
17-1-2023 
voorlichtingsavond

Fijne avond!
Op deze dinsdagavond praten we u graag bij 
over hoe het er op onze school aan toegaat. 

Daarnaast kunt u meer informatie krijgen over 
het onderwerp waar uw interesse naar uit gaat 

tijdens de twee voorlichtingsrondes. 

Op de volgende pagina kunt u alvast een beeld 
krijgen van de verschillende onderwerpen.

H.F. van Sorge
teamleider onderbouw havo,
vwo, tto 
srg@jfsg.nl

J.H. Post
teamleider vmbo onderbouw
ptj@jfsg.nl

Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan 

horen wij dat graag!

voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van groep 8



Programma

Inloop

Opening (aula)
door mw. J.J. van Willigen-van Beijnum

Voorlichtingsronde 1

Wisseltijd   

Voorlichtingsronde 2
sluiting in lokaal om 21:00

19:15-19:30

19:30-19:50

20:00-20:25

20:25-20:30

20:30-20:55

onderwijs. Engels is een belangrijke taal om te beheersen. Niet alleen 
omdat er verplicht examen voor gedaan moet worden, maar ook omdat 
het HBO/WO veel studiemateriaal/colleges in het Engels voorschrijft. Dit 
alles is erop gericht om in het toekomstige werkveld de Engelse taal als 
tweede taal te kunnen lezen/spreken. Vandaar dat we in de onderbouw 
van het havo/vwo hier al mee starten door meerdere vakken in het 
Engels aan te bieden. Tijdens deze voorlichtingsronde vertellen wij u hier 
meer over.

Talentprogramma
Binnen het onderwijs van het onderbouwteam havo/vwo/tto proberen 
we zoveel mogelijk de ontwikkeling van iedere leerling te stimuleren. 
Daarbij kan gedacht worden aan het uitdagingen van de ontwikkeling op 
het gebied van kennis, maar ook op het gebied van persoonlijke en 
sociale vaardigheden, verantwoordelijkheidsbesef, organisatorische 
vaardigheden, enz. Om deze ontwikkeling een extra impuls te geven 
wordt uw kind de mogelijkheid aangeboden om zich verder te 
ontwikkelen als persoon en als leerling.

Cluster 4
Het cluster 4-onderwijs is voor elke leerling die deze speciale vorm van 
onderwijs nodig heeft. Vaak gaat het dan om een gedragsstoornis of 
psychiatrische problemen. Van praktijkonderwijs tot vwo: het cluster 4- 
onderwijs is op alle niveaus mogelijk. 

Christelijk burgerschap
Bij christelijk burgerschap willen we samen met de leerlingen nadenken 
over actuele thema’s en dan vooral vanuit de vraag wat de Bijbel ons 
leert. Hoe wordt in ons leven zichtbaar en merkbaar dat christelijke 
waarden en normen voor ons belangrijk zijn? Is mijn christen-zijn 
merkbaar in mijn omgang met andersdenkenden? Is het zichtbaar in mijn 
onlinegedrag en op social media? Ga ik respectvol om met mijn 
medemens? We willen dan ook meer tijd nemen voor toerusting en 
vorming en vaker het gesprek aangaan met onze leerlingen. Vanuit de 
verschillende vakken verbinding zoeken met de actualiteit met de Bijbel 
als uitgangspunt. Tijdens deze voorlichtingsronde nemen wij u hierin 
mee. 

Hoogbegaafd
Sinds enkele jaren leggen we ons meer toe in onze school op het 
begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Hoe ziet die begeleiding eruit? 
Welke uitdagingen krijgen deze leerlingen aangeboden? We willen u 
graag rondom de ontwikkelingen rondom de begeleiding van de 
hoogbegaafde leerlingen op onze school bijpraten en in gesprek gaan.

Zorg
Het kan zijn dat uw (pleeg)kind meer hulp nodig heeft om goed te 
kunnen functioneren/presteren bij ons op school. Dit kan tijdelijk zijn, 
maar dit kan ook structureel zijn. In deze voorlichtingsronde wordt u 
meegenomen in de zorgstructuur/het zorgaanbod van onze school.  

Vmbo en mentoraat op vmbo
Op de Fruytier zijn alle vormen binnen het vmbo te volgen. Dat betekent 
dat leerlingen les kunnen krijgen op de basisberoepsgerichte leerweg 
(bl), de kaderberoepsgerichte leerweg (kl), de gemengde en de 
theoretische leerweg (gl/tl). Naast de theorie, is de praktijk voor 
vmbo-leerlingen belangrijk. In het vmbo zijn veel leerlingen die graag 
leren door te doen. Hoopt uw kind in te stromen in het vmbo, dan kunt u 
tijdens deze voorlichtingsronde hier meer over horen.  

Havo/vwo en mentoraat op hvt
Op de Fruytier zijn alle vormen binnen havo en vwo te volgen, met de 
optie om uit te stromen naar tto (tweetalig onderwijs) voor de vwo 
leerlingen. Omdat het soms nog onduidelijk is welk niveau bij een 
leerling past, hebben we combinatie klassen tl/havo en havo/vwo. Hoe 
de onderbouw wordt vormgegeven, kunt u horen in deze 
voorlichtingsronde.  

Tto/vto in vwo en havo
Tto staat voor tweetalig onderwijs en vto staat voor versterkt talen 

Inhoud voorlichtingsrondes

We hopen alle ouders/verzorgers die voor het eerst een 
kind op onze school aanmelden, te ontmoeten! Overige 

ouders/verzorgers zijn uiteraard ook 
van harte welkom!


