BELEID VAN TOELATING BRUGKLASSEN OP HET JOHANNES FONTANUS COLLEGE TE BARNEVELD
Update: september 2017
Het Johannes Fontanus College kent de volgende brugklassen*:





mavo TL/havo
havo/atheneum
atheneum
gymnasium

- MH
-HA
-A
-G

*technasium start in klas 2 havo en atheneum.
Brugklassen van het JFC
 Brugklas mavo/havo
In deze klassen wordt gewerkt met lesmethoden op mavo/havo niveau. Alle leerlingen
krijgen toetsen op zowel mavo- als havo niveau. Er wordt op beide niveaus becijferd. Alle
leerlingen volgen de plusvakken, maar in de vierde periode van het lesjaar kunnen potentiële
havo leerlingen kennismaken met het vak O&O, zodat zij eventueel voor technasium havo-2
kunnen kiezen. Zij laten in dat geval het plusvak in deze periode vallen.
De klassen zijn zo ingericht dat de leerlingen uit deze klassen hun loopbaan kunnen
vervolgen in mavo-2 of (technasium)havo-2.
 Brugklas havo/atheneum
In deze klassen wordt gewerkt met lesmethoden op havo/vwo niveau. Alle leerlingen krijgen
toetsen op zowel havo- als atheneum niveau. Er wordt op beide niveaus becijferd.
Gedurende twee periodes maken de leerlingen van de HA-brugklassen kennis met het vak
O&O, zodat zij eventueel voor technasium-2 kunnen kiezen.
De klassen zijn zo ingericht dat de leerlingen uit deze klassen hun loopbaan kunnen
vervolgen in (technasium)havo-2 of (technasium)atheneum-2.
 Brugklas atheneum
In deze klassen wordt gewerkt met lesmethoden op vwo niveau (voor zover voorhanden).
Alle leerlingen krijgen toetsen op atheneum niveau. Het vak Cambridge Engels wordt
aangeboden. Gedurende twee periodes maken de leerlingen van de atheneum brugklassen
kennis met het vak O&O, zodat zij eventueel voor technasium-2 kunnen kiezen.
Leerlingen uit deze klassen kunnen hun loopbaan vervolgen in (technasium)atheneum-2.

 Brugklas gymnasium
Gymnasium leerlingen zijn breed geïnteresseerd en zijn niet bang voor meer uitdaging. Het
vak Latijn staat op het lesrooster en de andere vakken worden op een gymnasiale manier
aangeboden (compacten en verrijken). Er wordt gewerkt met lesmethoden op vwo niveau
(voor zover voorhanden). Verder wordt het vak Cambridge Engels aangeboden. Vanaf klas 2
staat ook het vak Grieks op het lesrooster. Ook worden modules aangeboden, zoals Spaans
en Retorica.
Leerlingen uit deze klassen kunnen hun loopbaan vervolgen in gymnasium-2.

Toelatingsbeleid brugklassen
Voor de toelating van een leerling tot één van de brugklassen op het JFC is het niveau advies
van de basisschool bepalend. Dit advies wordt bepaald door de groepsleerkracht die in de
meeste gevallen gebruik maakt van:



het leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8.
de ervaringen met de leerling in groep 6, 7 en 8
o leerlinggedrag
o studiehouding

Procedure
De aanmelding gebeurt via de leerkracht van groep 8.
De leerkracht levert:
o de aanmeldingskaart (wordt vooraf via de post naar de basisschool
toegestuurd);
o de resultaten van het LVS van groep 6, 7 en 8 (digitaal);
o document prognose uit LVS op gebied van begrijpend lezen,
rekenen/wiskunde, spelling en studievaardigheden*. (digitaal)
o document 'leerling kenmerken' en eventuele overige belangrijke zaken
betreffende leerling;
o de uitslag van de eindtoets (digitaal) (in latere instantie).
(*indien aanwezig)

Alle aanmelding moeten vóór 15 maart binnen zijn.

Voor vragen over aanlevering kan er contact opgenomen worden met de
leerlingenadministratie van het Johannes Fontanus College (tel. 0342 - 491 469 of
leerlingenadministratie@jfc.nl

Advies basisschool

Plaatsingsadvies JFC

mavo TL

mavo/havo

mavo/havo
havo
havo/atheneum
havo/atheneum
vwo

atheneum
gymnasium

Het niveau advies van de leerkracht van groep 8 wordt altijd gevolgd. De plaatsing in de
diverse brugklassen is de verantwoordelijkheid van het JFC. De leerkracht van groep 8 kan
een plaatsingsadvies geven. Van de bespreekgevallen worden de gegevens geanalyseerd en
besproken met de betreffende leerkracht van groep 8. Het leerlinggedrag en de
studiehouding van de leerling wordt in dit gesprek meegenomen. De toelatingscommissie
besluit daarna over de toelating en/of plaatsing van de leerling.
Toelatingscommissie
De toelatingscommissie bestaat uit de afdelingsleiders en de brugdecanen van de
brugklassen. Deze commissie besluit over de toelating en of plaatsing van brugklasleerlingen.
De beslissing van de toelatingscommissie is bindend.

Voor verdere vragen:
Kerwin van Twillert

afdelingsleider mh/ha brugklassen

ksvantwillert@jfc.nl

Serge van de Heg

afdelingsleider vwo 1/2/3

scvandeheg@jfc.nl

Hans van Hunen

brugdecaan

hnn@jfc.nl

