw
Erasmusstraat 1
Krommenie

Bertrand Russell college Bovenbouw
Erasmusstraat 28
Krommenie
Telefoon: 075 - 621 04 26

Postadres
Bertrand Russell college
Postbus 342
1560 AH Krommenie

E-mail: brchv@bertrand.nl
Website: www.bertrand.nl 

Bertrand Russell - Filosoof en wiskundige
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Het Bertrand Russell college is 
verdeeld over twee gebouwen: een 
voor de onderbouw (leerjaar 1 en 2) 
en een voor de bovenbouw (leerjaar 
3, 4, 5 en 6). Zo creëren wij de 
kleinschaligheid die voor ons zo 
belangrijk is bij het begeleiden van 
onze leerlingen. 

Het Bertrand Russell college is een 
openbare havo-atheneum-school met 1.100 
leerlingen, gunstig gelegen in het hart van 
Krommenie. De leerlingen van de leerjaren 
1 en 2 hebben les op de onderbouw.

Buitengewoon goed onderwijs
Het Bertrand Russell college is onderdeel 
van schoolbestuur OVO Zaanstad en streeft 
naar buitengewoon goed onderwijs. Wij 
leiden kinderen niet alleen op voor hun 
havo- en/of atheneumdiploma, maar 
bereiden hen ook voor op de fase daarna. 
Een van onze kernwaarden is om elke 
leerling in een veilige leeromgeving een 
diploma te laten behalen dat past bij zijn 
of haar capaciteiten. Met veelzijdig 
onderwijs en persoonlijke aandacht 
dagen wij onze leerlingen uit om hun 
talenten te ontdekken en zich maximaal 

Het Bertrand Russell college

te ontwikkelen. Hierbij houden wij 
rekening met de onderlinge verschillen. 
Geen kind is tenslotte hetzelfde.

Flex-uren
Leerlingen werken met laptops. Verder 
staat onze school bekend om zijn 
kleinschaligheid, het 60-minutenrooster 
en degelijk onderwijs in een vertrouwde 
en bekende omgeving. Sinds een paar 
jaar werken we met flex-uren, wat inhoudt 
dat leerlingen een deel van de onderwijs-
tijd op basis van interesse of behoefte 
zelf kunnen invullen. Zij kunnen in deze 
tijd kiezen voor verdieping, verbreding of 
extra ondersteuning.

We maken uitstapjes zodat leerlingen 
weten wat er speelt in de wereld. We 
prikkelen elke leerling op zijn of haar 

niveau om de lat nog nét even iets hoger 
te leggen. En omdat we beginnen met een 
breed vakkenpakket hebben onze leerlingen 
alle tijd en rust om te ontdekken waar hun 
toekomst ligt. 
Op die manier kunnen ze uiteindelijk 
probleemloos de overstap maken naar de 
best passende vervolgopleiding op hbo- of 
academisch niveau.

Kleinschalig, persoonlijk 
en veelzijdig

Uw kind is van harte welkom op onze school. 
Samen maken we er een geweldige schooltijd 
van. Vergeet niet: ‘Alles is nog mogelijk!’

De flex-uren mogen de leerlingen naar eigen interesse 
zelf invullen. Ze kunnen kiezen voor: verdieping, verbreding 
of extra ondersteuning.



‘Ik heb voor
het Bertrand 
Russell college
gekozen
omdat:   
het dichtbij is en de ervaring op 
de school van mijn zus en broer. 
Zij zitten nu in het andere gebouw.’ 

Het Bertrand Russell college heeft een 
éénjarige brugperiode. Dit betekent dat 
er na één jaar een keuze wordt gemaakt 
tussen 2 havo of 2 (tweetalig) atheneum. 
In de eerste klas zijn er gemengde 
brugklassen havo/atheneum, aparte 
atheneumklassen (voor leerlingen met 
vwo-advies) en tweetalige atheneum-
klassen.

Brugklas havo/atheneum 
Leerlingen met een havo- of havo/vwo-
advies starten in de havo-atheneumklas. 
In deze gemengde brugklas bepalen we 
na een jaar welke doorstroom het best bij 
uw kind past: 2 havo of 2 atheneum. 
De resultaten op het eindrapport en het 
woordrapport bepalen de plaatsing; 
leerlingen krijgen een cijfer op havo- en 
op atheneumniveau. Bij twijfel worden alle 
gegevens in het docententeam besproken 
om tot een goed besluit voor de leerling 
te komen. Vanaf de tweede klas krijgen alle 
leerlingen dus specifiek les op het niveau 
dat bij hen past. Zo komen zowel de 
ondernemende havo- als de onderzoekende 
atheneum-leerlingen met academische 
ambities tot hun recht. 

De juiste start 

Klas 1 atheneum
Leerlingen met vwo-advies komen in 
aanmerking voor een aparte atheneum-
klas. Het tempo ligt hier hoger dan in 
de gemengde brugklas. Ook krijgt elke 
leerling extra verdieping in de lesstof, 
zodat er voldoende uitdaging is. 

Verder krijgen de atheneumklassen een 
speciaal Bertrand-uur, waarin ‘filosofie’ 
en ‘onderzoek doen’ aan bod komen. 
Als deelnemer van Wetenschapsoriëntatie 
Nederland (WON) geven wij onze 
atheneum-leerlingen bovendien zes jaar 
lang extra onderzoeksvaardigheden mee. 
Zo zijn ze extra voorbereid op de 
universiteit, een absolute meerwaarde! 
Dit is ook gebleken uit het succes van onze 
leerlingen op universiteiten. 

1 atheneum, 1 atheneum TTO of 
gemengde brugklas?
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Op het Bertrand Russel college krijgen
de leerlingen de ruimte om zelf zaken 
te onderzoeken in de les. Dat wordt als 
heel fijn ervaren. 



We hebben op het Bertrand Russell college 
lessen van 60 minuten. Daardoor is er 
naast de instructie van de docent ook 
tijd voor activerende werkvormen en dat 
vinden wij belangrijk. 
Het lesrooster biedt leerlingen meer 
keuzes en geeft ruimte voor maatwerk.

Vakken
Leerlingen in de eerste klas krijgen 
Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, 
geschiedenis, STEAM, biologie, wiskunde, 
lichamelijke opvoeding, tekenen, muziek 
en ICT-vaardigheden. Naast deze vakken 
kan uw kind flex-uren kiezen (voor meer 
informatie: zie pag. 12). Klas 1 atheneum 
kent bovendien nog het Bertrand-uur, 
waarin aandacht is voor filosofie en 
onderzoek doen.

Breed aanbod
Het Bertrand Russell college biedt een 
breed aanbod in de onderbouw, zodat de 
leerlingen de tijd hebben om erachter te 
komen welke vakken hen interesseren, 
waar hun kracht zit en wat ze leuk 
vinden. Dit zorgt voor gemotiveerde en 
enthousiaste kinderen. De lessen zijn 
ingeroosterd tussen 08.15 - 16.20 uur. 

Lesuitval 
Bij uitval van een les wordt de les zoveel 
mogelijk opgevangen. Aan de hand van 
de studiewijzer kunnen de leerlingen 
meestal goed verder met de lesstof.    

In de lessen krijgen onze leerlingen 
activerende opdrachten. Met onze 
begeleiding zorgen we dat we 
maatwerk bieden voor elke leerling. 

‘Ik ben blij met
de flex-uren.
Zo weet ik nog beter waar mijn interesses liggen.’
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Het lesrooster

Lessen van 60 minuten



In de lessen krijgen onze leerlingen 
activerende opdrachten. Met onze 
begeleiding zorgen we dat we 
maatwerk bieden voor elke leerling. 

Is uw kind met vwo-advies nieuwsgierig 
en toe aan een extra uitdaging? Dan is 
tweetalig onderwijs (TTO) een slimme 
keuze! Zeker als je bedenkt dat een 
tweetalige basis na het eindexamen meer 
opties voor een vervolgstudie biedt, 
vanwege de soepelere overstap naar een 
Engelstalige hbo-opleiding of universiteit. 
En ‘last but not least’: TTO geeft net dat 
duwtje extra in de ontwikkeling als 
wereldburger – iets waar jongeren de 
rest van hun leven profijt van hebben.

Leerlingen met een vwo-advies kunnen 
zich aanmelden voor het driejarige 
TTO-traject. Na toelating volgen zij het 
reguliere lesprogramma, met als groot 
verschil dat minstens vijftig procent van 
de vakken in het Engels wordt gegeven. 
Aardrijkskunde is bijvoorbeeld Geography 
en Geschiedenis History. Verder krijgen 
zij wekelijks één uur meer Engelse les 
dan de reguliere atheneumklassen. 

Internationaal erkend certificaat
Het TTO-traject wordt afgesloten met een 
examen voor het Cambridge B2 First 

Tweetalig onderwijs (TTO)

Certificate. Dit certificaat, dat bewijst dat 
uw kind de Engelse taal beheerst op 
B2-niveau, is internationaal erkend. Het 
is daarmee letterlijk een springplank naar 
nieuwe werelden, zoals een universiteit 
in een Engelstalig land. Wie in het derde 
jaar competent genoeg is en openstaat 
voor een extra uitdaging, kan kiezen 
voor een toets op advanced (gevorderd) 
niveau: CAE. 

De voorbereiding voor het Cambridge 
B2 First examen doen we op school. 
Het officiële Cambridge examen wordt 
extern afgenomen. 

Extra activiteiten
Omdat we geloven dat leren niet stopt bij 
de muren van het klaslokaal, halen we de 
Engelstalige wereld de school binnen. We 
doen dit met Engelstalige theaterstukken 
en projecten met scholen over de hele 
wereld. Zo staat er in de derde klas nu 
een uitwisseling met een internationale 
school binnen Europa op het programma. 
En natuurlijk gaan we ook in de eerste 
twee leerjaren eropuit.

Het beste uit twee werelden!
En na het derde jaar? Dan switchen alle 
leerlingen naar de ‘gewone’ lessen, om 
goed voorbereid te zijn op het eindexamen. 
Maar wél mooi met een internationaal 
erkend certificaat op zak. Met TTO heeft uw 
kind dus het beste uit twee werelden!

Een slimme keuze voor de 
atheneumleerling die méér wil

TTO in vogelvlucht
• Drie jaar lang tweetalig onderwijs.
• Minstens 50% van de vakken in 
 het Engels.
• Extra lessen Engelse 
 taalvaardigheid.
• Extra focus op wereldburgerschap.
• Uitwisselingsprogramma binnen  
 Europa. 
• Buitenschoolse activiteiten.
• Cambridge Certificate: 
 internationaal erkend.
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Wij vinden het belangrijk dat onze 
leerlingen zich optimaal ontwikkelen: iedere 
leerling op het eigen niveau en passend 
bij zijn of haar interesses. Alle leerlingen 
volgen daarom elke periode flex-uren. 
De lessen zijn een uitgelezen kans voor 
leerlingen om zich breder te oriënteren, 
maar ook om extra uitgedaagd te worden 
op het eigen niveau of om een beroep te 
doen op andere vaardigheden (die niet 
tijdens de les naar voren komen).

Verschillende flex-uren
Vier keer per jaar kiest de leerling flex-uren. 
Dit doen zij op basis van interesse 
(verbreding), extra uitdaging (verdieping) 
en/of benodigde ondersteuning. 

Onderwijs op maat (1)

Verdieping door 
het aanbod van 
flex-uren

Basis grammatica 
Nederlands

Kun jij wel wat extra uitleg en extra 
oefening voor grammatica gebruiken? 
Hier helpen wij je graag.

De Bertkrant

Meld je aan voor de schoolkrantredactie! 
Werk mee aan het maken van een 
interview, het schrijven van een column, 
de vormgeving of het tekenen van een strip.

Tekenen/
druktechnieken

Maak je eigen linoleumsnede! 
Eerst maak je een ontwerp, dat zet je 
over op linoleum, daarna snijd je het uit 
en tenslotte druk je het af.

Een kleine greep uit het flex-uren-aanbod 
van leerjaar 1: 
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Elke leerling kan in één jaar tijd 
verschillende flex-uren volgen.

Café aux jeux…
 

In dit café speel je diverse (bord)spellen 
met een Franse twist. Al spelend word je 
beter in de Franse taal.

OUVERT

Faalangst-
reductietraining

Last van faalangst? Wij verminderen 
je spanning volgens het G-denken 
(gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag).

Aardrijkskundige 
vaardigheden

Leer kaarten te lezen, plaatsen te bepalen, 
geografische informatiesystemen te 
gebruiken en meer.

Singlish

“Some days I need the music and some 
days I need the lyrics”. We luisteren 
naar de betekenis van songteksten en 
spelen deze nummers.

Leren debatteren

Leren debatteren is leuk, zinvol en 
belangrijk voor onze democratie. Doe 
mee en leer skills waar je de rest van je 
leven wat aan hebt.

Wiskunde

Ik heb 6 ijsblokjes, jij 12 appels. Hoeveel 
pannenkoeken passen er op het dak? 
Als wiskunde voor jou zo klinkt, leer je het 
hier beter te begrijpen.

Biologie

Kijk met een microscoop naar materialen 
en weefsels die met het blote oog niet te 
zien zijn. Leer de preparaten te meten en 
vergelijken, te tekenen en fotograferen.

Geschiedenis 

Verbeter je historische vaardigheden… 
ga aan de slag met (o.a.) tijd & chronologie, 
causaliteit en broninterpretatie.   

Join the band

Altijd al gedroomd van een leven als 
rockster? Kies een muziekinstrument en 
speel mee in een bandje.
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Onze naamgever Bertrand Russell was 
filosoof, wiskundige en voorvechter van 
mensenrechten. Veel van zijn uitspraken 
zijn wereldberoemd, waaronder: ‘De 
moeilijkste opgave voor de leraar is de 
leerling het plezier in het leren niet te 
bederven.’ Geheel in zijn geest is dat ook 
een van onze belangrijkste speerpunten: 
zorgen dat al onze leerlingen plezier 
hebben en houden in het leren. Dat doen 
we door verder te kijken dan onze 
schoolmuren en door goed naar onze 
leerlingen te luisteren. Wij gaan voor een 
geweldige schooltijd!

Sporten, acteren & debatteren
Elke klas uit de onderbouw is vertegen-
woordigd in de Leerlingenklankbordgroep. 
Deze groep spreekt met de schoolleiding 
over het optimaliseren van het onderwijs 
en het behouden van de fijne, open sfeer 
op het Bertrand Russell college. Naast de 
reguliere lessen hebben we diverse 
projecten voor alle leerlingen van een 
bepaald leerjaar. In klas 1 is er bijvoorbeeld 
het project ‘It’s up to you’, dat draait om 
respectvol met elkaar omgaan in de echte 
én de digitale wereld. 
Ook doen we mee aan landelijke projecten, 
zoals de Kangoeroewiskundewedstrijd en 

Onderwijs op maat (2)

nemen we deel aan landelijke debat-
wedstrijden. Paarse vrijdag, de dag waarbij 
er aandacht is voor seksuele diversiteit 
en genderdiversiteit. Iedere klas heeft 
sportieve activiteiten, zoals de sportdag 
en schaatsen. Voor de culturele vorming 
worden er theater- en muziekworkshops 
gegeven, theater- en muziekvoorstellingen 
bezocht, schrijvers uitgenodigd, zijn er 

tentoonstellingen en gaan leerlingen 
op museumbezoek. 

Verder kijken dan school
In de onderbouw zijn er gedurende het 
schooljaar themafeesten in de aula. Aan 
het einde van het schooljaar hebben we een 
activiteitenweek. In plaats van de reguliere 
lessen zijn er activiteiten die aansluiten bij 
het lesprogramma, zoals: 
• Leerjaar 1: thema ‘de directe omgeving’,  
 met een bezoek aan Artis en het 
 Stedelijk Museum. 
• Leerjaar 2: cultuurproject, sportdag en
 een excursie naar NEMO.
• In de bovenbouw: culturele workshops,  
 bezoek musea, Walibi, haco-stage, 
 lezingen, sportactiviteiten en een 
 schoolfeest. 
• De examenklassen gaan in oktober op  
 stedenreis naar: Parijs, Berlijn en Rome.

Tot slot zijn er activiteiten waaraan leerlingen 
vrijwillig kunnen deelnemen. Denk aan: 
het debatteam, schaken, zaalvoetbal, 
theatervoorstellingen, onze eigen theater-
groep met elk schooljaar een eigen productie 
en het Open Podium met muzikale optredens 
door leerlingen en docenten. Elk jaar weer is 
hier grote belangstelling voor.

Hup, de wereld in!

‘Elk jaar hebben we
de activiteitenweek.
Alleen maar leuke activiteiten en geen les !’



In de klas
Bij ons draait het uiteraard om de leerling. 
Wij zorgen samen met u, de ouder(s)/ 
verzorger(s), voor de benodigde begelei-
ding. Op het Bertrand Russell college 
willen we dat elke leerling zich optimaal 
ontwikkelt op zijn of haar niveau. Vandaar 
dat we binnen de reguliere lessen 
differentiëren en flexmodules aanbieden. 

De rol van de mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. De 
mentor is een vast aanspreekpunt voor de 
leerling en volgt de leerlingen gedurende 
het hele jaar in de studievorderingen voor 
alle vakken. Ook op persoonlijk vlak speelt 
de mentor een belangrijke rol. De mentor 
bewaakt de goede sfeer in de klas en 

Onderwijs op maat (3)

staat open voor persoonlijke uitdagingen 
en eventuele zorgen van de leerling. 
Tijdens het speciaal ingeroosterde mentor-
uur kunnen leerlingen ook individueel 
gesprekken voeren met de mentor. Deze 
gesprekken vinden plaats naar behoefte 

van de leerling of de mentor. Mentoren en 
docenten overleggen regelmatig en kunnen zo 
niet alleen algemene, maar ook specifieke 
problemen met een leerling op tijd signaleren.

Contact met thuis
Wij vinden goed contact met de ouder(s)/
verzorger(s) waardevol en zorgen dat u 
goed op de hoogte blijft.
• Wij informeren u via de schoolgids en  
 nieuwsberichten, maar ook via onze  
 Bertrand app en de website.
• In het leerlingvolgsysteem Magister 
 kunt u het opgegeven huiswerk en de  
 aanwezigheid van uw kind inzien. Ook kunt  
 u hier de behaalde resultaten bekijken.
• Tijdens de informatieavond bij de start van  
 het schooljaar kunt u kennismaken met 
 de mentor en zich inschrijven voor het  
 driehoeksgesprek: een kennismaking 
 van u en uw kind met de mentor. Uw kind 
 neemt actief deel aan dit gesprek. De korte  
 lijnen tussen mentor, leerling en ouder(s)/
 verzorger(s) wordt erg gewaardeerd.
• Uw kind krijgt drie keer per schooljaar  
 een cijfer- en woordrapport. Na het  
 eerste en tweede rapport kunt u de   
 mentor en docenten spreken tijdens de  
 spreekmiddag/-avond. 

Extra begeleiding én
extra uitdaging

Extra uitdaging
Leerlingen die uitblinken in een of meerdere vakken krijgen extra uitdaging op maat, bijvoorbeeld met een extra vak. Wie goed 
is in Engels en/of Frans kan kiezen voor Cambridge Engels en/of Delf Scolaire. Voor bèta-talenten zijn er allerlei projecten en 
onderzoeken op exact gebied. Wie wil, kan zich ook ontwikkelen als debater in het Bertrand Russell Tribunaal. U kunt samen 
met uw kind in klas 1 atheneum kiezen voor TTO. Dit is een pittige uitdaging, maar in een wereld waar globalisering en internatio-
nalisering steeds belangrijker wordt, een slimme keuze.

• Naast de ouderraad is er een 
 ouderklankbordgroep voor ouder(s)/
 verzorger(s) van alle klassen, zodat 
 we goed weten wat er leeft en hierop  
 kunnen inspelen.

Extra begeleiding
Sommige leerlingen hebben (tijdelijk) 
extra begeleiding nodig. Wij bieden de 
volgende faciliteiten:

• Huiswerkklas Leerlingen maken hun  
 huiswerk thuis. Lukt dat niet, dan kan  
 een leerling zich aanmelden voor flexuur  
 huiswerkbegeleiding. 
• Coördinator ondersteuning en   
 begeleiding (cob) & Trajectgroep De  
 cob ondersteunt leerlingen van wie   
 duidelijk is dat ze extra begeleiding   
 nodig hebben. De Trajectgroep is een  
 interne voorziening voor leerlingen 
 met een specifieke onderwijsbehoefte.

• Dyslexiebegeleider De begeleider   
 bespreekt de vastgestelde dyslexie met  
 de leerling en de ouder(s)/verzorger(s).  
 De leerling krijgt een dyslexiekaart, met  
 daarop de geldende faciliteiten. 
• Talentcoach Voor leerlingen met tegen-
 vallende resultaten is er de talentcoach.  
 Die spreekt met de leerling over de   
 oorzaak en geeft adviezen voor 
 verbetering.
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Een goede interactie tussen mentor/docent en 
leerling legt de basis voor een geweldige schooltijd!
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Belangrijke data op een rij:
•  Open lesmiddagen: 18 januari, 1 en 9 februari 2023 
•  Aanmelden voor Open lesmiddagen: via de website
•  Open Huis: 27 januari 2023 (18.30 - 21.00 uur) of 28 januari 2023   
 (10.00 - 12.30 uur)  
•  Kennismakingsochtend: 5 juli 2023 (09.00 - 12.00 uur) 

Veilig en vertrouwd
De overstap van de basisschool naar 
het voortgezet onderwijs is voor 
sommige kinderen best spannend. 
Het Bertrand Russell college doet er 
alles aan om leerlingen zich zo snel 
mogelijk thuis te laten voelen. 

Kennismakingsochtend
Voor onze toekomstige eersteklassers 
is er op 5 juli 2023 een kennismakings-
ochtend van 09.00 tot 12.00 uur. Ze 
maken dan kennis met hun mentor en 
natuurlijk met hun klasgenoten. 

Eerste schoolweek
Tijdens de eerste schoolweek is er 
een kennismakingsprogramma 
met groepsactiviteiten zoals een sport-
dag en een barbecue. We organiseren 
deze bewust in en rond de school, 
zodat de leerlingen snel kunnen wen-
nen aan hun nieuwe school(omgeving).   

Mentorles
De eerste periode besteden we 
tijdens de mentorles veel aandacht 
aan het creëren van een sfeer waarin 
elk kind zich veilig en gezien voelt. 
Wederzijdse waardering is altijd ons 
uitgangspunt. Ook het plannen en 
maken van huiswerk krijgt volop 
aandacht. Vakspecifieke studie-
vaardigheden komen tijdens de lessen 
aan bod. 

Voor de overstap van uw kind naar de 
middelbare school is het belangrijk dat 
u zo goed mogelijk bent geïnformeerd. 
U heeft van de basisschool de keuzegids 
‘De Zaanse POVO Overstap’ ontvangen. 
Hierin staat algemene informatie, specifieke 
op de school gerichte informatie en de 
POVO-procedure. U kunt deze gids ook 
terugvinden op www.bertrand.nl onder 
‘Groep 8’ of op www.povo-zaanstreek.nl. 

Open lesmiddag
We hebben open lesmiddagen voor 
de groep 8 leerlingen op woensdag 
18 januari, woensdag 1 februari en 
donderdag 9 februari 2023. Inschrijven 
kan vanaf heden via onze website. 
Kijk op www.bertrand.nl/komjeook (scan 
de QR-code).

Voorlichtingsdata

Open Huis 
Ons Open Huis staat gepland op vrijdag
27 en zaterdag 28 januari 2023. Wij 
verwelkomen jullie graag op onze 
kleinschalige, sfeervolle en interessante 
school. Proef de sfeer en maak kennis 
met ons lesprogramma, de docenten en 
de leerlingen.

Aanmelding
De afspraken om de overstap van PO 
naar VO soepel te laten verlopen, zijn 
vastgelegd in het document ‘De Zaanse 
POVO Overstap 2023’. U vindt deze op 
www.povo-zaanstreek.nl

U ontvangt van de basisschool het 
aanmeldingsformulier, waarop u de 
voorkeuren van scholen invult conform 
het basisschooladvies. 

Op 13 april 2023 ontvangt u en de 
basisschool bericht van de middelbare 
school (VO) waar uw kind is ingeschreven.

Zet deze in de agenda
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lles is nog mogelijk 
als het gaat om 
jouw toekomst. 
Kies je voor cultuur 
of techniek? Voor 
cijfers of letters? 
Voor onderzoeken 

of ondernemen? Ga je denken of doen? Er 
ligt een wereld voor je open, te beginnen 
op het Bertrand Russell college. Je krijgt bij 

ons een breed aanbod, zodat je gaande-
weg ontdekt wie je bent, wat je kunt, wat 
je wilt en wat je daarvoor nodig hebt. Je 
hebt dus nog alle tijd om te kiezen wat je 
na het behalen van je havo- of atheneum-
diploma wilt gaan doen.

Meer dan school
Het Bertrand Russell college is een 
openbare school voor leerlingen met 

Kies je voor cultuur of exact?
 Alles is nog mogelijk!

een havo- en/of vwo-advies. Wij bieden 
uitdagend en gevarieerd onderwijs waarbij 
je je talenten kunt ontdekken en waarbij we 
jou optimaal de ruimte bieden om je te 
ontwikkelen. Ook na schooltijd organiseren 
wij activiteiten.

Waarom is het Bertrand Russell college een te gekke school?
• Klas 1 en klas 2 zitten in één gebouw. Dit zorgt voor een veilige sfeer en is 
 overzichtelijk.
• Als school werken we een deel van de lessen met een laptop.
• Je kunt twee lesuren per week naar eigen inzicht invullen, dat noemen we 
 flex-uren.
• Wij bieden zowel extra begeleiding als extra uitdaging.
• Onze lesuren duren 60 minuten.
• Havo = ondernemend leren.
• Atheneum = onderzoekend leren en kun je kiezen voor tweetalig onderwijs (TTO).

Bertrand Russell - Filosoof en wiskundige

‘Een goed 
leven is er 
één die 
geïnspireerd 
is door liefde 
en geleid 
door kennis.’

Bertrand Russell college Onderbouw
Erasmusstraat 1
Krommenie

Bertrand Russell college Bovenbouw
Erasmusstraat 28
Krommenie
Telefoon: 075 - 621 04 26

Postadres
Bertrand Russell college
Postbus 342
1560 AH Krommenie

E-mail: brchv@bertrand.nl
Website: www.bertrand.nl 



Een prettige en veilige sfeer

Bij ons voel je je snel 
op je gemak!

‘Wat ik 
echt heel 
cool vind, 
zijn de 
uitstapjes.   
Denk aan: Artis, Stedelijk Museum 
of het theater.’
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Onderzoek tijdens de flexmodule biologie.

Als nieuwe leerling voel je je al snel thuis 
op het Bertrand Russell college. Er is een 
fijne sfeer en we hebben veel aandacht 
voor kennismaking met elkaar en je 
mentor. Onze school bestaat uit twee 
gebouwen: de onderbouw (klas 1 en klas 2) 
en de bovenbouw (klas 3 en hoger). 
Zo ken je snel alle leerlingen en docenten 
en wordt de stap naar het voortgezet 
onderwijs minder groot. Wij vinden het 
belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig 
voelt bij ons op school.  Leerlingen uit een 
hogere klas – wij noemen hen peerleaders 
– ondersteunen de mentor en helpen jou 
om je snel op je gemak te voelen. 

Ontdek je talent
Op het Bertrand dagen we je uit om je 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
We bieden je interessante lessen door 

enthousiaste docenten. Onze lessen duren 
60 minuten. Je krijgt klassikaal les, leert uit 
boeken én maakt opdrachten op de laptop. 
Ook krijg je wekelijks flex-uren waarin je 
kunt kiezen voor extra ondersteuning of 
juist voor meer uitdaging. Hier komt je 
talent echt tot bloei!

Heb je een havo- of havo/vwo-advies, 
dan start je in onze éénjarige gemengde 
brugklas. Met een vwo-advies of hoger 
kom je in de atheneumklas of in de 
TTO-atheneumklas (voor tweetalig onder-
wijs). Bij TTO volg je meer dan 50% van de 
lessen in het Engels. 

Volop extra’s
Omdat school meer is dan leren in een 
lokaal, zijn er ook na schooltijd activiteiten, 
zoals schoolreizen, schoolfeesten, film-
avonden, museumbezoek en theater-
voorstellingen. Tijdens de pauze kun je 
tafeltennissen, voetballen en basketballen. 
Maar je kunt ook aan onze picknicktafels 
een broodje eten en gezellig kletsen. 
Verder hebben wij ook een kantine waar 
je wat lekkers kunt kopen. 

Houd je van theater, debatteren of sport? 
Ook dan zijn er genoeg extra’s te doen. 
Onze theatergroep maakt elk jaar een eigen 
voorstelling en wist je dat onze debatclub 
zelfs landelijk bekend is? Ben je vooral een 
sportieveling? Kies dan in de bovenbouw 
bewegen, sport en maatschappij (BSM), 
voor een paar uur extra bewegen!

‘Erg fijn dat er peerleaders zijn.
Zij hebben mij goed geholpen. En nu ben ik er zelf één! ’



Wil jij meer weten van aardrijkskunde, theater, 
Griekse mythologie of debatteren? Wil je liever 
wat extra hulp, bijvoorbeeld bij Nederlands, 
Engels, Frans of wiskunde? Of heb je last van 
faalangst, en wil je daar wat aan doen? 
Alles is mogelijk, want bij ons volg je elke 
periode flex-uren. Tijdens deze lessen krijg 
je ondersteuning voor een bepaald vak, kun je 
je verdiepen in een onderwerp of je interesses 
verbreden. Aan jou de keuze!

Verschillende flex-uren
Er zijn vier flexperiodes: per tijdvak kies je 
flex-uren waar jij op dat moment het meest aan 
hebt. Je kunt dus in één jaar tijd verschillende 
flex-uren volgen. 

Theater, Frans, wiskunde? 

De flex-uren 
vul jij helemaal 
zelf in! 

Een kleine greep uit het flex-uren-aanbod 
van leerjaar 1: 
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Het
debatteam

Ben jij geselecteerd na de auditie? Kom 
trainen in het debatteam en daarna… 
op naar de wedstrijden!

Je kunt bij ons elk jaar 
verschillende flex-uren volgen.

Join the band

Altijd al gedroomd van een leven als 
rockster? Kies een muziekinstrument en 
speel mee in een bandje.

Singlish

“Some days I need the music and some 
days I need the lyrics”. We luisteren 
naar de betekenis van songteksten en 
spelen deze nummers.
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Blended learning 
Op het Bertrand Russell college maken we 
gebruik van laptops. Dit betekent dat je 
vanaf de eerste klas een deel van de les 
met de laptop werkt. Dat je een laptop 
hebt, wil niet zeggen dat je bij ons alleen 
nog maar digitale lessen krijgt. 
Wij wisselen werkvormen en lesmethodes 
graag af, zodat je verschillende vaardig-
heden kunt trainen en de lesstof beter kunt 
onthouden. Je krijgt daarom klassikaal les, 
met laptopopdrachten, lesstof uit boeken 
en groepsopdrachten. We noemen dit 
‘blended learning’. Je gebruikt de laptop 
niet alleen op school, maar ook thuis.

Je mentor als vast aanspreekpunt
Elke klas heeft een eigen mentor. Hij of zij 
is jouw vaste aanspreekpunt en volgt het 

hele schooljaar hoe het met jou gaat bij 
alle vakken. Ook als het om persoonlijke 
zaken gaat, speelt je mentor een belang-
rijke rol. De mentor gaat ervoor dat er een 
goede sfeer is in de klas, met respect voor 
elkaar en helpt jou ook bij persoonlijke 

uitdagingen en eventuele moeilijkheden. 
Zowel de mentor als jezelf kunnen om een 
individueel mentorgesprek vragen. Jij kunt om 
zo’n gesprek met je mentor vragen, maar je 
mentor ook met jou. Je mentor overlegt ook 
regelmatig met de docenten die jij voor 
andere vakken hebt. Mochten er problemen 
spelen, dan kunnen zij die op tijd signaleren. 
De mentor doet er alles aan dat jij je veilig 
en thuis voelt bij ons op school. 

Kies jij voor tweetalig onderwijs?
Heb je vwo-advies gekregen en mag je naar 
klas 1 atheneum, dan kun je kiezen voor 
Tweetalig Onderwijs (TTO). Je krijgt dan de 
eerste drie leerjaren minimaal vijftig procent 
van de vakken in het Engels, te weten: 
English, Science, Biology, History, Geography, 
Physical Education, ICT en Mathematics. 
Voorwaarde voor TTO is dat jij taal leuk vindt, 
een stapje extra wilt zetten en je horizon wilt 
verbreden. TTO is een mooie extra uitdaging, 
die je veel zal brengen. Wij zeggen altijd: 
TTO opent deuren! Je hebt veel voordeel als 
je straks een Engelstalige vervolgopleiding 
kiest.

Nieuwsgierig naar onze school? Bezoek dan onze 
Open lesmiddagen op 18 januari, 1 en 9 februari 2023 
of het Open Huis op 27 en 28 januari 2023. 

Onderwijs op maat 

Hup, de wijde 
(digitale) wereld in! 

Heb je vragen of zit je met een probleem, bespreek 
het met jouw mentor. Hij of zij kan je helpen!
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‘De schoollaptop is 
makkelijk in gebruik.
En de wifi is hier sneller dan thuis!’


