
Intermezzo: een tussenjaar

We starten binnen enkele minuten met een korte presentatie.



Agenda 
• Korte presentatie:

• Wat is Intermezzo? 
• Voor wie is Intermezzo?
• Hoe werkt de aanmelding?

• Beantwoording van vragen
• Stel uw vragen alvast in de chat



Achtergrond
• Behoefte vanuit PO
• Signalering in VO
• Vraag vanuit ouders



Wat is Intermezzo?
• Overbrugging tussen groep 7/8 en klas 1
• Klaar op PO, nog niet klaar voor VO
• Mix van cognitieve uitdaging en 

begeleiding op vaardigheden
• Startklaar maken voor VO



Voor wie is Intermezzo?
Vier domeinen:
A. VWO-potentie
B. Onvoldoende aansluiting BS
C. Onvoldoende vaardigheden
D. Onvoldoende aansluiting 

(sociale/emotionele ontwikkeling)



School is saai!Ik doe het altijd zo!

Herkenbaar?

Waarom moet ik dit leren? 
Dit heb ik toch niet nodig?
Deze plusopdracht is stom!

Waarom mag ik niet 
gewoon verder met 
mijn legoproject?

Frustratie?

Kan ik al mijn schoolwerk wel 
goed plannen en organiseren?

Ik wil eigenlijk liever 
buitenspelen.

Moet ik van school af  als 
ik een onvoldoende haal?

Onzekerheid?

Mijn klasgenoten 
snappen mij niet.



Wat doe je bij Intermezzo?
Kernvakken
Taal/Lezen

Rekenen
Engels

Cognitieve uitdaging
Programmeren
Vreemde talen

Mens&Maatschappij
Filosofie

Creatief/Beweging
Beeldende vorming

Muziek
Theater

PMT / LO

Projectmiddag
Wetenschap
Onderzoek
Excursies

Oriëntatie VO

Mentoraat
Metaleren / SVT

SOVA
Huiswerk

Individueel



Wat leer je bij Intermezzo?



Aanmelding en tijdspad
Aanmeldformulier op website
• feb-mrt: Docent/IB BS en ouder(s) vullen dit samen in
• mrt-apr: Intakegesprekken
• april: Toelatingsvergadering
• uiterlijk 1 mei: Definitief  bericht toelating
• juni: Kennismaking op Beekvliet
• september: Start Intermezzo



Meer info
• Meer informatie:

www.gymnasiumbeekvliet.nl/intermezzo
• Lijst van veelgestelde vragen

• Toelatingscriteria

• Aanmeldformulier

• Meer vragen? 
intermezzo@gymnasiumbeekvliet.nl

• Nog een vragenuurtje op 22 februari

http://www.gymnasiumbeekvliet.nl/intermezzo
mailto:intermezzo@gymnasiumbeekvliet.nl


Vragen?

Steek a.u.b. uw handje op of  zet uw vragen in de chat.
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