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1.

Voor wie is Intermezzo bedoeld?

Leerlingen van Intermezzo voldoen aan een combinatie van de volgende criteria:
Je zit in groep 7 of 8 van de basisschool.
Aan het einde van dit schooljaar heb je minimaal twee jaar les in de bovenbouw
gevolgd (groep 6,7,8)
• Je hebt aantoonbare vwo-potentie (bijv. door een schooladvies of intelligentietest)
• Je mist aansluiting bij het onderwijs op de basisschool, omdat je anders denkt dan
andere kinderen.
• Je heb je moeite met motivatie, zelfstandig werken, het uitproberen van andere
leerstrategieën of andere (studie)vaardigheden.
• Je bent nog jong (in je gedrag) en bent daardoor nog niet klaar om met andere
leerlingen van 11-12 jaar in een reguliere brugklas te starten.
Voor een uitgebreide beschrijving zie het document ‘Toelatingscriteria’ op onze website
www.gymnasiumbeekvliet.nl/intermezzo.
•
•

2.

Voor wie is Intermezzo niet bedoeld?

Intermezzo is niet bedoeld voor leerlingen die voldoen aan één van de volgende criteria:
•
•
•

3.

Je hebt last van (gediagnosticeerde) gedragsproblematiek.
Je kunt de basisschool nog zinvol afmaken in groep 8.
Je hebt een havo-/vwo-advies en wil dat door Intermezzo een vwo-advies maken.

Wat leer je tijdens het Intermezzojaar?

Tijdens de intakegesprekken bespreken we waar jouw belangrijkste ontwikkelpunten liggen.
Deze staan centraal in jouw persoonlijke ontwikkelplan en samen kijken we hoe wij jou
daarbij kunnen helpen. We streven ernaar dat je op het einde van het Intermezzojaar:
•
•
•

bij Nederlands/taal/spelling, wiskunde/rekenen en Engels tenminste op het niveau van
eind groep 8 zit.
een stap hebt gezet in de ontwikkeling van je leervaardigheden, waardoor je kunt
aansluiten bij een reguliere brugklas, en zicht hebt gekregen op je ontwikkelpunten.
je hebt kunnen ontwikkelen in de sociale omgang op school en daarbuiten en hebt
gewerkt aan je zelfvertrouwen en het omgaan met weerstand en teleurstellingen.

4.

Hoe verloopt de aanmelding, intakeprocedure en toelating?

Als je overweegt om je aan te melden voor Intermezzo, bespreken jij en je ouder(s) dat eerst
met je docent en/of intern begeleider van de basisschool. Wanneer jouw school positief is
over jouw aanmelding voor Intermezzo vullen jouw ouders en de docent(en) samen de
aanmelding in. Het is voor ons belangrijk dat we van zowel je ouder(s) als docent(en) te horen
krijgen wie jij bent en waar je talenten en uitdagingen liggen. Op de website
www.gymnasiumbeekvliet.nl/intermezzo vind je het aanmeldformulier onder het kopje
‘Downloads’.
Binnen enkele weken bespreken we jouw aanmelding en als we denken dat Intermezzo voor
jou geschikt is, plannen we een intakegesprek met jouw ouder(s) en/of docent(en) in met
iemand van ons team Intermezzo. Tijdens dit gesprek kijken we:
•
•
•
•

Of je vwo-potentie hebt (wat blijkt uit bijv. schoolresultaten of intelligentietest)
Of er hiaten zijn bij Nederlands/taal/spelling, wiskunde/rekenen en Engels als gevolg
van versnellen en/of niet/niet-passend aangeboden vormen van instructie.
Of er aanwijzingen zijn dat je emotionele ontwikkeling een belemmering vormt om
door te stromen naar de middelbare school.
Of er nog andere argumenten zijn om niet voor een alternatief te kiezen zoals
doorstromen naar klas 1 van de middelbare school of het alsnog doorlopen van groep 8
op de basisschool.

Deze bevindingen worden besproken in de toelatingsvergadering in april, waarna we besluiten
welke (maximaal) 18 leerlingen gaan starten als Intermezzoleerlingen in het nieuwe
schooljaar. Je krijgt uiterlijk 1 mei te horen of je bent toegelaten tot Intermezzo of niet.
Disclaimer: wanneer het aantal toelaatbare leerlingen de minimale groepsgrootte niet haalt,
kan Intermezzo helaas niet van start gaan. Op 1 mei wordt bekend gemaakt of, en zo ja met
welke leerlingen, Intermezzo na de zomervakantie gestart wordt.

5.

Waar en wanneer kan ik me aanmelden?

In februari en maart kun je je aanmelden via de website
www.gymnasiumbeekvliet.nl/intermezzo. Onder het kopje Downloads vind je het
aanmeldformulier: dat moeten je docent(en) en ouder(s) samen invullen en digitaal opsturen
naar intermezzo@gymnasiumbeekvliet.nl. Daarbij sturen ze een uittreksel van het
leerlingvolgsysteem en eventuele aanvullende onderzoeksgegevens of andere documenten
mee.

6.

Als ik voldoe aan de criteria, word ik dan altijd toegelaten?

In de Intermezzoklas is plaats voor maximaal 18 leerlingen. Tijdens de intakeprocedure wordt
zorgvuldig gekeken welke maximaal 18 leerlingen het beste passen in Intermezzo op basis
van de ondersteuningsvraag van de leerling en mogelijke alternatieven in de omgeving.
De Intermezzoklas wordt financieel ondersteund door de samenwerkingsverbanden De
Meierij PO en VO. Woon je in het gebied van Samenwerkingsverband De Meierij (PO) dan
heb je voorrang op leerlingen buiten de regio. In regio’s Oss en Nijmegen bestaan
vergelijkbare initiatieven.

7.

Waar wordt de leerling ingeschreven?

Intermezzoleerlingen zijn leerlingen van Gymnasium Beekvliet. Omdat ‘Intermezzo’ landelijk
geen officiële klas is in het voortgezet onderwijs, ben je op papier al een leerling van klas 1.
Tijdens Intermezzo krijg je echter andere inhoud aangeboden dan in brugklas, dus het is niet
mogelijk om na Intermezzo door te stromen naar klas 2.

8.

Ga je na Intermezzo naar Gymnasium Beekvliet?

Het officiële schooladvies heb je al op de basisschool gehad, dus dat blijft staan. Gedurende
het Intermezzojaar kijken we samen met jou en je ouder(s) naar de plannen voor het vervolg
van je middelbare schooltijd. We nemen dan jouw woonplaats, interesses en talenten mee in
het advies. Sommige leerlingen blijven op Beekvliet, maar dat hoeft natuurlijk niet! We
kijken samen welke school het best bij jou past.

9.

Ik zit in groep 8: welke back-up moet ik hebben?

Na je aanmelding hoor je snel van ons of je in aanmerking komt voor de intakeprocedure met
een intakegesprek. Deze gesprekken vinden echter pas plaats tijdens of na de aanmeldingen
voor klas 1 op de meeste middelbare scholen. Het is dus verstandig om een plan B te hebben
voor als je niet toegelaten wordt. Als je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek, maar
uiteindelijk niet wordt toegelaten bij Intermezzo, mag je sowieso starten op Beekvliet in klas
1. Mocht je in dat geval liever naar een andere middelbare school gaan, zorg dan dat je dat
tijdig bij die school hebt aangegeven.

10. Ik zit in groep 7: welke back-up moet ik hebben?
Als je in groep 7 zit, kun je je al aanmelden voor Intermezzo op Beekvliet. We kijken dan
extra goed of Intermezzo de voorkeur heeft boven het afmaken van de basisschool in groep 8.
Mocht in de intakeprocedure blijken dat Intermezzo toch niet passend is voor jou, kun je niet
automatisch starten in klas 1 van Beekvliet. Zorg dat je vooraf met je ouder(s) en docent
nagedacht hebt over een alternatief: wel naar groep 8 gaan of toch iets anders?

11. Kun je ook blijven zitten in Intermezzo?
Nee, je kunt maximaal één jaar Intermezzo doen. Daarna ga je sowieso door naar een brugklas
op de middelbare school.

12. Hoe werkt de overdracht van de basisschool?
Tijdens de aanmelding hebben we al een uittreksel van het leerlingvolgsysteem en eventuele
aanvullende onderzoeksresultaten en/of documenten ontvangen. Als je toegelaten bent, vindt
er nog een overdrachtsgesprek plaats tussen iemand van team Intermezzo en je docent(en)
en/of intern begeleider voor een ‘warme overdracht’.

13. Ik zit nu op hoogbegaafdheidsonderwijs. Kan ik starten op Intermezzo?
Het maakt niet uit op welk type basisschool je zit. Als je voldoet aan de criteria en je wilt
graag starten op Intermezzo, ben je van harte welkom om je aan te melden. Net als bij alle
andere leerlingen gaan we je aanmelding bekijken en beoordelen of Intermezzo bij je past en
of je toegelaten wordt.

14. Krijg je een (nieuw) schooladvies voor de middelbare school?
Het schooladvies wordt gegeven door de basisschool; dat is Intermezzo niet. Het advies dat je
aan het einde van je laatste basisschooljaar gekregen hebt, blijft dus staan. We geven je
halverwege het schooljaar natuurlijk wel een niet-officieel advies voor een geschikt
schooltype voor jou. Dat kan vwo zijn, bijvoorbeeld het gymnasium op Beekvliet, maar we
kunnen je ook het advies geven om naar een school te gaan waar kunst of techniek juist
centraal staat als daar jouw interesses en talenten liggen.

15. Bestaan er meer Intermezzoscholen?
In SWV De Meierij is Beekvliet de enige school met een Intermezzoklas. Verspreid over
Nederland zijn er wel meer scholen met een vergelijkbaar initiatief. Zo is er Intermezzo in
Nijmegen of het Titus Tussenjaar in Oss, maar ook in bijvoorbeeld Alkmaar, Emmen en
Schiedam zijn scholen te vinden die Intermezzo (of een vergelijkbaar tussenjaar) aanbieden.
Veel van deze scholen hebben nauw contact en wisselen onderling materiaal en ideeën uit.

16. Hoe ziet een lesdag van Intermezzo eruit?
Je gaat in principe mee met het rooster van alle leerlingen van Beekvliet. We hanteren bij ons
op school een rooster waarbij je iedere 50 minuten een andere les hebt van een andere docent.
Na iedere twee of drie lessen heb je een pauze, zodat je kunt eten, drinken en ontspannen. De
schooldag bij Intermezzo duurt tot 13:00 u of 14:20 u. Het kan zijn dat je (thuis) dan nog wat
huiswerk moet maken of leren.

17. Hoe ziet het lesprogramma van Intermezzo eruit?
Iedere dag heb je een mix van verschillende lessen. Eén van de lessen van de dag is altijd een
mentoruur. Tijdens dit contactuur met één van de twee mentoren kun je bespreken waar je die
week aan gaat werken of dingen waar je tegenaan bent gelopen. De mentoren zullen in deze
lessen ook aandacht besteden aan de groepsvorming van de klas en het verbeteren van je
studievaardigheden door middel van opdrachten en spelletjes.
De andere lessen worden veelal gegeven door vakdocenten van Beekvliet. Verspreid over de
week krijg je lessen waarbij je goed moet nadenken, bijvoorbeeld tijdens wiskundige
opdrachten, filosofie of programmeren. Ook kun je met je handen werken en actief en creatief
bezig zijn tijdens de lessen beeldende vorming, muziek en gym. Daarnaast willen we je
kritisch laten nadenken tijdens mens&maatschappij, onderzoek en vreemde talen.
Eén middag in de week heb je een projectmiddag die langer duurt dan 50 minuten waarin je
één of meerdere weken aan een groter, vakoverstijgend project werkt. Wanneer het project
zich ervoor leent, maken we ook graag uitstapjes die het project extra diepgang geven.

18. Heeft de Intermezzoklas een eigen lokaal?
De Intermezzoklas heeft een eigen stamlokaal. Dat betekent dat de meeste vakken in dat
lokaal gegeven zullen worden en dat de docenten naar jullie toe komen. De creatieve en
beweegvakken worden gegeven in het eigen practicumlokaal (bv. kunstlokaal, muzieklokaal,
gymzaal, sportveld).

19. Wat moet ik van tevoren aanschaffen?
Net als de andere leerlingen van Beekvliet ontvang je een boekenpakket van Iddink. Dit zijn
huurboeken die je aan het einde van het schooljaar weer inlevert. Omdat het lesprogramma
van Intermezzo zoveel afwijkt van de vakken van de middelbare school, zul je minder boeken
krijgen en maken we in de lessen vaker gebruik van eigen materiaal, zoals werkboekjes. In het
lokaal is een kar aanwezig met laptops die je bij een aantal vakken nodig hebt. Deze hoef je
dus niet zelf aan te schaffen en steeds mee naar huis te nemen.
Voor de start van het schooljaar kom je al een keertje naar Beekvliet voor een
informatiemiddag. Tijdens deze middag ontvang je van de mentoren de laatste informatie om
je voor te kunnen bereiden op de start van het schooljaar. Je krijgt een ‘boodschappenlijstje’
met alle benodigdheden: zo weet je precies hoeveel schriften, potloden, mappen etc. je nodig
hebt en welke rekenmachine en schooltas je het beste kunt kopen.

20. Krijgen Intermezzoleerlingen ook huiswerk?
Bij het plannen en maken van huiswerk komen bijna alle executieve functies samen. Daarom
beginnen bij Intermezzo niet direct met huiswerk, omdat het belangrijk is dat je eerst even
went aan je nieuwe school, je nieuwe klasgenoten en je nieuwe docenten. Wanneer dat goed
gaat, gaan we de hoeveelheid ‘huiswerk’ langzaam opbouwen door dat eerst gezamenlijk op
school aan te pakken. Pas zodra het ‘huiswerk maken’ op school goed gaat, kunnen we dat
gaan verplaatsen naar thuis. Omdat Intermezzoleerlingen ook nog veel behoefte hebben aan
ontspanning en vrije tijd, zal deze huiswerklast nooit extreem hoog worden. Je kunt rekening
houden met ongeveer een half uur per schooldag halverwege het schooljaar tot maximaal een
uur aan het einde van het schooljaar.

21. Krijgen Intermezzoleerlingen ook cijfers en rapporten?
Bij Intermezzo proberen we om de overgang van de basisschool naar de middelbare school uit
te smeren over een heel schooljaar. Dat betekent dat we beginnen zoals je op de basisschool
geëindigd bent: amper huiswerk, geen/weinig toetsen en een rapport op basis van de dingen
die je in de lessen laat zien en de inschatting van de docenten en mentoren.
Gedurende het Intermezzojaar gaat dat veranderen naar de manier van de middelbare school:
steeds wat meer huiswerk, toetsen waarvoor je een cijfer krijgt en een rapport waar ook je
gemiddelde cijfer per onderdeel op staat. Omdat je niet kunt blijven zitten bij Intermezzo
hangt er niets van deze cijfers af: we gebruiken ze puur om te zien hoe jouw ontwikkeling
verloopt en op welke vlakken deze nog wat extra aandacht nodig heeft.
Het krijgen van cijfers is daarnaast een heel belangrijk onderdeel in de voorbereiding op het
voortgezet onderwijs als het gaat over jezelf inschatten, zelfreflectie en het omgaan met
teleurstellingen.

22. Wie geven les aan de Intermezzoklas en wat zijn hun rollen en taken?
De lessen aan de Intermezzoklas worden veelal door verschillende vakdocenten van Beekvliet
gegeven. Twee van die vakdocenten zijn ook je mentoren: hen zie je zowel tijdens de
vaklessen als tijdens de mentoruren. Aan het begin van het schooljaar spreken we af wie voor
jou het eerste aanspreekpunt is. Deze mentor kent jou nog beter en kan jou goed begeleiden
bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Hij of zij voert mentorgesprekjes met jou en is ook
aanwezig bij de gesprekken met je ouder(s).
Naast de mentoren is er ook één coördinator. Deze regelt en organiseert de belangrijkste
dingen voor de Intermezzoleerlingen van het huidige en komende schooljaar samen met de
andere leden van het team. De vakdocenten worden ondersteund door experts op het gebied
van hoogbegaafdheid en de studievaardigheden in het voorgezet (speciaal) onderwijs en het
primair onderwijs in de regio.

23. Hoe wordt mijn persoonlijke ontwikkeling gevolgd?
Tijdens de intakeprocedure en het intakegesprek maken we al een begin met jouw persoonlijk
ontwikkelplan. Dit bespreken we met je ouder(s), docent(en) van de basisschool en mogelijk
andere begeleiders. Gedurende het schooljaar hebben we driemaal een gesprek tussen
mentor(en), ouder(s), de leerling en eventueel andere ondersteuners van team Intermezzo. In
oktober bespreken we jouw ontwikkelpunten, doelen en het plan van aanpak. In januari doen
we een tussentijdse evaluatie en krijg je het advies voor het schooltype na Intermezzo. In
juni/juli sluiten we het jaar af met een eindevaluatie en stellen we de overdracht op voor jouw
toekomstige middelbare school.
Gedurende het schooljaar wordt gewerkt met een persoonlijk ontwikkelplan. Dit is een
gedeeld document waarin de leerdoelen en afspraken vastgelegd worden, zodat jij, je ouder(s),
vakdocenten en mentoren hier steeds op terug kunnen grijpen. Daarnaast zullen de uitslagen
van de methode-onafhankelijke toetsen worden toegevoegd aan dit document.
Mochten zich gedurende het schooljaar bijzonderheden voordoen op school waarvan de
ouder(s) op de hoogte gebracht moeten worden of vice versa, onderhouden de mentoren
nauwer contact met je ouder(s) door te mailen, te bellen of af spreken voor een gesprek op
school.

