
Welkom
Informatieavond

Docent A & Docent B



Het Bouwens
Streekschool

De brugklas:
• aparte ingang
• eigen fietsenstalling
• gezamenlijke plaats voor de kluisjes
• aparte aula



Leerling

ouders /
verzorgers

mentor/coach

vakdocenten

Begeleiding
• Leren-leren

• Twee mentoren

• Ondersteuningsplein



Kennismakingsweek



Lestijden

Les 1 08:20 – 09:05 uur

Les 2 09:05 – 09:50 uur

Les 3 09:50 – 10:35 uur

Pauze 10:35 – 11:00 uur
Les 4 11:00 – 11:45 uur

Les 5 11:45 – 12:30 uur

Pauze 12:30 – 13:00 uur
Les 6 13:00 – 13:45 uur

Les 7 13:45 – 14:30 uur

Les 8 14:30 – 15:15 uur

Pauze 15:15 – 15:30 uur
Les 9 15:30 – 16:15 uur



Een passende leerweg voor 
iedereen

basisschool groep 8

vmbo basis vmbo kader/gemengd/theoretisch

BouwensXplor
e

vmbo gt-havo
vmbo gt-havo havo-vwo gymnasium

vmbo basis vmbo kader vmbo 
‘nieuwe 
leerweg’

BouwensXplor
e

vmbo 4 jaar
havo 5 jaar havo

atheneum gymnasium
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Praktijklessen vmbo



• ontdekkingsreis: 
wie ben ik, waar ben ik goed in,
wat zou ik graag willen doen.

• nieuwsgierig
• wildcards
• veel tijd met je coach
• werken met leerdoelen 
• vaste plek in school
• leren om meer regie te nemen.

vmbo-gt, vmbo gt/havo of havo-advies

BouwensXplore



Vakken vmbo-basis
werkwijze: Big Picture Learning

Nederlands biologie creatief

Engels rekenen lichamelijke opvoeding

wiskunde zorg&welzijn en 
techniek persoonlijke leertijd

Minder vakken + meer projecten.
Veel praktijk + leren in de echte wereld.



Vakken 
Nederlands tekenen

Engels biologie praktijklessen (vmbo)

Duits geschiedenis informatiekunde 
(vmbo)

Frans (havo) aardrijkskunde lichamelijke opvoeding

wiskunde handvaardigheid mentoruur

rekenen muziek ondersteuningsuur

o & o (havo) cultuur (havo)



Wat doen we nog meer?

Bouwensweek Revue Olympic Moves Bedrijvenexcursi
e

Orientatiëdag



Activiteit Datum
Meeloopdagdeel 7 december (verplaatst)

Open huis 28 januari

Belevingsmiddagen 17 en 24 februari

Aanmelden nieuwe 
leerling

14 en 15 maart

Brugbibbers 3 middagen in mei/juni 

Kennismakingsmiddag 22 juni



Volg ons op social media



www.hetbouwens.nl

Bedankt voor jullie aandacht!
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