
Naar de brugklas... en nu?!
CSG Prins Maurits 

Lees hier de antwoorden op jouw 5 vragen.
OPEN DAG

19 januari 2013
12.30-16.00 uur
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In welke klas kom ik?

Vwo, havo, mavo, vmbo of pro?
De eerste klas heet hier brugklas. Maar in welke brugklas kom jij? Dat hangt af van de 
testen, het advies van jouw juf of meester en de plaatsingsgegevens van de PM. Als je 
naar het vwo kunt, dan kom je in de vwo-brugklas. Heb je een havo-advies, dan kom je 
in de havo-brugklas, enzovoort. Maar het kan ook zijn dat je tussen de mavo en de havo 
in zit. Of tussen de havo en het vwo. Dan kom je bij ons in een kansklas. Je krijgt dan 
les op twee niveaus en krijgt ook cijfers op twee niveaus. Haal je op het hoogste niveau 
goede cijfers, dan ga je na een jaar naar de tweede klas van de hogere opleiding. 

In de klas met je vrienden of vriendinnen
Heb je op de basisschool een goede vriend of hartsvriendin? Of trek je altijd met 
bepaalde kinderen op? Dan hoop je natuurlijk dat zij ook naar de Prins Maurits gaan. 
Als dat zo is, willen jullie vast graag bij elkaar in de klas komen. Je kunt dat op het 
aanmeldingsformulier schrijven. Dan proberen we dat te regelen. 

Je eigen mentor
Misschien kom je in de klas van meneer De Jonge of in die van mevrouw Romeijn. Zij 
zijn namelijk mentor van een brugklas. Een mentor zorgt dat de sfeer in de klas goed is. 
Je kunt met al je vragen bij hem of haar terecht. Het lijkt hier dus toch een beetje op de 
school waar je nu zit en waar je ook een eigen juf of meester hebt! Maar je krijgt in het 
voortgezet onderwijs ook les van veel andere docenten! 
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Welke vakken krijg ik?

Rekenen heet nu wiskunde
Sommige vakken lijken op de vakken die je nu ook krijgt, maar ze heten hier anders. 
Wat jullie bijvoorbeeld ‘rekenen’ noemen, heet hier ‘wiskunde’. Gym heet hier officieel 
‘lichamelijke opvoeding’. Maar we zeggen ook wel L.O. omdat het zo in het rooster 
staat. Wat bij jullie ‘taal’ heet, noemen wij ‘Nederlands’. Dat kúnnen we geen taal meer 
noemen, want je krijgt hier Engels en in bijna alle afdelingen ook Frans. In de tweede 
kun je ook nog Duits erbij krijgen. Wat ook een nieuw vak is: Persoonlijke Vorming en 
Begeleiding. Wat je bij dit vak leert? Hoe je moet studeren, handig worden op de 
computer en ‘denken’. Echt waar: je krijgt op de PM ‘denkles’! 

Tu parles français? 
Je leert al in de eerste les wat je daarop moet antwoorden: oui. Nu weet je meteen wat 
de andere taal is die je hier in de brugklas krijgt. 

Muziek!
Houd jij van muziek? Dan zit je goed op de PM. We vinden het een belangrijk vak waar 
je heel goed les in krijgt. Dat geldt ook voor tekenen en handvaardigheid. Je kunt in 
deze vakken zelfs eindexamen doen! Maar dat is nog heel ver weg natuurlijk. Gelukkig 
wel! 
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Wat doen we in de eerste 
schoolweek?

Helemaal niet zenuwachtig
Wedden dat je de eerste schooldag helemaal niet zenuwachtig bent? Dat komt omdat 
je voor de vakantie al hier op school bent geweest. Je hebt dus al kennis gemaakt met 
de andere kinderen uit je klas en met je mentor. Je bent ook al rondgeleid door het 
gebouw. Ons gebouw is gelukkig heel overzichtelijk, dus de weg kwijt raken doe je hier 
sowieso niet! 

De eerste schooldag
De eerste schooldag na de vakantie is ook nog eens een introductiedag. Dan legt je 
mentor uit hoe alles op school gaat. Je krijgt bijvoorbeeld uitleg over het rooster en 
over het invullen van je agenda. Je krijgt dan ook de sleutel van je kluisje. Aan het eind 
van die dag heb je echt zin om als brugklasser aan de slag te gaan; zeker weten! 
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Wat kan ik nog meer voor 
leuks of interessants doen?

Houd je van zingen of ga je graag naar optredens of expo’s?
Misschien zing je over een paar jaar mee met de Chistmas Carols in Zierikzee! 
We gaan ook regelmatig naar concerten. Als je lid wordt van onze cultuurclub, ga je 
naar interessante tentoonstellingen en optredens. Wat het extra leuk maakt: je trekt 
dan op met kinderen die daar ook belangstelling voor hebben. 

Voor sportievelingen
Ben je sportief? Kom dan na schooltijd voetballen, basketballen, darten of schaatsen. 
Of doe mee met het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. Wie weet scoor je! Nog iets om je 
op te verheugen: het ski-kamp in de vierde. Dat is trouwens alleen voor de liefhebbers. 

Nog beter worden in je talen!
Heb je een talenknobbel, dan kun je Engels op een hoger niveau doen. Dat heet Anglia. 
Voor elk onderdeel kun je een certificaat halen waarna je weer verder kunt; nog een 
stapje hoger! Je kunt ook een week naar Engeland, naar de Good Hope School! Je kunt 
trouwens ook voor Frans en voor Duits een extra programma volgen. 

Uitwisselingen
Je kunt meedoen met uitwisselingen! Dan ga jij een week logeren bij een middelbare 
scholier in bijvoorbeeld Frankrijk of Hongarije. Je gaat ook mee naar school! Het jaar 
daarop komt die leerling hier logeren en gaat met jou mee naar school.
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Zijn er nog meer redenen 
om voor de PM te kiezen?

Snel vrienden en vriendinnen
Op de PM zitten veel leuke en aardige kinderen. Net als jij willen ze graag vrienden en 
vriendinnen hebben. Dus die krijg je vanzelf! Misschien krijg je één of twee heel goede 
vrienden of vriendinnen. Of ga je bij een grote groep jongens en meisjes horen die veel 
met elkaar optrekt. Allebei kan natuurlijk ook! 

Geven voor goede doelen
We steunen met elkaar goede doelen. Elke twee maanden is er een nieuw project, 
waarvoor we geld inzamelen. De mentor behandelt dat project in de klas. Zo brengen 
wij ‘naastenliefde’ in de praktijk. 

Christelijke school
Daarmee komen we op wat misschien wel het allerbelangrijkste is van de PM: we 
zijn een christelijke school. Dat merk je aan de dagopening en natuurlijk tijdens de 
godsdienstlessen. Maar eigenlijk merk je het aan alles en iedereen. Zoals we hier met 
elkaar omgaan, de onderwerpen waarover we het hebben… We helpen je om tijdens je 
middelbare schooltijd steun te vinden in je geloof. Die hulp kun je misschien wel heel 
goed gebruiken.
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Je wilt onze school vast vanbinnen zien! Kom daarvoor naar onze Open 
Dag. De Open Dag is op zaterdag 19 januari 2013 van 12.30 tot 16.oo uur. 
Kom je?
 
Speciaal voor je ouders zijn er informatieavonden op dinsdag 22 en 
donderdag 24 januari 2013 van 19.30 tot 20.30 uur. Maar ze zijn natuur-
lijk ook van harte welkom op de Open Dag.

Christelijke scholengemeenschap Prins Maurits  
vwo havo mavo vmbo pro
Koningin Julianaweg 57  3241 XB Middelharnis  
tel. 0187-482745  www.csgpm.nl

 

Tot ziens
op de christelijke scholengemeenschap Prins Maurits!


