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• Dakpanklas/kansklas/mengklas

• Met advies: havo en kans-advies vwo of havo/vwo-advies

• Met havo/vwo-advies: keuze voor h/a-klas óf havo-technasium

• (Vwo tech kan niet!)

• Advies PO is leidend, gesprekken daarover 

alleen met basisschool

Havo/Atheneumklassen



• Wat houdt een determinatieklas precies in?

Kans krijgen / onderzoeken wat het best passende niveau is

• Het lesgeefniveau voor de hele klas is op VWO niveau.
Het onderscheid zit hem in de manier van toetsen. 

Deze toets moet voldoen aan onze eisen van een 

determinerende toets: een toets bestaande uit 
zogenaamde basis- en plusvragen.

Determineren



• Les en SO’s op vwo-niveau

• Alle proefwerken gedifferentieerd voor de vakken 

NE, EN, FA, GS, AK, WI, BI, SC, MU en LB. 
+ 2 cijfers: havo- en vwo cijfer

• Twee rapporten: een havo-cijferlijst en 

een atheneum-cijferlijst

Wij vinden het belangrijk dat de leerling gemotiveerd is 
om het beste uit zichzelf te halen en in de tweede klas 
in de juiste afdeling zit.

Determineren



• Deze twee niveaus worden getoetst en tellen 

beide mee voor het havo – en atheneumcijfer

• Havo-cijfer = Basispunten tellen zwaarder mee dan pluspunten

• Atheneumcijfer = Pluspunten tellen zwaarder mee dan 
basispunten

• Beslissing welk niveau op basis van de rapportcijfers, 

altijd eerst kijkend naar het hoogste niveau.

Onderscheid tussen basis- en plusniveau



• Bevorderen max 1 tekortpunt

• Bespreken 2 tekortpunten

• Afwijzen meer dan 2 tekortpunten

• 2/3 van de leerlingen gaat naar het atheneum 

Naar leerjaar 2



• Nieuw gebouw: iedereen moet wennen

• Grote overgang t.o.v. de basisschool

• Introductieprogramma: veilige en prettige sfeer creëren

• Veel aandacht voor groepsvorming

Nieuw in de brugklas



O&W is een vak op het VWO én in de Havo/Atheneumklas. 
• Onderzoekend leren & leren onderzoeken
• Kritisch leren denken, dat wil zeggen dat je leert om zelf te 

beoordelen hoe je met informatie moet omgaan.
• Leren om zelfstandig te werken
• Leren om in een groepje samen te werken
• Aandacht besteden aan onderwerpen die je zelf interessant 

vindt én onderwerpen die belangrijk zijn op dit moment

Onderzoek & Wetenschap (O&W)



• Nieuwsgierige houding
• Enthousiasme tijdens de lessen
• Goede samenwerking
• Zelfstandig werken 
• Plannen en verdelen van taken
• Professionaliteit tijdens het uitvoeren van onderzoeken
• Secuurheid bij het doen van onderzoeken
• Reflecteren: Wat ging er goed? Wat kan er beter?

O&W: Wat wordt er van je verwacht?



Om je te leren onderzoeken heeft WON een 
aantal leuke filmpjes gemaakt. Dit is er één van!

Onderzoek, hoe leer je dat?



• Wat is een goede vraag?
• Waarom zijn vragen zo belangrijk?
• Wat is een wetenschappelijke vraag?
• Waar vind je goede vragen?
• Wat is wetenschap?
• Waar vind je informatie?
• Hoe weet je of informatie te vertrouwen is?
• Onderzoeken, hoe doe je dat?

O&W: Wat leer je in klas 1?



• Het eerste onderzoek waarbij 
je het bos gaat onderzoeken: 
boom, dier en plant. 

• Het onderzoek werk je uit op 
school en presenteer je 
aan de klas

Projecten in klas 1: Bosproject



Hoe duurzaam leef ik? 
Wat kan ik doen om nog duurzamer te leven?

• Je leert wat duurzaamheid eigenlijk is
• Je gaat onderzoeken hoe duurzaam je zelf leeft
• Je gaat samen onderzoeken hoe we duurzamer kunnen leven
• Je gaat een expert interviewen
• Je maakt een film die je presenteert

Het duurzaamheidsproject



Op de WON manifestatie kun je je onderzoek
laten zien aan leerlingen van andere scholen.

De WON-manifestatie
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