Jaaroverzicht
Vóór de zomervakantie (je zit nog in groep 8 van de basisschool):
6 februari
14 februari
12 juni
		
		

Open Dag
Oriëntatiemiddag
Ontvangst op het Drachtster Lyceum van de nieuwe
brugklasleerlingen op woensdagmiddag om 14.30 uur
door hun mentor.

Ná de zomervakantie (je zit nu in de brugklas van Het Drachtster Lyceum):
Eerste week
September
Oktober
December
		
		

Introductieweek
Ontvangst op school van de ouders
Spelletjesavond brugklas
Uitreiking rapport over het eerste trimester en
gelegenheid voor je ouders om met de mentor en
enkele docenten te praten.

Tweede helft december Kersttoneel in De Lawei.
Februari / maart

BAF (Brugklas Artiesten Festival).

		
		
		
		
		

Uitreiking rapport over het tweede kwartaal en 		
inschatting naar welke klas en welk niveau je aan het
einde van het brugjaar zult gaan. Voor je ouders is er
gelegenheid om hierover te praten met de mentor en
enige vakdocenten.

Juni /juli
		

Eindrapport en beslissing over de overgang
Walibi / sportdag

Singelland Het Drachtster Lyceum
Torenstraat 28, 9201 JW Drachten
Postbus 37, 9200 AA Drachten
T (0512) 57 10 20
E drachtsterlyceum@singelland.nl

Wordt

Het Drachtster Lyceum
jouw

nieuwe
school?

Voor leerlingen
van groep 8

In groep 8 kies je voor een vervolgopleiding. Dat is spannend! Want als
je van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat, verandert er

veel. Je krijgt nieuwe klasgenoten, je bent misschien langer onderweg

van huis naar school en op school krijg je ieder uur een ander vak met een
andere leraar.

Hoe helpen wij je op Het Drachtster Lyceum om daaraan te wennen?
Mentoraat
Iedere brugklas heeft een eigen mentor. Dit is meestal een leraar of lerares. Wat
doet een mentor?
- De mentor helpt je om je thuis te gaan voelen in de klas.
- De mentor helpt je om te leren leren, te plannen en huiswerk te maken.
- Je overlegt met de mentor als er problemen zijn, thuis of op school.
- Als je ruzie hebt met iemand, gaat de mentor met jullie praten om het
probleem op te lossen.
- Als je een tijdje ziek bent, vraagt de mentor hoe het met je gaat.
- Als er op school afspraken gemaakt zijn, legt de mentor die uit.
- Ook met je ouders heeft de mentor contact. In het begin van het 		
schooljaar maken je mentor en je ouders kennis met elkaar. Ook 		
daarna kunnen je ouders (op afspraak) op school met je mentor komen
praten.
Je komt op Het Drachtster Lyceum terecht op een school waar je gezien
wordt en geen nummer bent.
Kennismaking
Als je gekozen hebt voor Het Drachtster Lyceum, word je in
juni uitgenodigd om naar onze school te komen. Je hoort
dan in welke klas je komt te zitten, je maakt kennis met je
mentor en je krijgt een introductiekrant. In die krant lees
je wat je in de introductieweek, je allereerste week op
school, allemaal te wachten staat.
Introductieweek
Na de zomervakantie maak je tijdens de
introductieweek uitgebreid kennis met het gebouw
en iedereen die je daar kunt tegenkomen.
Je doet in groepjes het Selfiespel en tijdens de
Groene Spelen ben je in de gymzaal bezig met

uitdagende opdrachten in kleine groepen. Je hoeft deze week pas om 9.10 uur te
beginnen en niet zoals gewoonlijk om 8.20 uur.
Na deze week voel je je vast al een beetje thuis op school.
Rooster en vakken
Op Het Drachtster Lyceum beginnen we om 8.20 uur en we stoppen om 15.50 uur.
Er is een korte ochtendpauze van 10.00 – 10.20 uur en tussen de middag is er een
lunchpauze van 30 minuten.
Je krijgt de volgende vakken:
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wiskunde, Fries,
tekenen, techniek, handvaardigheid en textiele werkvormen, sport & bewegen,
muziek, studieles en in de gymnasiumbrugklas ook Latijn.
Studielessen
In de brugklas krijg je één mentorles per week en kun je daarnaast een uur
steunles krijgen van een bovenbouwleerling voor een vak waar je moeite mee
hebt. In de mentorles neemt het leren studeren een belangrijke plaats in.
In het begin van het schooljaar komen zaken aan de orde als: hoe vul je
een agenda in, wanneer leer je je huiswerk, in welke volgorde doe je de
verschillende vakken, doe je eerst je maakwerk en dan het leerwerk
of andersom, hoe is je huiswerkplanning voor de week, hoe ga
je met informatieve teksten om, hoe kun je het beste vreemde
woordjes leren?
Tot aan de herfstvakantie worden de twee studielessen gegeven
door de mentor. Na de herfstvakantie geeft de mentor nog een
algemene studieles en wordt de andere studieles gebruikt als
steunles of als verrijkingsles.
Feestjes/klassenavond/schoolreisje
De boog kan niet altijd gespannen zijn! Daarom zijn
er in oktober en maart feestelijke brugklasavonden.
Bovendien is er, voor de kerstvakantie, het
traditionele kersttoneel voor de hele school.
Er wordt dan door de leerlingen een stuk
opgevoerd in De Lawei.
Verder organiseert de klas zelf samen met de
mentor een klassenavond of gaat de klas met
de mentor naar het theater.
Aan het einde van het schooljaar staat er een
schoolreisje op het programma.

