Het onderwijsaanbod

De brugklas

Het Northgo College biedt drie opleidingen aan:

In welke klas kom ik en welke leerlingen
worden toegelaten?

mavo, havo en vwo.

Aandacht
brengt je
verder

De basisschool geeft je een niveau-advies.
De overgang van groep 8 naar de middelbare

Dat advies is belangrijk. We gebruiken het om

school is een grote stap. Daarom willen we dat je

je te plaatsen in één van onze brugklassen. Voor

je als een vis in het water voelt in je klas. We

het Northgo College heb je minimaal een mavo/

bekijken dan ook vooraf heel goed welk niveau jij

vmbo-tl-advies nodig. Wij bezoeken de leer-

aankunt en we houden dat in de loop van het jaar

krachten van groep acht om met hen de adviezen

in de gaten.

te bespreken. We kijken niet alleen hoe je het in
groep acht gedaan hebt, maar we bekijken ook

In de éénjarige brugklas zitten leerlingen bij

de gegevens van het CITO-volgsysteem van je

elkaar in:

basisschooltijd. Als dat nodig is, overleggen we

• aparte mavo klassen
• gecombineerde mavo/havo klassen
• gecombineerde havo/vwo klassen
• aparte vwo klassen

ook nog met jou en je ouders over welk niveau het
beste bij je past.

Kennismaking
Op het aanmeldingsformulier kun je twee

Wij willen dat je zo snel mogelijk op jouw niveau

vrienden/vriendinnen opgeven bij wie je in

les krijgt. In de loop van het brugjaar wordt

de klas zou willen zitten. Bij het indelen van de

bekeken welk niveau het beste bij jou past:

klassen doen we onze uiterste best om daar

in een mavo-klas, een havo-klas of een vwo-klas.

rekening mee te houden. Vóór de zomervakantie
kom je al een keer op school om kennis te maken
met nieuwe klasgenoten en met de mentor.
De kennismakingsmiddag is in juni 2021.
Als je je voor het Northgo College hebt aangemeld,
ontvang je hiervoor een uitnodiging.

Meer weten? Meer informatie vind je op
www.northgo-college.nl.
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Lessentabel brugklas

Speciale introductieweek

twee lessen achter elkaar hetzelfde vak. In je

De eerste schoolweek in september staat in het

rooster kun je je dagelijkse lestijden zien. Een

teken van introductie. Er is een leuk kennis-

enkele keer is er een 40-minutenrooster. De

makingsprogramma. Om het gebouw en de

docenten hebben dan een studiemiddag of een

mensen goed te leren kennen doe je een

vergadering.

Aardrijkskunde

2

voor elke klas een extraatje in de vorm van een

Welke vakken krijg ik?

excursie of speciale activiteit. De introductieweek

In de brugklas krijg je verschillende vakken. Elk

Biologie

2

wordt afgesloten met een brugklasfeest op

lesuur start een ander vak. Er zitten veel bekende

vrijdagavond. In de zomervakantie ontvang je een

vakken bij. Wat je op de basisschool taal noemt,

Cultuurgeschiedenis

1

brief met alle informatie over de start van het

heet voortaan Nederlands. En wiskunde? Dat is

schooljaar en het programma van de eerste

een vervolg op het voor jou bekende vak rekenen.

Cambridge Engels / Engels**

3

schoolweek.

Maar er zijn ook nieuwe vakken zoals Frans of

Frans

3

Geschiedenis

2

uitgebreide speurtocht door de school. Ook is er

onderzoeken en ontwerpen.

School- en lestijden

Vak

Regulier

Op het Northgo College wordt van 08:30 tot 16:00

In de lessentabel hiernaast zie je hoeveel lesuren

uur lesgegeven. Dat betekent niet dat je elke dag

per week je een vak in de brugklas krijgt.

Handvaardigheid en tekenen

2

heb je het eerste lesuur vrij en het kan ook

Latijn

Lichamelijke opvoeding

2

voorkomen dat je al om 14:20 uur uit bent. Het

Latijn wordt in de tweede en derde klas

aantal lessen wisselt elke dag. Eén lesuur duurt 50

aangeboden als keuzevak.

Mentoruur

2

Muziek

1

Nederlands

4

Technasium

2

Wiskunde en rekenen

4

van half negen tot vier uur op school zit. Soms

minuten. Na een les wissel je meestal van lokaal
en docent. Soms heb je een blokuur, dan heb je

Go-Media &
Design

Go-Expressie

Go-Sport

Go-Regulier

Media & Design

3

0

0

0

Expressie

0

3

0

0

Sport

0

0

3

0

Regulier

0

0

0

2 + 1*

Totaal
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* Brugklas regulier: 2 uur beeldende vormgeving en 1 uur lichamelijke opvoeding / bewegen.
** Cambridge English: De brugklasssers van havo en vwo doen voor de herfstvakantie een placementtest.
Aan de hand van de resultaten van deze test wordt de leerling in een klas geplaatst: Cambridge Engels of
Regulier Engels. Bij voldoende belangstelling wordt Cambridge English ook aangeboden op de mavo.
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