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VOORSPRONG
MET HET PREGYMNASIUM

WAT IS HET PREGYMNASIUM?
Het pregymnasium is een periode van acht weken waarin leerlingen van de
basisschool op Scala kennis kunnen maken met het onderwijs zoals dat op een
vwo-school gegeven wordt. Ze volgen in dit traject op een licht aangepast
niveau een aantal vakken op het gebied van taal, cultuur en wetenschap. Daartoe behoort, zoals de naam pregymnasium al aangeeft, ook een kennismaking
met de vakken Latijn en Grieks.

VOOR WIE IS HET PREGYMNASIUM BEDOELD?
Het pregymnasium is bedoeld voor leerlingen van wie al vrijwel zeker is dat ze
een vwo-advies zullen krijgen. Het zijn leerlingen die halverwege groep acht
duidelijk toe zijn aan een nieuwe inhoudelijke uitdaging. Het pregymnasium is
overigens, anders dan de naam misschien doet vermoeden, niet exclusief bedoeld voor leerlingen die vermoedelijk naar het gymnasium zullen gaan. Ook
toekomstige atheneumleerlingen krijgen op het pregymnasium een mooi kijkje
in de keuken van het vwo-onderwijs.

HOE KAN IK MIJN KIND AANMELDEN?
De aanmelding verloopt uitsluitend via de basisschool. De docent van groep 8
heeft van ons een aanmeldingsformulier ontvangen. Het aanmeldingsformulier
wordt vervolgens door de basisschool naar Scala Molenwatering teruggestuurd. De leerlingen die zijn aangemeld, ontvangen begin oktober een brief
met daarin praktische informatie.

WAAR VINDT HET PREGYMNASIUM PLAATS?
De lessen van het pregymnasium vinden altijd plaats op donderdagmiddag op
de locatie Molenwatering, het vwo-gebouw van Scala. De adresgegevens staan
op de achterkant van deze folder vermeld.
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WAAROM SCALA MOLENWATERING?
Scala Molenwatering is een school waar in de brugklas alleen vwo wordt
aangeboden. Om die reden hebben we veel uitdaging te bieden en wordt er
op een hoog niveau lesgegeven. Scala Molenwatering is ook de enige school in
de regio waar leerlingen een gymnasiumdiploma kunnen halen.

WELKE VAKKEN WORDEN ER AANGEBODEN?
In het pregymnasium krijgen de leerlingen les in de volgende vakken:
- Latijnse en Griekse cultuur
- Cambridge Engels
- Wiskunde
- Geschiedenis
- Bèta
- Frans
Het traject bestaat uit twee blokken van vier weken. In het eerste blok krijgen
de leerlingen de ene helft van de vakken aangeboden, in het tweede blok de
tweede helft.

HOE ZIET EEN MIDDAG ERUIT?
Een middag van het pregymnasium is als volgt opgebouwd:
1e uur: 13.00 – 13.45 uur
2e uur: 13.45 – 14.30 uur
pauze: 14.30 – 14.45 uur
3e uur: 14.45 – 15.30 uur

OP WELKE DAGEN ZIJN DE LESSEN?
De lessen vinden plaats in twee blokken:
Eerste blok
2 november 2017
9 november 2017
16 november 2017
23 november 2017
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Tweede blok
30 november 2017
7 december 2017
14 december 2017
21 december 2017 (met aansluitend certificering)
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ZIJN ER KOSTEN AAN HET PREGYMNASIUM
VERBONDEN?
Deelname aan het pregymnasium is gratis.

HOE WORDT HET PREGYMNASIUM AFGESLOTEN?
Tijdens de laatste bijeenkomst van het pregymnasium ontvangen alle leerlingen
een certificaat van deelname. Voor deze uitreiking zijn de ouders of verzorgers
en broertjes en/of zusjes als vanzelfsprekend uitgenodigd.

CONTACT
Heeft u nog vragen of opmerkingen over het pregymnasium? Dan kunt u
contact opnemen met de coördinator van het pregymnasium, de heer dr. A.P.
Stehouwer, via het e-mailadres pregymnasium@penta.nl.
Scala
Locatie Molenwatering
Curieweg 25
3208 KJ Spijkenisse
0181-617588
pregymnasium@penta.nl
www.zetjeopvoorsprong.nl

PREGYMNSIUMFOLDER1718 definitief 2.indd 4

23-08-17 09:40

