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“Een geweldige schooltijd”



Deel 1: Het Bertrand Russell college
19:30 uur

Deel 2: Ons onderwijs
19:50 uur

Deel 3: Keuzeprogramma
20:30 uur

“Een geweldige schooltijd”



Een geweldige schooltijd! Extra informatie over de POVO 
overstap om 20:30 uur in 
lokaal P1



Een geweldige schooltijd!



Openbaar onderwijs

Een geweldige schooltijd!



Een geweldige schooltijd!

Bertrand Russell



Competentie
(ik kan het)

Autonomie 
(ik kan het zelf)

Relatie
(ik hoor erbij)

Een geweldige schooltijd!



• Voelt iedereen zich thuis
• Staan we voor hoogwaardig 

onderwijs
• Bevorderen we eigenaarschap
• Leren we ook buitenschools
• Behalen leerlingen een diploma
• Werken we intensief samen met 

het hogere onderwijs
• Bereiden we voor

op wereldburgerschap

Een geweldige schooltijd!

Op het Bertrand …



Het Bertrand Russell college

Leerjaar 1 en 2
Leerjaar 3 - 6

Een geweldige schooltijd!



Deel 2 
Ons onderwijs



Verschillende 
brugklassen
vwo- of gymnasiumadvies
• atheneumbrugklas
• atheneum TTO brugklas

havo/vwo- of havoadvies
• havo / atheneum (gemengde 

brugklas)

vmbo-tl/havoadvies
• havokansklas (samenwerking Trias)



Tweetalig Onderwijs (TTO)
• Gestart schooljaar 2020-2021
• Voor ambitieuze atheneum- leerlingen
• Goede motivatie en werkhouding
• 50% van de vakken in het Engels
• Drie jaar lang, daarna verder onderwijs in 

Nederlands
• Cambridge Certificate: internationaal erkend 

diploma
• Makkelijkere overstap naar Engelstalige 

vervolgopleiding
• Global Citizenship

Internationalisering 
wereldburgerschap

vwo-advies

Extra informatie over
TTO om 20:30 uur in
lokaal P11



Atheneum

• Het stimuleren van onderzoekend leren 
en leren onderzoeken.

• Wetenschappelijke schrijfvaardigheid
Nederlands

• Ontwikkelen van een wetenschappelijke 
attitude

• Voorbereiden op een wetenschappelijke
vervolgopleiding.

• Kritische houding en blijft vragen stellen

• Alfa
• Bèta
• Gamma

• Filosofie: liefde voor
wijsheid

• Ethiek: wat is het goede om 
te doen?

• Antropologie: wat is de 
mens?

• Esthetica: wat is
schoonheid? Wat is kunst?

vwo-advies



Havo • Het onderwijs is motiverend
• Leerlingen leren door te doen
• Er is een goede relatie.
• Leerlingen zijn zelfverantwoordelijk
• Er is minder uitval

havo-advies

Bewegen, sport & maatschappij



Havo-kansklas

vmbo-TL/Havo

• kansrijk
• motivatie
• goede samenwerking
• toewerken naar het havoniveau
• toetsing en beoordeling op 2 niveaus Extra informatie over de 

havo-kansklas om 20:30 uur 
in lokaal P18



STEAM

• Vakoverstijgend
• Modulair
• Projectgericht
• Leerdoelgericht
• Variatie in toetsing
• 21st century skills

Modules
• Potentiële en kinetische energie
• Elektrotechniek
• Modern bouwen
• Dichtheid
• Geschiedenis van de wetenschap
• Smartwear
• Weer en milieu
• Sterrenkunde
• Muziek en geluid
• Chemisch koken
• Lego robotica

havo en atheneum



Mentor
• Spil in de begeleiding, mentoren willen er echt zijn 

voor uw kind
• Aanspreekpunt voor leerling, ouders en vakdocent
• Tevredenheidsonderzoek: Leerlingen en ouders zijn 

erg tevreden over de begeleiding van de mentor
• Bewaken van persoonlijke 

ontwikkeling/vorderingen bij de vakken
• Signaleren
• Bewaken van een goede sfeer in de klas.
• Ingeroosterd mentoruur
• Alle mentoren zijn onlangs opnieuw geschoold in

coachende gespreksvoering
• De leerling coachen in vaardigheden zoals: plannen, 

luisteren, omgaan met stress, samenwerken, 
omgaan met (de)motivatie en studiekeuze



Mentorklas
• Kennismaking voor de zomervakantie en in de eerste schoolweek: ”Je leert 

je klasgenoten meteen goed kennen”
• Veilige school: sociale omgang (antipestprotocol; echte leven en in de

digitale wereld)
• Les studievaardigheden: voldoende skills!
• Mentoruur: ”altijd een luisterend oor!”
• Boekje “welkom nieuwe brugklassers”

(voor leerlingen en ouders/verzorgers)
• Na de eerste week: “Ik wil in deze klas blijven!”
• Samen door het schooljaar: in de les, op excursies 

en tijdens feesten



Studievaardigheden en plannen

• Mentorles
• Plenda
• Doorlopende leerlijn
• Leren leren
• Remind Learning



Extra ondersteuning
• Flex hulp (vakhulp)
• Begeleid huiswerk maken
• SOVA-training
• Peer2Peer (tutor)
• Faalangstreductietraining
• Talentcoaching
• Dyslexie
• Hoogbegaafdheid
• Trajectgroep



Flexuren

eigenaarschap - autonomie 
motivatie - intrinsiek
eigen niveau - competentie 
ondersteuning - relatie 
verdieping - extra uitdaging 
verbreding - interesse

havo en atheneum



Lesrooster



Communicatie
Magister

• Leerling- en ouderaccount
• Lesrooster
• Huiswerk
• Afwezigheid
• Leerlingvolgsysteem
• Cijfers

Teams

E-mail

Bertrandapp
• Nieuwsbrief
• Brieven
• Mededelingen
• Contact ouder/docent
• Contact leerling/docent

• Online lessen
• Lesmateriaal



(Buitenschoolse) activiteiten
• Open podium
• Schaatsen
• Themafeesten
• Filmavond
• Paarse Vrijdag
• Excursies
• Activiteitenweek
• Stranddag
• Funforest



(Buitenlandse) reizen
• Texel
• Namen
• Dinslaken
• Ieper
• Rome
• Berlijn
• Parijs
• Ardennen
• Ghana



woensdag 18 januari 2023
13.30 – 15.30 uur
woensdag 1 februari 2023
13.30 – 15.30 uur
donderdag 9 februari 2023

Open Lesmiddag

Open Huis
vrijdag 27 januari 2023
18:30 – 21:00 uur
zaterdag 28 januari 2023
10.00 – 12.30 uur

15.30 – 17.00 uur

www.bertrand.nl/komjeook

• Uw kind kan een van de
open lesmiddagen bezoeken
(inschrijven)

open huis• Bezoek samen het
• Neemt u het informatieboekje mee?

https://www.bertrand.nl/komjeook/


Deel 3: Keuzeprogramma
20:30 – 21:00 uur

Lokaal P11: Tweetalig Onderwijs
Wat is de meerwaarde van Tweetalig onderwijs?

Lokaal P18: Havokansklas
Wat houdt de havokansklas in voor de leerling met 
dubbeladvies vmbo-TL/havo?

Lokaal P1: Uitleg POVO overstap
Algemene POVO-voorlichting voor ouders die deze 
informatie nog niet op de basisschool of een andere vo-
school hebben gekregen



Informatiegids 2023-2024

Tot ziens op de open lesmiddagen 
en ons open huis
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