
WELKOM

Voorlichting havo 
atheneum gymnasium



● Passend, kind in beeld

Iedere leerling op de best passende plek binnen onze school

● Mentoraat, passende begeleiding

Persoonlijke begeleiding, kleine groepen, meer aandacht   

per kind

● Uitdagend, onderwijs op maat

Goed onderwijs op maat -Keuzemogelijkheden passend bij   

de wensen en behoeften van jouw kind

● Op maat van het kind

Passende extra ondersteuning indien nodig

CONNECT COLLEGE



● Eén brede scholengemeenschap

onderwijs voor alle leerlingen uit de regio op alle niveaus

● Georganiseerd in kleine eenheden 

vmbo,  havo en atheneum/gymnasium

● Ontdek jezelf in de dakpan brugklassen

op alle niveaus

CONNECT COLLEGE



● Kansrijke plaatsing 

● Optimale en passende uitdaging voor jou

● Extra uitdaging op het gymnasium vanaf de brugklas

Je krijgt een jaar extra de tijd om op de 

best passende plek te komen.

DAKPANBRUGKLAS



● 20/80-Learning voor alle havisten

○ arts, business, health, science

○ 1 dag per week praktijk en vaardigheden

● Extra eindexamenvak bovenbouw

○ meer keuzemogelijkheden en betere doorstroom

● Doorstroombegeleiding van vmbo 4 naar havo 4

HAVO OP HET CONNECT COLLEGE



● Wereldburgerschap door euregionaal-onderwijs

● Extra keuzevakken

1 in de onderbouw - 2 in de bovenbouw

● Balans tussen klassikale instructie en verwerkingstijd

● Stimuleren van zelfstandigheid

ATHENEUM OP HET CONNECT COLLEGE



● Zelfkritische houding

● Onderzoekend leren

● Uitdaging opzoeken

● Zelfstandigheid

● (Keuze)verantwoordelijkheid

GYMNASIUM OP HET CONNECT COLLEGE



DE BEST 
PASSENDE PLEK

Je niveau staat niet vast!

Doorstromen is op alle 
niveaus mogelijk binnen 

onze school

We halen er samen uit 
wat er in zit!
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Kernvakken 

• Nederlands 

• Engels 

• Wiskunde 

Algemeen vormende vakken
• Frans

• Biologie

• Geschiedenis 

• Aardrijkskunde

• Lichamelijke opvoeding 

• Muziek 

• Tekenen

LESSENTABEL BRUGKLAS CONNECT 
Op Maat-uren

• Keuzewerktijd 

• Talenttijd

• Mentoruren

• Studie-na-school

• Study buddy

• Drama

• Health & Lifeskills (TH/HV)

• W&T (TH/HV)

• Mytholingua (G)

• B-wetenschappen (G)



CONNECT LESSEN PER AFDELING

HLS Ondernemen, verzorging, koken, mediawijsheid, 

burgerschap, organiseren, debatteren & presenteren

WT Ontwerpend leren, product maken

B-wetenschappen Onderzoekend en projectmatig leren, presenteren

Drama Sociale vaardigheden, acteren, rollenspel

Mytholingua Mythologie (klassieke cultuur) & verbanden tussen talen

TH/HV GYM

Health & Life skills Mytholingua

WT B-wetenschappen

Drama Drama



Recht doen aan de verschillen tussen leerlingen

● Keuzewerktijd, leerlingen kiezen minimaal twee uren per 

week: vakbegeleiding/ studievaardigheden training/ 

dyslexiebegeleiding/ faalangstreductie training

● Talenttijd 2 uur per week je talenten ontdekken

● Mentorles 2-4 uur per week begeleiding door je 

persoonlijke mentor

● Studie-na-school 

● Study buddy

Op Maat uren



● Cambridge Engels, Delf Junior Frans, Goethe Duits

● Extra examenvakken

Spaans BSM

Drama Beeldend vormen

Muziek Maatschappijwetenschap

EXTRA ONDERWIJSAANBOD



● Goed georganiseerd online onderwijs voor alle lessen 

tijdens de lockdowns

● Opvang lesuitval

● Loopbaanontwikkeling

● Wereldburgerschap

● Topsportvriendelijke school studeren en sporten op 

hoog niveau combineren



● Eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders

● Mentorles
○ Leren leren
○ Samen leven

● Oudergesprekken

● Monitoren studieresultaten, ondersteuning              
      bij het vormgeven van persoonlijke leerroute

MENTOR



Nog voor de zomervakantie

● Warme overdracht met basisschool

● Kennismakingsgesprek mentor

● Kennismaking met de nieuwe klas

● Informatieavond voor ouders

Nieuwe schooljaar

● Brede introductie

● Brugklaskamp & kennismakingsactiviteiten

● Persoonlijke mentor

UW KIND IN BEELD



● Leerlingcoördinator
Monitoren leerlingen samen met mentoren

● Ondersteuningsteam
Orthopedagoog & ambulant begeleiders
Ondersteuning voor leraren en leerlingen

● Nauwe samenwerking met externe partners
Jongerenwerkers Menswel, CJG, Connect Care, HD-Groep, politie, 
gemeente, leerplicht, Vincent van Gogh, GGD

● Op maat begeleiding 
Hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, leren leren, faalangst, sociale 
vaardigheden, rots en water

ZORG EN ONDERSTEUNING
Leerling in beeld en goede begeleiding



Maar ook een Chromebook 

Alle brugklasleerlingen maken gebruik van een 
Chromebook

● ondersteunend leermiddel                                        
naast boeken en schriften

● huiswerk
● plannen
● communicatie

NIET ALLEEN SCHOOLBOEKEN…



GOOGLE CLASSROOM EN MAGISTER



● Nieuwsbrief

● www.connectcollege.nl

○ Virtuele tour

○ Voorlichtingsfilmpjes

○ Presentaties

○ Activiteiten

● Social media (fb, insta)

○ Nieuws

● Scholen op de kaart 

○ Vergelijk scholen

MEER INFORMATIE

https://www.connectcollege.nl/groep8/naar-de-brugklas/
http://www.connectcollege.nl
https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/echt/1808/connect-college-locatie-havo-atheneum-gymnasium/


● Verrijkingslessen jan/feb

● Open week vmbo 23 t/m 27 jan

● Open dag 28 januari 10.00u-13.00u

● Thema-avond 8 februari

Aanmelddagen: 13 en 14 maart 2023

BELANGRIJKE DATA

https://www.connectcollege.nl/groep8/verrijkingslessen/
https://www.connectcollege.nl/groep8/open-week-vmbo-kijk-en-doedagen/
https://www.connectcollege.nl/groep8/open-dag/
https://www.connectcollege.nl/groep8/thema-avond-2022/


● Passend, kind in beeld

● Mentoraat, passende begeleiding

● Uitdagend, onderwijs op maat

● Op maat van het kind

CONNECT COLLEGE



https://docs.google.com/file/d/1bgGMoHc6Jf-gPEBSA2OW44WEhxFfQKfx/preview


Saskia Coolen

Teamleider brugklas havo/atheneum/gymnasium

brugklas@connectcollege.nl

0475 416 111

NEEM GERUST CONTACT 


