
Natuurlijk kom je op school om iets te 
leren, maar gelukkig is er meer dan 
alleen dat. Er wordt op Godfried Richter 
heel veel georganiseerd zoals sporttoer-
nooien (volleybal, basketbal etc.) en een 
veldsportdag. Maar ook leuke avonden 
zoals een filmavond, disco, kerstgala of 
muziekavond. 

In klas 2 gaan we op werkweek. 
In de aula zijn voetbalspelen. Er staan 
automaten waar je allerlei lekkers kunt 
kopen. 

Welke vakken krijg je?
In de brugklas krijg je meteen al veel 
leuke vakken, zoals levensbeschou-
wing, Nederlands, Frans, Duits, Engels, 
geschiedenis, aardrijksunde, wiskunde, 
rekenen, beeldende vakken (daarmee 
bedoelen we tekenen, handvaardigheid 
en textiele werkvormen), biologie, gym-
nastiek en een mentoruur.
 
In de tweede of derde klas komen daar 
nog bij:  economie en natuur- en schei-
kunde.

Hoe ziet het rooster eruit?
Op het rooster komen geen tussenuren 
voor. Je hebt dus nooit een uurtje zomaar 
tussendoor vrij. 
Als er een leraar of lerares ziek is, dan 
zorgen wij ervoor dat je van iemand 
anders les krijgt. Natuurlijk zijn er ook 
pauzes.
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Je zit in groep 8 van de basisschool en 
binnenkort ga je van school veranderen. 
Volgend schooljaar ga je naar de eerste 
klas van het voortgezet onderwijs. Dat is 
nieuw en spannend! 
Je bent vast erg nieuwsgierig. 

Je zult samen met je ouders of verzor-
gers naar een school moeten zoeken 
die het best bij jou past. Welk lijstje met 
wensen heb je? Wat vind jij belangrijk 
op je volgende school?

Wat is het PENTA college 
CSG Godfried Richter?

Een school voor atheneum, havo en mavo. 
Misschien ben je al eens binnen geweest in 
ons mooie gebouw aan het Sparregat. 
Veel leerlingen van groep 8 hebben onze

school al een keer bezocht. Als jij nog niet 
geweest bent, vraag dan aan je ouders of ze 
het kaartje in het boekje invullen en stuur 
het op. We sturen je dan snel een uitnodi-
ging toe. We vinden het hartstikke leuk als 
je komt kijken! Ook je ouders of verzorgers 
mogen meekomen.

Leerlingen van verschillende basisscho-
len, dat wordt best even wennen! Alle 
leerlingen die bij ons naar de eerste 
klas gaan, komen daarom nog voor de 
zomervakantie een middag naar school 
om met elkaar kennis te maken. Dat is 
hartstikke leuk en je weet meteen wie je 
klasgenoten zijn. 

Als je dat fijn vindt proberen we er ook 
voor te zorgen dat er in jouw klas leer-
lingen zitten die je kent van de basis-
school. Dan hoef je ook niet alleen naar 
school te lopen of te fietsen. 
Wel zo gezellig, toch?

Iedereen op de juiste plek
Op onze school kun je in drie soorten 
brugklassen terecht komen: een athe-
neum/havo-klas, een havo/mavo-klas 
of een mavo-klas. Het hangt erg van het 
advies van de basisschool af in welke 
klas je komt. In de atheneum/havo-klas 
en de mavo/havo-klas krijg je voor 
elke repetitie twee cijfers. Dat is best 
ingewikkeld, maar we leggen het hier 
even voor je uit. Bijvoorbeeld: in een 
atheneum/havo-klas krijg je een athe-
neum-cijfer en een havo-cijfer. Wij heb-
ben die twee cijfers nodig om te kijken 
welke opleiding het best bij jou past. 
Datzelfde doen we in de tweede klas.

Aan het eind van de tweede klas kun 
je bevorderd worden naar 3-atheneum, 
3-havo, of naar 3-mavo. Dit noemen wij 
onze verlengde brugperiode. Je ziet dat 
het mogelijk is meerdere jaren te zoe-
ken naar de opleiding die het best bij 
                                                  jou past.

Introductiedagen voor 
nieuwe brugklassers
Na de zomervakantie gaan we verder 
met kennismaken. We hebben dan 
twee introductiedagen. Op dinsdag en 
woensdag ben je met je klas en een le-
rares of leraar bezig elkaar en de school 
te leren kennen. Die leraar of lerares 
noemen we je mentor. 

Woensdag is de start-
dag. In de morgen 
beginnen we met 
een paar lessen en 
‘s middags sluiten 
we de introductie-
dagen op een gezel-
lige manier af. Na die 
twee dagen weet je de 
lokalen te vinden waar je les hebt en je 
hebt ook je lesrooster. 

Op woensdagochtend, donderdag en 
vrijdag volg je de lessen zoals die op 
het rooster staan.

Bij wie kan ik op school 
terecht met vragen?

Elke klas heeft een eigen mentor. Een mentor 
is een leraar of lerares bij wie je (ook je 
ouders of verzorgers) altijd terecht kunt met                                      
                                 vragen of voor gesprekken. 

Deze persoon is erg belangrijk in onze 
school. De mentor zie je meerdere malen per 
week: bij het vak dat hij of zij geeft en bij het 
mentoruur. 

Met de mentor kan je praten over allerlei 
andere onderwerpen. Heb je het naar je zin 
op school, heb je problemen met het leren en 
hoe pak je die problemen dan aan enz. 
Kortom is er iets, spreek er dan met je 
mentor over!


