
Kennismaking 
Schooljaar 2021-2022 

Brugklassen 



Nieuwe brugklasouders

Welkom 
op het 

Gerrit Rietveld 
College!



Wie is wie in het brugklasdomein?

• Dylan de Deugd en Emilie Malosse Mentoren 1MH1
• Siham Moumna en Richard Vink Mentoren 1MH2
• Rozenn Glerant Mentor 1MH3
• Koen Timmermans Mentor 1HV1
• Barbara Schelberg Mentor 1HV2
• Ellen Leeuwis Mentor 1HV3
• Hans Nieuwenhuis Mentor 1V1
• Gerda Molenaar Mentor 1V2
• Renske van der Jagt Mentor 1G1
• Dilara Bilican, Jenny Kruys Afdelingsassistenten brugklas
• Johan Beijen Afdelingsleider brugklas



De lessen en lestijden

• 31 lessen per week mavo/havo
• 31 lessen per week havo/vwo
• 32 lessen per week gymnasium
• Rietvelduren wo 7+8e uur

• 3 keuzemodules per jaar

• TheaterKunstKlas wo 7+8e uur
• Hele jaar door 

• Brede Schoolacademie
• 8.00-9.40 1 x per week

Lesuitval en lesopvang

* 9e lesuur in brugklas zeer sporadisch

1e lesuur steunles (8.20-8.50 uur)

2e lesuur (8.50-9.40 uur)

3e lesuur (9.40-10.30 uur)

Pauze

4e lesuur (10.55-11.45 uur)

5e lesuur (11.45-12.35 uur)

Pauze

6e lesuur (13.00-13.50 uur)

7e lesuur (13.50-14.40 uur)

8e lesuur (14.40-15.30 uur)

9e lesuur (15.30-16.20 uur)*



Welke vakken krijgt uw kind?
(MH)

• Talen: Nederlands, Frans, Engels
• Exacte vakken: Wiskunde, Mens & Natuur – (Biologie en 

Natuur/Scheikunde), Techniek & Toepassing
• Mens & Maatschappij: M&M (Geschiedenis, Aardrijkskunde, 

Levensbeschouwing, Maatschappijleer en 
Economie)

• Kunst & Cultuur: Muziek, Beeldende vorming, Drama
• Lichamelijke opvoeding
• Mentoruur / studievaardigheden
• Theaterkunstklas of Rietvelduren 
• Projecten en excursies



Welke vakken krijgt uw kind? 
(HVG)

• Talen: Nederlands, Frans, Engels, (Latijn)
• Exacte vakken: Wiskunde, Biologie, Onderzoek & Ontwerpen
• Mens en Samenleving: Aardrijkskunde, Geschiedenis, 

Levensbeschouwing
• Kunst & Cultuur: Muziek, Beeldende vorming, Drama
• Lichamelijke Opvoeding
• Mentoruur / studievaardigheden
• Theaterkunstklas of RV-uren
• Rietvelduren
• Projecten en excursies



TheaterKunstKlas / Rietvelduren
Technasium / Bèta Challenge

• Meer weten over TKK of de RV-uren?
• https://www.gerritrietveldcollege.nl/theaterkunstklas
• https://www.gerritrietveldcollege.nl/rietvelduren

• Meer weten over het Technasium of Bèta Challenge?
• https://www.gerritrietveldcollege.nl/technasium/
• https://www.gerritrietveldcollege.nl/beta-challenge/

https://www.gerritrietveldcollege.nl/theaterkunstklas/informatie/
https://www.gerritrietveldcollege.nl/rietvelduren
https://www.gerritrietveldcollege.nl/technasium/
https://www.gerritrietveldcollege.nl/beta-challenge/


Wie of wat helpt uw kind?

• Ouders (belangrijke informatie graag delen)
• Vakdocenten, klasgenoten
• Mentor 
• Afdelingsassistent en afdelingsleider
• Steunlessen
• Dyslexiefaciliteiten (informatiebijeenkomst begin schooljaar)
• Brede School Academie (BSA informatiebijeenkomst begin schooljaar)



Steunlessen (8.20-8.50 uur)

• Leer leren voor zaakvakken (ak, gs, bio)
• Het leren van een vreemde taal
• Planning en organisatie
• Wiskunde
• BSA (8.00-9.40 uur)
• Mentorgesprekjes 
• … of wat nodig blijkt gedurende het schooljaar



Mentorlessen

• Sociaal-emotionele ontwikkeling, groepsgevoel, welbevinden 
• Individuele gesprekken
• Studeerplanner (geen agenda kopen)
• Magister voor cijfers, huiswerk en absentie 
• Studievaardigheden en leerstrategieën
• Alle andere dingen die op school georganiseerd worden



Bestellen bij Iddink

• Klantnummer bewaren en bij de hand houden
• Brief + bestelcode in informatieboekje
• Leerlingaccount aanmaken (op naam van de leerling)
• Ouders moeten toestemming geven voor bestellen
• Betaling in termijnen ook mogelijk
• Borg 75 euro of per schade/verlies een rekening
• Let op! Er wordt meer aangeboden dan noodzakelijk is 

• Bijlage bij boekenlijst: zelf aanschaffen



Ouderbijdrage en schoolkosten

• Kosten VO
• Schoolkosten (75 euro)
• Schoolkamp (90 euro)
• Vrijwillige ouderbijdrage (65 euro)
• Aanschaf device (?? euro) https://shop.studywise.nl
• Solidariteitsfonds (2, 5 of 10 euro)

• Facturen per e-mail

https://shop.studywise.nl/


Ouderbijdrage en schoolkosten

Leerlingen mogen nooit buitengesloten worden o.b.v. financiële 
mogelijkheden. We denken graag mee in oplossingen. 

• U-pas? financien@gerritrietveldcollege.nl
• Stichting Leergeld
• Betaling in termijnen mogelijk

mailto:financien@gerritrietveldcollege.nl


Hulp nodig?

Op de volgende dagen kunnen we u helpen bij het bestellen van de boeken via Iddink
en/of de laptop met een U-pas. 
- Dinsdag 13 juli
- Woensdag 14 juli
- Donderdag 15 juli

U kunt een afspraak maken hiervoor via 030-2737495 of stuur een e-mail naar 
brugklas@gerritrietveldcollege.nl. 

Eventuele vragen over het bestellen van een laptop met de U-pas kunt u mailen naar: 
financien@gerritrietveldcollege.nl

mailto:brugklas@gerritrietveldcollege.nl
mailto:financien@gerritrietveldcollege.nl


Wat u nog per e-mail ontvangt

• Flyer BSA
• Flyer Studywise
• Flyer Stichting Leergeld
• Folder Magister
• Deze presentatie (ppt + links)

• Wat uw kind al ontvangen heeft?
• Bijlage bij boekenlijst
• Bestelinformatie Iddink



Planning tot de herfstvakantie

• Dinsdag 31 augustus Start introductieochtenden
• Vrijdag 3 september Start eerste officiële lessen
• Woensdag 15 september Mentor-informatieavond
• Dinsdag 21 september Informatieavond BSA + Dyslexie
• Tot herfstvakantie Cito Volgtoetsen 
• 27-28-29 september Brugklaskamp
• Na de herfstvakantie Theater Kunst klas, RV-uren (keuze) en BSA 



Tot slot

• U ontvangt een brief in de zomervakantie met daarin de laatste informatie
• Voor vragen mail naar brugklas@gerritrietveldcollege.nl of naar  

j.beijen@gerritrietveldcollege.nl

Fijne zomervakantie!

mailto:brugklas@gerritrietveldcollege.nl
mailto:j.beijen@gerritrietveldcollege.nl
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