
WELKOM OP DE 

VOORLICHTINGSAVOND

Havo-vwo en vwo fast lane



28 januari 2023

10.00-14.00 uur

https://vimeo.com/613476275


Ventilatieproject

• Op weg naar een beter klimaat in het kader van 

duurzaamheid

• Schonere lucht

• Betere concentratie

• Gereed voor volgend schooljaar



Voel je thuis

• Veilig

• Zorg voor leerlingen

• Begeleiding

• Klassensfeer

• Kansen bieden



Voor de brugklasleerlingen

in de eerste helft van het schooljaar

leren kiezen groepsklimaat

wennenmentorlessen

Zachte landing



Eigen plek op school

• Tijdens pauzes: Vide met eigen corveediensten

• Lessen: Theorielokalen op eerste verdieping



Drie typen brugklassen

• Havo-mavo

• Havo-vwo 

• Fast Lane vwo+



Advies basisschool

Fast Lane vwo +

Havo-vwo advies

Vwo-advies 

Vwo+ of gymnasium advies

Havo-vwo brugklas

• Havo-advies

• Havo-vwo advies

• Vwo-advies



Visie op onderwijs

Waar staan we voor en waar geloven we in?

• Oprechte relatie

• Maatwerk

• Toekomstbestendig



• Maandag 6 maart

• Dinsdag 7 maart

• Woensdag 8 maart 

Maar eerst digitale vooraanmelding

Persoonlijke aanmelding



Kennismaking & introductie



Kennismaking in juni



Eerste week



Eerste week



Begeleiding



dec

1 2

apr

• 2 mentorlessen per week

• studiemap, leren leren

• kennismaking, wennen

• 1 mentorles per week

• studiemap, leren leren

• voortgang, versnellen?

Cito 

0

Cito 

1

Begeleiding



Vakleraar/Mentor

Team

Ondersteuningsteam

Extern

o.a. mentorles

o.a. leerlingbespreking, 

vakbegeleiding, 

ondersteuningscoach

o.a. RT, PB-ers, ZAT

o.a. BJG, schoolarts, 

SWV

Begeleiding



Stress reductietraining

Faalangstreductietraining 

SoVa-training

Vertrouwens-

personen

Dyscalculiebegeleiding

Dyslexiebegeleiding

Tutorproject

Sociale veiligheid

Rots & Water 

VO go

Op volle kracht

Begeleiding



De teams



Teamsamenstelling

• Mentoren

• Vakleraren

• Teamleider

• Ondersteuningscoach

• Organisatiecoördinator

• Leerlingcoördinator



Bram Coppens Tanja van de Camp

Carlo Hazenveld

Roy CuppenRodger Wellens

Teamleiders havo



Lotte van Grotel

Martijn Smeets

Mara Leerdam

Teamleiders vwo



Ouderbetrokkenheid



Ouderbetrokkenheid

• Algemene ouderavond 

• Gesprekken met de mentor

• Ouderraad en ouderpanel

• Dialoogavond / Back to school

• De ouder helpt



Persoonlijke 

kennismaking

Algemene 

ouderavond 

in september Voortgangs-

gesprek

1 2

dec

1 2

apr

?

?

?

Oudercontact



Buitenlesactiviteiten



Opa & 

Oma middag



Casino-avond



‘IMPROVISEREN

KUN JE LEREN’

Workshopdag



Brugklaskamp



Muziekuitvoering



Schoolorkest



Sport & Spel



Jubileum 

• Eerste vrijdag verrassingsdag

• Jubileum week van 27 t/m 30 september met allerlei 

activiteiten



Het onderwijs



Waardering GOED



Leerjaar 1 + 2

havo/mavo

havo/vwo

Fast Lane vwo+



De tweejarige brugklas



Havo-vwo

• Voor de havo-leerling

• Voor de vwo-leerling

• Voor de havo-vwo-leerling



De lessen leerjaar 1

september t/m juli

1 2

havo-vwo niveau



De lessen leerjaar 2

september t/m februari

1 2

havo-vwo niveau

februari t/m juli

havo- of vwo niveau



leerjaar 1 leerjaar 2

Cito 0

• Beoordeling niveautoetsen 

• Houding op school

• Huiswerk

• Expertise leraren

Eindtoets en 

advies groep 8
Advies

Definitieve 

plaatsing

Cito 1

Passend niveau



Leerling Toetscijfer niveau

Lara 7.0 H

Wouter 7.2 H/V

Isabel 6.1 V

• ± 3 per vak, dus ± 20 totaal

• Inzichtsvragen (analyseren, 

verbanden leggen, scheppen)

Niveautoetsen



Fast Lane vwo+ 

brugklas



Fast Lane vwo

Leerlingen uitnodigen en enthousiast maken 

om hun capaciteiten optimaal te benutten



havo/vwo 1

Fast Lane vwo+ 1

havo/vwo 2

Fast Lane vwo+ 2

zonder

plusvak

mét

plusvak

Traject leerjaar 1 & 2



vwo in

5 jaar

vwo in

6 jaar

waarbij 

sommige

vakken

versneld

worden

vwo in

6 jaar

Fast Lane vwo



Keuze voor 

vakkenpakket

vwo 1 vwo 2 vwo 3 vwo 4 vwo 5 vwo 6

Vwo in 6 jaar



selectie versnellen

Examen

enkele vakken
Examen

overige vakken

Vakkenpakket wordt 

deels gekozen

Voor één

of meerdere vakken

vwo 1 vwo 2 vwo 3 vwo 4 vwo 5 vwo 6

Versnelling



Keuzes in vwo 6

• Extra lessen

• Online cursussen

• Vakken/courses volgen op de universiteit

• Pre-studeren

• Taal studeren (Chinees, Spaans, enz.)

• Eigen initiatieven leerlingen 



Keuze voor 

vakkenpakket

vwo 1 vwo 2 vwo 3 vwo 4 vwo 5

selectie versnellen vakken eindexamen

Vwo in 5 jaar



Start Bovenbouw

leerjaar

1

leerjaar

2

leerjaar

3

leerjaar

4

leerjaar

5

EC

SK

…

WI

…

…

…

…

Voorbeeld vwo in 5 jaar



Laptop

• Onderwijs op maat

• Motivatie 

• Hedendaags onderwijs



• Via de Rent Company

• Of zelf aanschaffen

Laptop



• Onderwijs op maat

• Inclusiever onderwijs

• Toekomstbestendig onderwijs

• Meedenken over eigen leerroute

Ons onderwijs in 2023 - 2024



https://youtu.be/NNSaNMWdvRA


Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben

Onderwijs op maat



Voor leerlingen die uitgedaagd willen worden

Onderwijs op maat



Inclusiever onderwijs



Havo en vwo:

• Excellentieprogramma’s

• Informatica en robotica

• Bèta

• OOS

Toekomstbestendig onderwijs



Alleen Fast Lane vwo:

• Chinees en natuurwetenschappen         

(in fast lane vwo 1)

• Versnellers

Toekomstbestendig onderwijs



• Aanbieden van een aantrekkelijk onderwijsaanbod op de 

havo bovenbouw;

• Optimale aansluiting op het hoger onderwijs;

• Goede voorbereiding op de tekorten in de technische en 

maatschappelijke beroepenvelden.

Havo-P doelstellingen



• Meer eigen verantwoordelijkheid

• Zelfregulatie

• Meer te kiezen

Meedenken over eigen leerroute



Lesweek
2 

Lesuren 
per 

week

Hoe vullen we dat in?



Zelfstudie Keuzemodules

Begeleidingslessen

Keuzes in tweede helft schooljaar



Begeleidingsles Extra uitleg / 

training

Hier kun je uit kiezen



Zelfstudie
(samen stil studeren)

Oefenen

Studeren in het Studeercentrum

(60 min)

Zelfstandig 

werken 

en/of leren

Hier kun je uit kiezen



Keuzemodules
(60 min)

Leerlingen:

Ontzettend 

leuk en nuttig

Hier kun je uit kiezen



leerling
ouder mentor

De leerling kiest



• Een efficiënt rooster

• Streven: brugklassen maximaal 6 

lessen per dag tot 15:20 uur

• Streven: geen tussenuren

Het rooster



• Advies basisschool is leidend

• Advies is gebaseerd op het 

leerlingvolgsysteem (LVS)

Toelating en plaatsing



Aanvullende informatie





Leerlingen:

• Agenda

• Huiswerk/opdrachten

• Contact met leraren

Microsoft Teams





Scan QR code op flyer



Datum Activiteit

22 en 24 november 2022

Vanaf 19.00 uur

Voorlichting aan ouders  + leerlingen groep 8 op het Zwijsen College 

25 januari en 1 februari 2023 Open lesmiddagen op het Zwijsen College

28 januari 2023 Open Dag Voortgezet Onderwijs Veghel

Zwijsen College: 10.00 tot 14.00 uur !

13 feb t/m 5 mrt 2023 Digitaal aanmelden. Na 5 maart niet dicht, maar i.v.m persoonlijk inschrijven op 6-7-8 maart wel deze 

wenselijke einddatum.

6 en 7 maart 2023

18.30 tot 20.30 uur

Persoonlijk aanmelden bij het Zwijsen College 

8 maart 2023

16.00 – 17.00 uur

Persoonlijk aanmelden bij het Zwijsen College 

Uiterlijk 21 april 2023 Toelatingsbericht van het Zwijsen College naar ouders aangemelde leerlingen en naar de 

basisscholen 

24 mei 2023  

15.00 – 16.00 uur                        

Herinschrijving n.a.v. bijgestelde adviezen op Zwijsen College 

Bijgesteld advies / AAK  van de basisschool op papier meenemen

(havo-mavo, havo-vwo , vwo+) 

21 juni 2023

14.30 uur

Kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe brugklasleerlingen op het Zwijsen College

Routeplanner



ZIJN ER NOG



28 januari 2023

10.00-14.00 uur




