
Welkom op de 

informatieavond B1

1 & 2 september 2020

“Een geweldige schooltijd”



Even voorstellen…

• Mevr. Anita de Jong afdelingsleider B1 & A2

• Dhr. Rik Jansen mentor klas Bb1a

• Dhr. Danny van Roest mentor klas Bb1b

• Mevr. Laura Carucci mentor klas Bb1c

• Mevr. Jantine van Damme mentor klas Bb1d

• Mevr. Charlotte Looij mentor klas Bb1e

• Mevr. Britta Groot mentor klas Ba1a

• Mevr. Jolien Gompelman mentor klas Ba1b

• Mevr. Annemarie Brakenhoff mentor klas Bat1a



Programma

• Deel 1 (plenair):
- Algemene informatie en informatie klas 1
- “Alles is nog mogelijk” 
• Deel 2 (in lokalen):
- Kennismaken met de mentor
- Informatie
- Gelegenheid tot het stellen van vragen

NB: Deze powerpoint komt op de website te staan



• We kunnen op een goede manier naar school, 
als iedereen het volgende doet:  

We zijn klaar met het virus, maar 
het virus is nog niet klaar met ons.



Klachten? Blijf thuis en laat je testen

> Blijf thuis bij: 
- neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/ benauwdheid, 

plotseling verlies van reuk of smaak, koorts boven 38 gr.C. Laat 
uw kind meteen testen.

- Een gezinslid die benauwdheidsklachten heeft of koorts boven
38 gr. C

- Weer naar school: Bij test: als negatief testresultaat binnen is; 
(anders: bij 24 uur geen klachten)

> Thuis zorgt de leerling ervoor dat hij bijblijft met de lesstof 
(les- en huiswerkopdrachten). Er is geen extra online les voor 
leerlingen thuis.

> Een docent met klachten geeft wel online les, met onderwijsassistent 
in het lokaal aanwezig. 



In de school:
> Er is 1,5 meter afstand tussen leerlingen en 

personeelsleden
> Doorstroming op gangen: leerlingen en docenten apart
> Hygiëneregels:
- was vaker je handen
- schud geen handen
- gebruik papieren zakdoekjes
- zit niet aan je gezicht
> leerlingen pauzeren buiten (behalve bij onweer of 

plensbui)



Algemene informatie

Bertrand Russell college…Een geweldige schooltijd!

- Openbaar onderwijs: iedereen is welkom

- Bertrand Russell: bijdrage aan onze samenleving

- Persoonlijk: kleinschalig, met oog voor het individu

- Modern: blended learning, uitdagend aanbod

- Progressief: activerend leren vanuit nieuwsgierigheid



Informatie klas 1: éénjarige brugperiode

Bertrand Russell college…“Alles is nog mogelijk!”
We dagen de leerlingen uit hun talenten te ontdekken én te ontwikkelen.
Atheneum: 

het Bertrand-uur (filosofie; leren onderzoeken)
WON (Wetenschapsoriëntatie Nederland)
TTO (Twee Talig Onderwijs)

Havo: 
Ondernemerschap
HACO (Havisten Competent)



De kop is eraf



De kop is eraf



De leerling is aan zet

Wat wil je? Wat kan je? Wat doe je?

Alles is nieuw… 

kennismaken, omgangsvormen, 
studievaardigheden, lesaanbod (met niveau-

differentiatie), beoordeling (met de eerste toets als wentoets), 

keuzes maken (keuzeles)

Je leert jezelf goed kennen gedurende het 
schooljaar!



Met begeleiding vanuit school

• Docententeam (mentor en vakdocenten)
• Peerleaders

En bij specifieke hulpvragen:
Flex-loket, huiswerkbegeleiding, 
faalangstreductietraining, dyslexie (coördinator), 
talentcoach, begeleiding op sociaal-emotioneel gebied, 
begeleiding op medisch gebied, topsport (coördinator), 
flex-extra (extra uitdaging bij excellentie, naast 
differentiatie in de les)



Met begeleiding vanuit huis
Van basisschool naar voortgezet onderwijs

U kunt de adviezen zelf verzinnen, namelijk:
- Neem uw puber serieus
- Leer uw puber zelfstandigheid met verantwoordelijkheid 

(loslaten, sturen, coachen)
- Stimuleer het zelfvertrouwen van uw puber
- Wees trots op hoe uw puber het schoolwerk oppakt
- Schenk positieve aandacht aan uw puber
- “Een kind groeit niet als je er bovenop blijft zitten”

Hoe kan ik 
mijn kind 
helpen?



Samenwerking

Een goede samenwerking van school, ouders en 
leerlingen is van belang…
- We nemen de leerling serieus:
Verantwoordelijkheid voor eigen leerproces, de mening van de leerling 
telt (evaluatie, klankbordgroep, leerlingenraad), participatie in school 
(Peer2Peer, feestcommissie, crew, voorlichting op basisscholen, 
debatteams, andere initiatieven)

- Ouderbetrokkenheid is van belang:
Verantwoordelijkheid voor de begeleiding thuis (in lijn met school), de 
mening van de ouder telt (klankbordgroep, ouderraad)



“Alles is nog mogelijk”

Welke doorstroom past het beste bij uw kind?

- Rapportcijfers (NB: In de brugklas havo/atheneum wordt 

er door de 8 theoretische vakken beoordeeld op twee 
niveaus)

- Woordrapport: werkhouding, planning, inzicht 
(goed – voldoende – twijfel – onvoldoende)

NB: De overgangsnormen volgen bij het eerste rapport



Tijdpad determinatie
Rapport 1 24 november indicatie Spreekavond 1

(26 november)

Rapport 2 9 maart Voorlopig niveau Spreekavond 2
(10 maart)

Rapport 3 8 juli Plaatsing havo/ 
atheneum



Deel 2
Met de mentor verder…

Een fijn vervolg gewenst!


