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Hoe ziet je
schooldag
eruit?

Intake en
aanmelding

Net als alle andere leerlingen volg je je lessen bij ons op
school. Een deel van de dag staan vakken als Nederlands,
Engels en wiskunde op het programma. Maar ook
krijg je mens en maatschappij, oude talen en verhalen,
creatieve vakken en science, een vak waarbij je vooral
zelf allerlei technische en wetenschappelijke vragen
mag onderzoeken en ontdekken. Uiteraard allemaal
op het hoge en uitdagende niveau dat je van een
begaafdheidsprofiel school mag verwachten.
Regelmatig heb je vervolgens een uur samen met je
mentor. Daarin ontdek je wat voor jou de beste manier is
om te leren, thuis en op school, en hoe je dat schoolwerk
moet plannen bijvoorbeeld. En natuurlijk zal de mentor je
ook vragen hoe het met je gaat, of je je een beetje thuis
voelt op die grote school en met die nieuwe klasgenoten.
Daarnaast is er ruimte voor muziek, drama, beeldende
vorming en sport. Zo zul je dan na een jaar helemaal klaar
zijn voor de eerste klas!

Met elke leerling, zijn of haar ouders/verzorgers en een
afgevaardigde van de basisschool voeren we graag een
intakegesprek om samen te kijken of Intermezzo de
beste plek voor de leerling is.
We stellen het daarom op prijs als u contact met ons
opneemt als u aanmelding overweegt.
Meer informatie over de aanmeldingsprocedure vindt u
op onze website: www.hondsrugcollege.nl
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een slimme start voor je toekomst!

Klaar met de basisschool
maar nog niet klaar voor
de middelbare school?
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Waarom?

Voor wie?

Klaar met de basisschool, maar nog niet klaar voor
de middelbare school? Een behoorlijk dilemma voor
sommige kinderen, maar zeker ook voor hun ouders/
verzorgers! Want wat dan?

Intermezzo is een tussenjaar voor slimme, getalenteerde
kinderen, voor wie de basisschool niet meer voldoende
uitdaging biedt, maar die nog niet toe zijn aan de
middelbare school.

Hoe ontwikkel je in rap tempo vaardigheden die je nog
nooit eerder nodig hebt gehad? Hoe zou het zijn als het
leren een keer niet ‘vanzelf’ gaat en je je een keer echt
moet vastbijten in iets ingewikkelds? En hoe zorg je
ervoor dat je snel je plekje vindt op zo’n grote school en
weer nieuwe vrienden maakt?

Hoewel ze qua intelligentie passen bij het vwo, stellen
ze de overstap graag nog een jaartje uit omdat ze
bijvoorbeeld in hun sociaal-emotionele ontwikkeling
nog erg jong zijn. Of omdat ze wat faalangstig of
onzeker zijn. Of omdat ze nog niet beschikken over de
zelfstandigheid en leergerichtheid die een middelbare
school nu eenmaal vereist. Soms hebben leerlingen
hiaten opgelopen of niet goed leren automatiseren. Ook
dan kan een tussenjaar een goede oplossing zijn. De
lessen zijn zo ontwikkeld dat er geen overlap is met de
lesstof van de eerste klas.

Voor sommige leerlingen is de overstap van de
basisschool naar de middelbare school nog wat te groot.
Ze moeten soms nog wat ‘groeien’ om succesvol en met
plezier de middelbare school te doorlopen.
Daarom hebben we op het Hondsrug College Intermezzo
ontwikkeld: een tussenjaar waarin naast vakken als
Nederlands en wiskunde veel ruimte is voor sport
en kunstzinnige vorming. Leerlingen krijgen alle
mogelijkheden om zichzelf te leren kennen en te groeien.
Soms betekent dat dat ze tegen hun eigen grenzen
aanlopen. Gelukkig krijgen ze ook de kans te ontdekken
waar ze écht goed in zijn en waar hun hart sneller van
gaat kloppen.

Na dit jaar zullen deze leerlingen steviger in hun
schoenen staan en met meer vertrouwen het leven op de
middelbare school tegemoet zien.

