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Plattegrond begane grond

C O L L E G E Welkom op de informatieavond 2023

Entree

Programma
19:30 – 20.00 uur: Inloop met koffie en thee (hal)

20.00 - 20.20 uur: Welkom en algemeen gedeelte (aula)
Dhr. Kees Versteeg, rector  

20.25 - 21.45 uur: Presentaties in 3 rondes (lokalen)

Elke presentatie wordt 3 keer gegeven  
(uitzondering: voor zorg zijn er 2 rondes):  
ronde 1: 20.25 – 20.50 uur
ronde 2: 20.55 – 21.20 uur
ronde 3: 21.25 – 21.45 uur

Brugklasonderwijs en  
toelating/plaatsing

Aula

Mavo en mavo XL Lokaal 5

Havo en havo Griftland Business Class (GBC) Lokaal 18

Vwo Lokaal 41

Vwo Xtra Lokaal 43

ICT en iPad onderwijs Lokaal 2

Brugklasmentoraat Brugklasaula

Zorg (ronde 1: zorg algemeen)
Zorg (ronde 2: ASS, AD(H)D)

Lokaal 8

Remedial Teaching (RT) Lokaal 6

Mavo en
mavo XL (5)

Vwo (41) Vwo Xtra 
(43)

ICT en iPad  
onderwijs (2)

Brugklas-
mentoraat 

(brugklasaula)

RT (6)

Zorg (8)

Op de achterzijde vindt u een korte inhoud 
van iedere presentatie



De presentaties

Christelijke school voor mavo/havo/vwo 
Noorderweg 79 - 3761 EV Soest  

035 - 609 82 00 - mail@griftland.nlC O L L E G E

Vragen? Neem contact op met het brugklasteam:
Désirée Keijner (teamleider): d.keijner@griftland.nl
Jorinde de Vos (teamondersteuner): j.devos@griftland.nl
Tim Visscher (teamondersteuner): t.visscher@griftland.nl

Mavo en mavo XL
De mavo (de theoretische leerweg van het vmbo)  
bereidt de leerling voor op het mbo. Kennis en vaar-
digheden worden op niveau aangeboden op de leer-
weg naar actief zelfstandig handelen. De overstap 
(na het 4e leerjaar) naar de havo is ook een serieuze 
optie. Met het mavo-XL-programma worden leerlin-
gen hier al in een vroeg stadium op voorbereid: haal 
twee diploma’s in 6 jaar! 

Havo en havo GBC
De havo heeft tot doel de leerling die kennis en 
vaardigheden bij te brengen die hem of haar in staat 
stellen een vervolgopleiding in het hoger beroeps-
onderwijs te volgen. In de tweede fase volgt de 
havo-leerling een zelf te kiezen profiel en speelt eige-
naarschap en daarbij ook het indelen van keuzewerk-
tijd een belangrijke rol. Mentor en decaan helpen  
de leerling bij het maken van passende keuzes.  
De Griftland Business Class (GBC) kan daar een van 
zijn, een uitdagend traject van een jaar in 4 en 5 havo, 
waarbij leerlingen een eigen bedrijfje oprichten.

Brugklasonderwijs en toelating/plaatsing
Hoe geeft het Griftland College vorm aan haar 
onderwijs in de brugklas in de verschillende dakpan-
klassen en in de vwo Xtra-klas? Er zijn drie soorten 
brugklassen (mavo/havo, havo/vwo en vwo Xtra); in 
welke klas komt mijn kind? Welke criteria worden 
gehanteerd bij toelating en plaatsing in een brugklas? 
Hoe werkt gepersonaliseerd leren en wat is de rol 
van de iPad hierbij? Hoe wordt in de lessen gedif-
ferentieerd? Op welk niveau wordt er in de combi-
natieklassen lesgegeven en becijferd? Op al deze 
vragen krijgt u antwoord tijdens deze presentatie.

Vwo Xtra
Op het vwo Xtra (VX) gaat er meer aandacht uit naar  
zelfstandigheid, grotere projecten en meer uitdaging 
in verschillende vakken. Ook krijgen leerlingen in de 
VX-klas Latijn als extra vak en Xpertlessen, waarin ze 
per kwartaal heel andere leerstof krijgen dan in de 
reguliere vakken, zoals sterrenkunde. Vwo Xtra is er 
voor klas 1 tot en met 3.

IT en iPad onderwijs
We bieden een ruime keuze aan IT-vakken waar  
leerlingen ook examen in kunnen doen. In de  
onderbouw wordt met het vak ICT & Media de  
nadruk gelegd op het eigen maken van ICT-basis-
vaardigheden en mediawijs worden. Alle leerlingen  
werken naast boeken met iPads, waardoor  
opdrachten vaker op eigen niveau gemaakt kunnen 
worden en lessen interactiver en uitdagender zijn. 
Bij aanmelding op het Griftland College kunnen de 
iPads met korting via de school aangeschaft worden.

Vwo
Op het vwo gaat het niet alleen om het verwerven 
van kennis. Algemene vaardigheden, zoals studie- 
houding, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid, 
zijn heel belangrijk. Het leren van de leerling wordt 
zoveel mogelijk bevorderd door diepgaander (vaker 
dan eens per week) met een vak bezig te zijn. Tijdens 
de tweede fase (bovenbouw) wordt zelfstandig stude-
ren steeds belangrijker. We hebben verschillende  
studieruimtes. Een aantal leerlingen volgt het honours-
programma, we vertellen hier graag meer over. Zorg  ronde 1: zorg algemeen

 ronde 2: ASS, AD(H)D
Hoe is de zorg voor een leerling op het Griftland 
College ingericht? Waaruit bestaat ondersteuning 
voor leerlingen die extra zorg nodig hebben? Wat is 
de rebound? Onze zorgcoördinator vertelt u meer 
hierover. Er zijn twee rondes; bij de tweede ronde zal 
specifiek ingegaan worden op ASS en AD(H)D.

RT: dyslexie en leren leren
Welke begeleiding krijgen leerlingen met dyslexie? 
Wat is leren leren? De Remedial Teaching (RT) geeft 
onder andere ondersteuning aan leerlingen bij 
het organiseren en plannen van het huiswerk of 
kortstondige hulp bij de talen of bij het ontdekken 
waarom leren niet lukt. 

Brugklasmentoraat
Tijdens deze presentatie vertellen we meer over de 
wijze waar op de brugklasleer ling wordt begeleid en 
de rol van de mentor hierin. Aan de orde komen 
onder andere de eerste opvang, kanjertraining,  
stu diebegelei ding, individuele begelei ding en de 
inzet van leerlingmentoren.

Zie ook onze website met veel 
informatie over onze school


