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DE FONTEIN
MET PASSIE
VOOR JOUW
TOEKOMST!

AANSLUITTRAJECT OP
DE VERVOLGOPLEIDING

PROEF ONZE SFEER
Het is natuurlijk hartstikke belangrijk
dat uw kind het naar zijn/haar zin heeft op
school, maar het is minstens zo belangrijk
dat ze goed voorbereid zijn op het vervolg
onderwijs. Hetzij havo, hetzij mbo…
Daarom leert uw kind hier veel over LOB:
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding.
Ofwel:
• Wie ben ik?
• Wat kan ik?
• Waar ben ik goed in?
•W
 at wil ik?
• Hoe bereik ik mijn doelen?
• Wat lijkt mij leuk om later te gaan doen?
• Zodat je later goed terecht komt!
DE LOOPBAAN VAN DE LEERLING
STAAT CENTRAAL OP DE FONTEIN

Aagje Dekenlaan 2, 1403 HH Bussum, 035 6927676
info-df@gsf.nl, www.defonteinbussum.nl

Om een goede aansluiting te
garanderen op het mbo of de
havo werken we op De Fontein
met een aansluittraject, de Pre
Lyceum Stroom
HAVO
Een paar maanden extra lessen Nederlands,
Engels en wiskunde om de aansluiting naar
de havo te stroomlijnen. Maar liefst een
derde van onze leerlingen gaat na de mavo
naar de havo!
MBO
Voor de overgang naar het mbo worden
een-en-twintigste vaardigheden aangeleerd
zoals leren presenteren, ICT-gebruik en
samenwerken, waardoor je het op het mbo
gemakkelijker hebt! Dat doen we op 16 mid
dagen, buiten alle gewone lessen om. Zo is er
een goede en succesvolle aansluiting, want
100% van onze leerlingen slaagt op de havo
en op het mbo.

PRE LYCEUM STROOM
Op De Fontein kun je de beste overstap
maken naar de havo!
Interesse? Schrijf dan in voor de klas 1
mavo/havo, wij noemen dat de Pre Lyceum
Stroom! Sommige leerlingen weten nog
niet precies naar welk schooltype ze willen
of kunnen. Op De Fontein is dat niet erg. Je
kunt de overstap naar de havo maken na
leerjaar 1, na leerjaar 2 en na leerjaar 4. Je
hebt gegarandeerd een plek op de havo!

DE FONTEIN

MET PASSIE VOOR
JOUW TOEKOMST!

E FONTEIN

DE FONTEIN
De Fontein: dat is eigentijds onderwijs met
veel toekomstmogelijkheden in een
kleinschalige setting. En niet te vergeten:
hoge slagingspercentages!
1) TOEKOMSTGERICHT LEREN
• Pre Lyceum Stroom naar havo mogelijk na klas 1, 2 en 4
• Hoogste doorstroom naar havo (klas 1, 2 en 4)
• Gegarandeerd een plek op de havo
• Concrete afspraken met o.a. Goois Lyceum
• Groot netwerk in het mbo
• Unieke aansluit trajecten naar mbo en havo
2) PERSOONLIJKE AANDACHT
• Een warm en veilig welkom
• Garantie op kleine klassen in leerjaar 1
• Maatwerk voor de leerling die dit nodig heeft

COMPETENTIEGERICHT!
LEUKE SCHOOL!
Dat kinderen naar school gaan om te leren, dat snapt iedereen.
Maar het mag toch ook een beetje leuk zijn? Op De Fontein begint
dat al met de introductiedagen, daar leren ze elkaar al snel goed
kennen. Een Halloween feest, een Nieuwjaarsgala in een mooi pak
of jurk of op excursie!
Het kan allemaal. Een dagje naar het klimbos of poldersporten in de blubber maar ook leren
hoe je Djembe speelt!

Op De Fontein kijken we niet al
leen naar cijfers, maar ook naar
hoe je die cijfers hebt gehaald.
Dat noemen we competenties.

DE COACH
Degene die uw kind op school het beste kent, altijd een
luisterend oor biedt en met wie uw kind alles wat belangrijk is
kan bespreken, is de coach!

SCHOOL MAG TOCH OOK WEL EEN BEETJE LEUK ZIJN!
3) EIGENTIJDS ONDERWIJS
• Iedere leerling een eigen Chromebook
• Leren werken in projecten
• Aandacht voor het ontwikkelen van competenties
... EN HAAL JE CERTIFICATEN CAMBRIDGE
ENGELS / WISKUNDE A HAVO!

Naast theorie lessen zijn er ook practicum lessen met proefjes en
microscopen en bijvoorbeeld films/vlogs maken. En wat te denken van
onze technologie lessen?

Op andere scholen noemen ze dat ook wel een klassenleraar of mentor. Wij zeggen Coach,
omdat de coach uw kind en het team waar hij/zij in zit (de klas) vooruit helpt naar het beste
resultaat. Bij de coach leer je plannen, organiseren en hoe je het best je schoolwerk doet.
Elke week zijn er 2 coach-lessen of zoals wij ze noemen: coachmomenten.

Competenties die wij scoren zijn ondermeer:
planning en organisatie, zelfstandig werken,
maar ook zelfreflectie! Het vervolg onderwijs
is competentie gericht dus wij bereiden
hierop voor.
Op een persoonlijke voortgangsbespreking met
de coach worden dus cijfers en competenties
besproken!

