
Welkom op de 

informatieavond B1

30 & 31 augustus 2021

“Een geweldige schooltijd”



Even voorstellen…

• Paul Smit afdelingsleider leerjaar 1 en 2

• Kim van der Meer leerjaarcoördinator leerjaar 1

• Jolien Gompelman mentor klas Bb1a

• Danny van Roest mentor klas Bb1b

• Evert Dekker mentor klas Bb1c

• Jan Bekker mentor klas Bb1d

• Bram Oortwijn mentor klas Bb1e

• Marijke van Zuuk mentor klas Ba1a

• Annemarie Brakenhoff mentor klas Bat1a



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

NB: Deze powerpoint komt op de website te staan



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 (FLEX)

Je leert jezelf goed kennen gedurende het 
schooljaar!



Met begeleiding vanuit school
• Docententeam (mentor en vakdocenten)
• Peerleaders

• Flex (ondersteuning/verdieping)
• Huiswerkbegeleiding
• Faalangstreductietraining
• Dyslexie
• Talentcoach (onderpresteren)
• Begeleiding op sociaal-emotioneel gebied
• Topsport
• Excellentie
• 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
Week 38, 39 
2021

Kennismaking Startgesprekken (mentor): 
week 38, 39

Rapport 1 30 november 
2021

Indicatie Op verzoek gesprek met 
mentor

Rapport 2 15 februari 
2022

Voorlopig niveau Spreekavond (docent):
16/17 februari

Rapport 3 22 april 2022 Plaatsing vmbo-tl Op verzoek 
driehoeksgesprekken
(mentor/docent): week 19/20

Eindrapport 14 juli 2022 Plaatsing 
havo/atheneum



Corona – terug naar bijna normaal
• Alle lessen op school

• Alle leerlingen op school

• Sociale contacten

• Persoonlijk contact

• Culturele en sportieve 
activiteiten

• Extra ondersteuning (FLEX)



Corona - nog enkele maatregelen
• 1,5 meter

• Extra ventileren

• Dagelijks intensief 
schoonmaken

• Hygiënemaatregelen

• Mondkapje

• Zelftesten



Corona in de klas

• Melding

• Positief geteste leerling/docent met klachten: 
thuisisolatie (7 dgn, 24 uur klachtenvrij)

• Positief geteste leerling/docent zonder klachten: 
thuisisolatie (5 dgn)

• Informeren

• Immuun/niet immuun

• Quarantaine (7 dgn of 5 dgn met negatieve coronatest)



TTO – Tweetalig Onderwijs

Judith de Nijs

TTO Coördinator sinds 1 maart 2021 & docent 
Engels

j.denijs@bertrand.nl



TTO 2.0 volgens NUFFIC*:

English Language Proficiency

Global Citizenship, international context

Personal growth

18

*: 



TTO op het Bertrand Russell College

• TTO junior school (in ontwikkeling): jaar 1-3
• Meer dan 60% van de lessen worden in het 

Engels aangeboden (50% is minimum).
• Extra uur Engels in jaar 1 & 2
• Jaar 4: Cambridge certificaat C1 advanced/C2 

proficiency
• Internationale projecten via E-twinning
• Engelstalig theater op school



Rol vak Engels bij TTO

• Regulier Engels – maar andere methode 
(THINK – Cambridge University Press)

• Voorbereiding op Cambridge examen level B2 
(eind jaar 3)

• PIF – personal idiom file – ter ondersteuning 
van andere TTO vakken.



3e uur Engels 

• Aandacht voor onderwerpen uit andere TTO 
vakken, met name gericht op idioom & 
Engelse taalvaardigheid 

• Aansluiting bij vak Global Citizenship & 
international context



TTO docenten

• Minimaal C1-Advanced* niveau Engels

• CLIL cursus (herhaald)

• Wekelijks: ‘Fluency hour’



Deel 2
Met de mentor verder…

Een fijn vervolg gewenst!


