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Brugklassen op de Noordgouw 2023-2024     

Mavo-klas

• Voor de leerling die een kans verdient om te laten zien dat hij/zij het mavoniveau met wat ondersteuning kan.
• Becijfering op twee niveaus (mavo en kader), bij de overgang kijken we naar de kadercijfers.
• Tweejarig traject: halverwege de tweede kijken we of doorstromen naar kader 3 een betere weg is.
• De leerlingen krijgen geen Frans aangeboden, maar extra Nederlands, Engels en wiskunde.

Mavo/havo-klas

• In deze ‘dakpanklas’ wordt les gegeven op mavoniveau.
• Voor de stevige mavoleerling en de nog niet zo stevige havoleerling.
• Bij de overgang kijken we voor de overgang naar het gemiddelde jaarcijfer.
• Doorstromen naar mavo 2 (geen Frans) of havo 2 (wel Frans).
• Wel Franse les, want op de havo zijn twee moderne vreemde talen naast Engels verplicht.

    Havo/atheneum (vwo)-klas

• In deze ‘dakpanklas’ wordt les gegeven op havoniveau.
• Voor de stevige havoleerling en de nog niet zo stevige vwo-leerling.
• Bij de overgang kijken we voor doorplaatsing naar het gemiddelde jaarcijfer.
• Doorstromen naar havo 2 of vwo 2.

Atheneum (vwo)-klas

• In deze klas wordt les gegeven op atheneumniveau.
• De leerlingen volgen Cambridge Engels.
• Het niveau en het tempo is gelijk aan de lessen op het gymnasium.
• We geven geen Grieks en Latijn.
• Voor de leerling die op de Citotoetsen regelmatig A+ scoort.
• Voor de leerling die extra uitdaging nodig heeft.
• Doorstromen naar vwo 2, met of zonder Cambridge Engels.

Elke leerling kiest op de Noordgouw een Plusprofiel: Sport, Expressie of Research. Deze lessen worden op de eerste anderhalf 
jaar voor alle niveaus gegeven en hebben met bovenstaande plaatsing niets te maken.


