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Afdeling Basis & Basis/kader

• Ongeveer 110 leerlingen

• Ongeveer 13 medewerkers

• Eerste verdieping

• Verdeeld over twee leerjaren

• Daarna overstap naar de bovenbouw



Indeling gebouw Blauw - Rood

Theorievakken zoals:
• Aardrijkskunde/Geschiedenis
• Wiskunde
• Talen (NE en EN)
• Levensbeschouwing

Vakken op gebied van:
• Handvaardigheid, tekenen, muziek
• Natuur
• Techniek
• OBW (oriëntatie beroepenwereld)



BASIS-klassen: méér structuur

• Eigen groepsdocent, minder wisselingen van docent

• Groepsgrootte maximaal 16 leerlingen

• Eigen (stam-)lokaal

• Rooster en lesinhoud op het bord

• Agendagebruik en planning werk

• Meer praktische vakken



BASIS/KADER (brug)klassen

• Mentor: mentorles + eigen vakuren met de klas

• Verschillende vakdocenten

• Groepsgrootte maximaal 25 leerlingen

• Lessen en boeken gericht op kaderniveau 

(meer theoretisch)

• Tempo en zelfstandigheid 

• Determinatie



Van basisschool naar voortgezet onderwijs



Een andere wereld…



De kennismaking

• Warme overdracht met basisschool (voorjaar)

• Introductiedag nieuwe klas 30 juni
• Overdag voor leerlingen 
• Informatieavond voor ouders

• Introductieweek in de eerste schoolweek 



Het echte werk. Kennismaken met:

• alle vakken, leerstof, manier van toetsen

• ‘leren leren’

• eigen mentor en andere leraren

• digitale systemen van de school:
Somtoday, Teams, It’s Learning, Zermelo

• Tijdens de lessen: mobiele telefoons in de mobielbak



De mentor

• Vraagbaak

• Helpt bij problemen

• Eerste contactpersoon van ouders/verzorgers

• Houdt prestaties en welbevinden in de gaten

• Enquête sfeer en veiligheid



Versterkt mentoraat

• Eerste 9 weken 4 mentorlessen per week
• daarna 1 mentorles en 3 talenturen

• Kennismaken met de school – de klas – jezelf

• Methode ‘Knap Kind’

• Hoe leer ik? Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
Waar liggen mijn talenten en mijn mogelijkheden?

• Begeleide keuze naar talentprogramma’s



Talentontwikkeling

• Waar ben ik goed in? 
Waar wil ik nog  beter in worden?   

• Of… Waar zou ik goed in willen zijn? 
Wat wil ik ontwikkelen?

• Ontwikkelen van de vaardigheden: 
• Presenteren 
• Samenwerken
• Reflecteren

• Daarnaast specifieke doelen bij het talentprogramma
• vergroten van (vak)kennis over bepaalde onderwerpen 
• en/of het ontwikkelen van creativiteit.



Talentprogramma’s

• Met én van elkaar leren in klas-overstijgende groepen

• 15 verschillende programma’s in leerjaar 1

• Voorbeelden: theater, robotica, koken, 
multimedia, beestachtig, IRun2BFit….



Het Stormink, meer dan lessen

Talentenmarkt 2019



Persoonlijk Leren

Werken vanuit leerdoelen

• Pijlers:
• Meer keuzevrijheid t.a.v. het eigen leerproces
• Recht doen aan verschillen
• Wereld van buiten naar binnen halen

• Werken met laptop

Op het Stormink is een laptop/computer geen doel, maar een middel!



(Extra) begeleiding

• Vragenuurtjes: Wiskunde, Nederlands, Engels voor alle leerlingen

• Ondersteuning dyslexie: algemene info voor iedereen, daarna persoonlijke 
begeleiding op vraag

• Rots-en-watertraining  stimuleren zelfbewustzijn leerlingen   

• Leerlingbegeleiding kinderen met speciale (tijdelijke) problemen

• Expertisepunt voor leerlingen met een complexere begeleidingsvraag 



Communicatie

• Gesprekken met leerlingen en ouders leerjaar 1:
• September (kennismaking met mentor)
• November (hulp en leervragen mentor en docenten)
• Februari (hulp en leervragen en voorlopige plaatsing mentor en docenten)

• Cijfers: SOM en tussenrapport in februari

• Email contact; mentor & ouders, brieven vanuit school, enz.

• Nieuwsbrief voor ouders



Tot slot

Open huis
vrijdag 15 januari 2021 géén fysiek Open Huis
Op zoek naar andere manieren.
Hou daarom onze sociale media en 
onze website in de gaten

Groep 8 kijkje in de school* (t/m maart 2021)
*opgave via basisschool



Tot ziens!

Heeft u nog een punt?

• r.vanbeek@ettyhillesumlyceum.nl

• m.buter@ettyhillesumlyceum.nl

Deze presentatie staat na afloop van deze avond online. U vindt 
via de website ook de links naar onze sociale media kanalen.

Dank voor uw aandacht!

mailto:r.vanbeek@ettyhillesumlyceum.nl
mailto:m.buter@ettyhillesumlyceum.nl
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