Toelichting talentstromen brugklas mavo/havo/vwo
De talentstromen (minimaal 2 lesuren) staan op een vaste plek naast elkaar in het rooster, dus er kan
maar 1 talentstroom gekozen worden in de brugklas. Alle leerlingen in de brugklas hebben 35
lesuren, ongeacht de gekozen talentstroom.
Cultuurklas (klas 1 en klas 2, mavo / havo / vwo)
Een blok van 2 lesuren elke week
Sportklas (klas 1 en klas 2, mavo / havo / vwo)
Een blok van 3 lesuren sportoriëntatie elke week
Cambridge Engels (klas 1 t/m het voorexamenjaar, havo / vwo)
In plaats van de 3 lessen Engels worden er 5 lessen Cambridge Engels gegeven met een apart boek.
Je kunt hiermee het First Certificate English en het Certificate in Advanced English behalen.
Technasium (klas 1 t/m het examenjaar, havo / vwo)
Binnen het technasium wordt 5 uur in de week het vak Onderzoek & Ontwerpen gegeven. De 2
lessen Mens & Techniek vervallen daardoor. Je kunt ook examen doen in dit vak.
Workshops (klas 1 en klas 2, mavo / havo / vwo)
Als je niet kunt of wilt kiezen uit de bovenstaande talentstromen, dan kruis je de workshops aan. Per
jaar worden 3 of 4 workshops gegeven in een blok van 2 lesuren. De mogelijkheden voor de
workshops zijn: koken, drama, Office toepassingen, science
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor de talentstromen wordt een extra bijdrage gevraagd, die wordt gebruikt voor bijvoorbeeld:




Extra (les)materialen
Gastlessen bij sportoriëntatie, sport op locatie, bijdrage zeilkamp in klas 2 voor havo / vwo
sportklasleerlingen
Kosten busreis bij een excursie

De kosten per talentstroom zijn:






Cultuurklas
Sportklas
Cambridge Engels
Technasium
Workshops

€ 50,€ 150,- (havo en vwo) en € 125,- (mavo)
€ 25,€ 25,geen extra kosten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bèta Challenge op de mavo
Vak Onderzoek en Toepassen (O&T) wordt in de brugklas mavo / havo gegeven voor alle leerlingen
 3 lesuren per week
Er zijn geen extra kosten aan verbonden

