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Wat bieden wij aan?

Basisschool

Havo 1



Naar welke klas ga jij?

 Als je een advies h/v heb  brugklas h/v

 Als je een advies v hebt  gymnasium

 Als je een advies v hebt  Gx/ Xs-klas



Het vwo

 Leren en verdiepen

 Kritisch denken en onderzoeken

 Voorbereiden op de universiteit of het HBO

 Samenwerken

 Het ontdekken van je talenten



Het vwo

 De buitenwereld verkennen

 Je leert onderzoek doen

 Leren plannen en organiseren

 Je leert hoe jij het beste kunt leren

 Fouten maken mag

 Je leert je eigen keuzes maken



Hoe zit dat, de brugklas havo/vwo?

 Uitgestelde keuze voor het uiteindelijk te volgen niveau

 Uitdaging op vwo-niveau 

 Bij toetsen meten we of je het vwo-niveau aankunt



In de brugklas h/v

 We kijken naar jouw talenten

 Je gaat naar de tweede klas die het best bij jou past

 Je volgt vwo-vakken

 Je krijgt begeleiding als het nodig is



Op het gymnasium

 Leer je de taal en geschiedenis van Grieken en Romeinen

 Werk je stap voor stap aan je Academische Vaardigheden

 Pre-gymnasiummiddag: 8 maart (16.00 uur – 19.00 uur) 



Carolus Academie

 Vanaf het 2e halfjaar in klas 1

 Vakoverstijgende projecten

 Hogere orde denken

 Uitdaging/motivatie 



Wanneer past de Xs-klas bij jou?

 Als je hoogbegaafd bent

 Als anders leren bij jou past



Hoe ziet een dag/ schooljaar
op het Carolus eruit?
 Start van de dag met je coach

 Lessen van 50 minuten

 Wisselende pauzes

 Di-wo-do: mogelijkheid tot 
plustijd (7e uur)

 3 toetsweken / 2 kantelweken

 2 activiteitenweken: excursies, 
projecten, reizen





De rol van de mentor en de coach

 Eigenlijk vervangt de mentor/coach de juf of meester van de basisschool

 Elke klas heeft een mentor

 Deze bewaakt het groepsproces en de klassensfeer

 Start de studievaardigheden op in de eerste weken 

 Daarnaast heeft elke leerling een persoonlijke coach

 1e aanspreekpunt leerlingen en hun ouders

 Die volgt de ontwikkeling van een groep leerlingen uit de klas

 Leren leren, leren leven en leren kiezen

 Spil in dynamische driehoek kind-school-ouders



De coach

 Elke dag start met een coachmoment van 8.30 uur – 9.00 uur

 Jouw coach is 3 momenten per week beschikbaar
 Helpen met plannen

 Studievaardigheden

 Doelen stellen 

 Persoonlijke ontwikkeling en begeleiding 

 Sociaal-emotionele begeleiding (zit je lekker in je vel?)

 Je mag ook huiswerk maken op school in deze tijd



Een nieuwe start

 De stap naar het VO is groot!

 Coachmomenten aan het begin van de dag

 Er is een duidelijke gewenningsperiode 

 Huiswerk leren maken (opbouw)

 Notebook leren gebruiken

 In vaklessen:
 Welke spullen heb je nodig?

 Hoe werkt de methode?

 Hoe maak je huiswerk?

 Hoe leer je voor dat vak? 



Welke vakken krijg je?

Nederlands 3,5 uur per week

Engels 3,5 uur per week

Frans 3 uur per week 

Aardrijkskunde 2 uur per week

Geschiedenis 2 uur per week

LEF 2 uur per week

Biologie 2 uur per week

Global Issues 1 uur per week

Beeldende vorming 2 uur per week

Techniek 1 uur per week (mavo: 2 uur per week)

Muziek 1 uur per week

Lichamelijke opvoeding 3 uur per week

Latijn (alleen gymnasium) 2 uur per week



Lukt het even niet? Plustijd!

 Doel: extra begeleiding voor een bepaald vak

korte duur: gemiddeld 4 - 8 keer (weken)

kleine groepen 

 Aanbod: per leerjaar verschillend, vakken zoveel 
mogelijk verspreid over 3 dagen

 Wat: vragen stellen, oefenen, remediëren,

herhalen, zelfstandig werken, tips vragen

 Wanneer:  dinsdag, woensdag, donderdag 7e uur                                     
mavo-plus klas 1 = verplicht 3 per week



Ondersteuning en begeleiding
 Mentor + coach

 Plustijden bij vakdocenten

 Studie- en sociale begeleiding bij mentor + coach

 BOF-training, SOVA-training, RT spelling RT 
begrijpend lezen (NE + EN),  rekenbegeleiding

 Zorgteam 
 Leerlingbegeleiders

 Ambulant begeleider

 Pedagoog

 Orthopedagoog 

 RT’er

 Afdelingsleider

 Leerlingcoördinator



Lessen, en verder in klas 1?

 Brugklasfeest

 Excursie Archeon 

 Excursie Den Bosch 

 Carnavalsfeest

 Sint en Kerst

 Carolus talent night

 Carolus game night

 Sportdag

 Lego league, Magiclessen, debatclub, 
koorklas  techniekwerkplaats, Carolus 
Bouncers, kunstatelier, 3D-design



Contact school-ouders
SCHOOL:
 Brieven (alles wordt per mail verstuurd)
 2 x per jaar: V(ak)S(preek)U(ur)
 Start schooljaar: informatieavond 
 Website (toetsbeleid, jaarplanning etc.)

MENTOR/ COACH: 
 Per mail/telefoon 
 3 x per jaar: C(oach)S(preek)U(ur)

ONTWIKKELINGEN: 
 Magister (ook rooster, aanwezigheid etc.)

Beoordelingen, cijfers



 Vragen?

 www.carolus.nl

 Plan een persoonlijk gesprek met een van 
onze medewerkers op:
 Zondag 7 februari tussen 11.00 uur – 13.00 uur 
 Woensdag 24 februari tussen 18.00 – 19.30 uur 
 Zondag 28 februari tussen 11.00 uur – 13.00 uur 
 Woensdag 3 maart tussen 18.00 – 19.30 uur 
 Woensdag 10 maart tussen 18.00 – 19.30 uur 

Einde!

http://www.carolus.nl/

