Brugklassen op het Antoniuscollege
Het Antoniuscollege is een havo-atheneum-gymnasium school. Binnen deze opleidingen
kunnen leerlingen de keuze maken voor tweetalig onderwijs (TTO), Technasium en Breed
(regulier onderwijs). Meer informatie hierover vindt u in onze brochure.
Wij plaatsen conform het basisschooladvies. Het basisschooladvies is leidend. Bij het geven
van de adviezen wordt door de basisscholen voor atheneum en gymnasium de term “vwo”
gebruikt. Om deze indicatie te verfijnen wordt wel de term vwo plus voor het gymnasium
gehanteerd.
We kennen de volgende mogelijkheden:
Basisschooladvies
mavo/havo

Type brugklas waarin de
leerling geplaatst wordt
havo-brugklas

havo
havo/vwo
vwo
vwo (plus)

havo-brugklas
atheneum/havo-brugklas
atheneum-brugklas
atheneum/gymnasium-brugklas

Instroom bij TTO
brugklassen
Uitsluitend na overleg met
teamleider Brugklas
TTO havo/vwo-brugklas
TTO havo/vwo-brugklas
TTO vwo-brugklas
TTO vwo-brugklas

Afkortingen:
TTO = tweetalig onderwijs
mavo = middelbaar algemeen vormend onderwijs
havo = hoger algemeen vormend onderwijs
vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Veelgestelde vragen
Waarom worden leerlingen met een mavo/havo-advies in de havo-brugklas geplaatst?
Het Antonius is een havo/atheneum/gymnasium school. Mavo/havo is een dubbeladvies en
wordt gegeven omdat de basisschool denkt dat de mogelijkheid erin zit dat de leerling het
havo niveau aankan. Daar gaan wij dan ook als school voor: onderwijs op havo-niveau om te
onderzoeken of de potentie bij de leerling aanwezig is. Wij volgen dit proces nauwlettend en
hebben hierover regelmatig contact met u als ouder via de tutorgesprekken en de
tutorbrieven na elke cijferperiode. Mocht onverhoopt na een jaar blijken dat het niet lukt op
de havo, dan is er een gegarandeerde plek voor uw kind op Antoniusmavo XL, onderdeel
van het Carmelcollege Gouda.

Kan een leerling met een mavo/havo-advies naar de TTO havo brugklas?
De keuze voor tweetalig onderwijs betekent een extra uitdaging voor de leerling. Indien de
leerling mavo/havo-advies heeft gekregen, kan TTO dan ook alleen worden gekozen na
overleg met de teamleider Brugklas. Dit is noodzakelijk om vast te stellen wat het
afbraakrisico is als een leerling met een mavo/havo-advies het TTO gaat volgen.
Met vragen kunt u altijd terecht bij de leerlingcoördinator. U kunt mailen naar
s.schuttelaar@carmelcollegegouda.nl of u belt naar 0182- 514344 en de receptioniste brengt
u in contact met onze medewerkers.

