
 
Intermezzo op Beekvliet 

 

Ben of ken jij een leerling die: 

• nu in groep 7 of 8 van de basisschool zit? 
• een havo/vwo- of vwo-advies heeft gekregen/gaat krijgen? 
• opziet tegen de stap naar de middelbare school? 
o omdat hij/zij pas 10 of 11 jaar oud is?  
o omdat hij/zij nog niet de hele dag op school stil wil zitten? 
o omdat hij/zij ’s middags liever buiten speelt dan huiswerk maakt? 
o omdat hij/zij nog wat vaardigheden mist om daar goed mee te kunnen doen? 

• toe is aan afwisselende en uitdagende vakken op vwo-niveau? 

Is dat dan ook een leerling die: 

• vaak te moeilijk denkt bij de uitleg of opdrachten? 
• vragen stelt waarop hij/zij het antwoord nog niet hoeft te weten? 
• niet goed begrepen wordt door zijn/haar leeftijdsgenoten? 
• school maar saai en stom vindt? 
• zich afvraagt wanneer het ‘echte leren’ nu eindelijk begint? 
• heel graag zijn/haar eigen manier van werken gebruikt? 
• ook geen andere manieren wil uitproberen? 
• eigenlijk liever een jaartje langer wil wachten tot de ‘echte’ middelbare school? 
• in een extra jaar kan werken aan vaardigheden, zoals plannen, doorzetten en reflecteren? 
• in dat jaar ook zelfvertrouwen wil opbouwen en ontdekken waar zijn/haar talenten liggen? 

Voor die leerlingen biedt Gymnasium Beekvliet vanaf september 2022 een Intermezzojaar! 
In dit bonusjaar oefenen we de vaardigheden die nodig zijn voor klas 1 op het vwo, maar wel 
door interessante en uitdagende vakken aan te bieden zoals informatica, filosofie, wetenschap, 
beeldende vorming en vreemde talen. Natuurlijk doen we ook gewoon aan taal, lezen, rekenen 
en gymles. De mentoren helpen de leerlingen om na het Intermezzojaar met zelfvertrouwen te 
kunnen starten in de brugklas van de middelbare school van hun eigen keuze.  

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Kijk dan voor meer informatie op de website: 
www.gymnasiumbeekvliet.nl/intermezzo of mail naar intermezzo@gymnasiumbeekvliet.nl. 
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