
Welkom
Informatieavond

Docent A & Docent B



Het Bouwens
Streekschool

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



Brugklassen het Bouwens
Op basis van het advies van de basisschool worden de leerlingen in een 
bepaalde brugklas geplaatst. 

Brugklas Advies

vmbo basis vmbo basis of vmbo basis-kader

vmbo-kgt vmbo kader, vmbo-kgt of vmbo-gt

BouwensXplore vmbo-gt, vmbo-gt/havo of havo

vmbo t-havo vmbo-gt/havo of havo

havo-vwo havo-vwo of vwo

gymnasium vwo



basisschool groep 8

vmbo basis vmbo kader/gemengd/theoretisch

BouwensXplore
vmbo gt-havo

vmbo gt-havo havo-vwo gymnasium

vmbo basis vmbo kader
vmbo-gt
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BouwensXplore
vmbo 4 jaar
havo 5 jaar
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Een passende leerweg voor iedereen



vakken vmbo-basis
werkwijze: Big Picture Learning

Nederlands biologie creatief

Engels rekenen lichamelijke opvoeding

wiskunde zorg&welzijn techniek

persoonlijke leertijd

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



vakken vmbo-kgt

Nederlands biologie tekenen

Engels geschiedenis muziek

Duits aardrijkskunde informatiekunde

wiskunde handvaardigheid lichamelijke opvoeding

rekenen zorg&welzijn techniek

ondersteuningsuur mentoruur



Praktijklessen vmbo





vakken BouwensXplore 
Leerjaar 1 en 2

Nederlands muziek creatief

Engels biologie praktijklessen 

Duits geschiedenis cultuur

Frans aardrijkskunde lichamelijke opvoeding

wiskunde economie persoonlijke leertijd

onderzoek&ontwerpen nask

Op 10 januari 2023 organiseren we een aparte informatieavond.
Inschrijven kan via de website.



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



Leerling

ouders /
verzorgers

mentor/coach

vakdocenten

Begeleiding

• leren-leren, gebruik planagenda

• twee mentoren

• ondersteuningsplein



Ondersteuningsplein

• een veilige plek voor ALLE leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte

• bezetting van het eerste tot het laatste uur
• zorg en ondersteuning gecentreerd 
• veel expertise
• ondersteuning op maat (kort of lang)
• externe hulpverlening

Specifieke vragen over zorg/ondersteuning:
instroom@hetbouwens.nl

mailto:instroom@hetbouwens.nl


Wat doen we nog meer?

Bouwensweek Revue Olympic Moves Bedrijvenexcursie
Oriëntatiedag



Kennismakingsweek



Instroomactiviteiten
Activiteit Datum
Meeloopdagdeel 11 oktober

Informatieavonden (alleen ouders) 21 en 22 november

Informatieavond BouwensXplore 10 januari

Open Huis 27 januari

Aanmelden nieuwe leerlingen 13 en 14 maart

Brugbibbers 2 of 3 middagen in mei/juni 

Kennismakingsmiddag 21 juni



Volg ons op social media



Bedankt voor jullie aandacht!
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