
 
1.Wij geven ruimte aan talentontwikkeling en wij zien leren zien als een proces waarbij iedere 
leerling gezamenlijk leert en ook persoonlijke keuzes kan maken; het zogenaamde maatwerk vanaf 
de brugklas. Talentontwikkeling is een uitgangspunt voor elke leerling en de school is een 
leeromgeving die al onze leerlingen ondersteunt. 
Kinderen met specifieke kwaliteiten (leerlingen met een hoog ontwikkelingspotentieel) begeleiden 
wij ook op maat door middel van ons talentontwikkelprogramma vanuit het BPS-team, daar is ons 
onderwijs op afgestemd. Je kunt keuzes maken die bij jou passen, je kunt bijvoorbeeld gaan 
onderzoeken & ontwerpen binnen ons Technasium, versterkt talen onderwijs Cambridge English 
volgen vanaf leerjaar één tot en met je eindexamen. 
 
2. Je krijgt een goede en intensieve begeleiding door speciaal opgeleide coaches, die met jou  aan  je 
persoonlijke ontwikkeling  werken.  Er is intensieve aandacht hoe je moet leren en wij helpen jou met 
zaken als plannen, leren leren, omgaan met teleurstellingen, doorzetten als het leren even lastig is. 
Wij gaan in ons onderwijs er van uit dat ieder kind uniek is en op niet dezelfde manier leert. 
 
3. De docenten verzorgen een gedifferentieerd onderwijsaanbod, waarin vakoverstijgend en 
klassikaal gewerkt wordt en waar plaats is voor samenwerken én leren op basis van de eigen 
leerbehoefte. De vakken werken vanaf de brugklas samen in zogenaamde domeinen waarbij 
leerlingen de verbinding tussen vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde leren zien.  
 
4. Ons pedagogisch-didactisch model sluit zoveel mogelijk aan bij de basisschool, waar niet alleen 
gewerkt wordt aan vakkennis, maar ook aan executieve functies (plannen, leren leren, volgehouden 
aandacht etc.). In de brugklas werk je aan het vergroten van je zelfstandigheid daarom werk je met 
een Be.planner waarin je per dag en per week  je activiteiten kan inplannen en de studiewijzer je 
richting geeft wat je moet doen..  
 
5. De school werkt om jouw groei te realiseren intensief samen met je ouder(s)/verzorger(s) en als 
het nodig is experts. Hierbij ben jij samen met je studiecoach en de docenten belangrijk. Wij 
overleggen regelmatig met jou en je ouders over jouw groei. 
 

 


