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DE WEG NAAR JOUW
EEN NIEUWE SCHOOL

Spannend! Samen met je ouders en met hulp van de informatie
van je groep 8 juf of meester, bepaal jij de route naar jouw toekomst.
Om je op weg te helpen geven we je in deze Brugklaskrant informatie
en tips. Je zult veel vragen herkennen.

TOEKOMST

HOE GROOT ZIJN DE KLASSEN?

De gemiddelde klassengrootte in de brugklas is op dit moment 25 leerlingen.
Onze school probeert in de brugklas de klassen niet te groot te maken.
Leerlingen geven aan dit erg fijn te vinden. Je leert elkaar zo veel sneller en
beter kennen en je kunt de lessen ook veel beter volgen.

JE MENTOR HELPT JE OP WEG

Elke klas heeft een eigen mentor. Je mentor bespreekt alles met de klas,
regelt alles voor je en let erop dat alles goed gaat met de klas. Daarbij wordt
niet alleen gelet op je cijfers maar ook of je je goed voelt op school en of het
in de klas goed met je gaat. Daarnaast zijn er per klas ook 2 mini-mentoren.
Dat zijn 2 leerlingen uit de bovenbouw die jouw mentor helpen en bij alle
activiteiten van je klas aanwezig zijn. Ze helpen je met van alles, vaak ook
met dingen die je misschien minder gemakkelijk met je mentor bespreekt.

TIP VAN JOSEPHINE (BRUGKLAS MAVO/HAVO)

“Je krijg top school tips om te plannen. Zoek hierin je eigen weg.
Voor mij werkt het heel goed om eerst het maakwerk te doen
en daarna het leerwerk.”

ACTIVITEITEN EN REIZEN?

Teveel om op te noemen!
In het kader van de internationalisering is er voor alle
leerlingen in de bovenbouw een uitwisselingsprogramma
met scholen in Italië, Griekenland, Peru, Indonesië, Spanje
en China. Voor alle leerlingen in het tweede leerjaar worden
er reizen georganiseerd naar Berlijn, Barcelona, de Ardennen
en Friesland. Teveel om op te noemen. In de brugklas begin
je eerst met een introductie en na een paar weken les ga je
met z’n allen op brugklaskamp. In de brugklas heb je ook
hele leuke excursies en activiteiten en kun je na school
lekker sporten in de gymzaal. We hebben een paar keer
per jaar een disco-avond!
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VOLG ONS!

Ontdek Stedelijk College op social media
en lees de verhalen van onze leerlingen,
docenten en medewerkers:
www.facebook.com/sc.eindhoven
www.instagram.com/sc_eindhoven
Natuurlijk vind je ook via
www.stedelijkcollege.nl
alle informatie om jouw keuze te maken.
Er is een speciale pagina voor leerlingen
van groep 8 ingericht.

