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WELKOM
WELKOM OP
DE FONTEIN!

Zit jij in het (voor)laatste jaar van de basis
school? Dan is het tijd om te gaan kijken
naar een leuke en goede middelbare school.
Vooral naar een school die goed bij jou past.
Ben je nieuwsgierig naar de wereld om je heen?
Hou je van gezelligheid én een uitdagende manier van leren?
Wil jij jezelf uitdagen op je hoogste niveau?
Dan is De Fontein wel dé school voor jou!
Op De Fontein zien we jou. Het is er persoonlijk en veilig.
Dat vinden wij een belangrijke basis om goed te kunnen leren.
Naast goede prestaties vinden wij het ook belangrijk dat je je
als persoon ontwikkeld.
Op De Fontein helpen wij je worden wie je bent!
Brenda Mol,
directeur van De Fontein
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NAAR DE BRUGKLAS
VAN GROEP 8 NAAR DE BRUGKLAS, DAT IS EEN GROTE STAP.

Je was de oudste van de school
	

en plotseling hoor je weer bij de
jongsten.

Je was gewend dat je les kreeg
	

van een of twee juffen of mees
ters; nu is er voor elk vak een
andere docent.

Je neemt afscheid van je oude
	

school en van sommige vrienden
en vriendinnen.

Je krijgt je eigen chromebook.
Als je een mavo of een mavo/havo
advies krijgt, ben je op De Fontein
van harte welkom. In dit boekje lees
je hoe het is om bij ons naar school
te gaan. Maak je over vrienden geen
zorgen: iedereen is nieuw in de brug
klas en wil graag vrienden maken.
Voor je het weet, heb je er nieuwe
vrienden en vriendinnen bij!

Je wisselt vaak van lokaal en
	

dat is in het begin even zoeken.

Spullen die je niet nodig hebt,
	
stop je in een kluisje waarvan
alleen jij de sleutel hebt.

TIP VAN EEN BRUGKLASSER!
Toen ik hier op school kwam, verdwaalde ik nog weleens, maar het
went snel. Als je twee, drie weken verder bent, is het gewoon geweldig!
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DE FONTEIN
& JIJ
Op De Fontein kun je in de eerste klas kiezen voor een mavo klas of voor een
mavo/havo klas (Pre Lyceum stroom). Het is een vierjarige opleiding die nog niet
gericht is op een speciaal beroep. Met je diploma kun je alle kanten op: naar het
middelbaar beroepsonderwijs of naar de havo.
3 DINGEN DIE JE OVER
DE FONTEIN MOET WETEN:

2

1

	
Toekomstgericht leren
Op De Fontein ligt de wereld
voor je open. Na klas 1, 2 en 4
kun je via de Pre Lyceum stroom
opstappen naar de havo. Op
de havo krijg je gegarandeerd
een plek. We hebben hierover
concrete afspraken gemaakt
met het Goois Lyceum. En kies
je voor mbo, dan maak je met
een speciaal aansluittraject een
vliegende start.

Persoonlijke aandacht
Op De Fontein ben je welkom.
Iedereen kent elkaar. En als het
nodig is, maken de docenten het
onderwijs voor jou op maat.
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Eigentijds onderwijs
In de lessen werk je niet alleen
met boeken. Al in de eerste
klas krijgt iedere leerling zijn
eigen Chromebook. Ook werk je
regelmatig aan projecten. Zo ont
wikkel je kennis én vaardigheden
(competenties).

Een diploma halen vraagt om inzet,
van jou én van ons. Samen zorgen
we dat het gaat lukken en dat je het
naar je zin hebt. Daarvoor zijn een
aantal dingen belangrijk. Dit noemen
we onze kernwaarden. Je vindt ze
hiernaast.

KERNWAARDEN:
Vertrouwen en optimisme
Je wilt bereiken wat je kunt. Je kunt
verantwoordelijkheid (leren) dragen.
Je krijgt de ruimte om nieuwsgierig
te zijn.
Relatie en dialoog
Je bouwt een band op met anderen.
Je bent open en eerlijk. Je geeft
anderen ruimte voor hun mening.
Je lost problemen op door erover te
praten.
Respect en veiligheid
Wij kennen jou, jij doet ertoe. Je mag
laten merken als je dingen moeilijk
vindt. Wij kunnen je vertrouwen.
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KENNISMAKEN
Op De Fontein kom je al voor de zomervakantie kennis
maken met je nieuwe klas. Je hoeft dus niet de hele
vakantie in spanning te zitten.
Dit kennismaken gebeurt op een middag in juni. Je ziet
dan wie er allemaal bij je in de klas zitten. Je krijgt ook
informatie over de eerste schoolweek: waar je moet zijn
en wat je moet meenemen.

Natuurlijk maak je ook kennis met jouw coach of coaches:
zo heten op De Fontein de mentoren. Elke klas heeft er
een of twee. Zij begeleiden je bij het leren en helpen je
om je thuis te voelen in de klas en op school. Het hele jaar
door kun je met vragen bij hen terecht. Ook voor je ouders
is de coach het eerste aanspreekpunt.

TIP VAN EEN BRUGKLASSER!
 et coachmoment vind ik een heel belangrijk lesuur.
H
Als je met dingen zit die je niet leuk vindt, of als je iets
wilt vragen over de toetsen, kun je daar terecht.
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DE EERSTE
SCHOOLWEKEN
En dan is de schoolvakantie achter de
rug en breekt de eerste schoolweek
aan. Je schoolboeken heb je al voor de
zomer besteld bij de firma Iddink. In
de loop van de vakantie worden ze bij
je thuis afgeleverd.
In de eerste week word je op school verwacht voor het
introductieprogramma. Je ontmoet je klasgenoten weer, je
doet spelletjes en natuurlijk krijg je een uitvoerige rond
leiding door de school. Ook ga je ‘survivallen’ in de polder
en djembé spelen en is er een superleuk brugklasfeest!
Voor je het weet, ben je helemaal gewend.

HANDIG OM TE WETEN VOOR DIE EERSTE WEEK:
Voor je fiets heb je als brugklasser een eigen plek
	
aan de rechterkant van het schoolplein.

Je hebt ook een eigen kluisje, waar je de spullen in
	

doet die je even niet nodig hebt. De sleutel krijg je in
de eerste week van de conciërge.

De conciërge vind je beneden bij de ingang. Bij hem
	
kun je terecht als je te laat bent en voor praktische
hulp: van kluissleutel kwijt tot lekke fietsband.

De administratie is op de eerste etage. Daar kun je
	
altijd terecht met vragen.

Als er iets in het lesrooster verandert, kun je dat via
	
je SOM app op je telefoon bekijken. Elke avond na
19:00 uur staan de eventuele roosterwijzigingen
in SOM.
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VAKKEN
Ook op de basisschool
had je allerlei vakken:
spelling, begrijpend
lezen, rekenen,
wereldoriëntatie…
Het verschil is dat de vakken nu meer
gescheiden zijn. Je krijgt ze op aparte
uren en in verschillende lokalen.
Elk vak wordt gegeven door een
docent die daarin gespecialiseerd is.

IN DE BRUGKLAS KRIJG JE ELKE WEEK:
Nederlands (ne)

muziek (mu)

Frans (fa)

tekenen (te)

Engels (en)

drama (dr)

geschiedenis (gs)
aardrijkskunde (ak)
wiskunde (wi) + rekenen
	
biologie (bi)

TIP VAN EEN BRUGKLASSER!
 I n de eerste week ga je poldersporten. Met een
trapeze in een net boven het water springen,
een hindernisbaan en nog veel meer
activiteiten, maar dit is de allerleukste!
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lichamelijke opvoeding (lo)
	
digitale geletterdheid (dig)
coachmoment (cm)
toepassing en technologie

DRAMA is een andere naam voor
toneel. Deze lessen dragen eraan
bij dat je je veilig en prettig voelt
op school. Je leert advies geven en
krijgen, jezelf presenteren en samen
werken. De dramales is een goed
moment om aandacht te besteden
aan moeilijke onderwerpen zoals
pesten, angst en geweld.

HET COACHMOMENT is een uur
waarin je met de hele klas leert hoe
je moet plannen en studeren. Je leert
bijvoorbeeld mindmappen. In dit uur
ontdek je welke dingen jij goed kunt
en wat dat betekent voor je latere
vakkenpakket. En loopt het even niet
lekker in de klas, dan praten jullie
daar met zijn allen over.

LICHAMELIJKE OPVOEDING ken je
waarschijnlijk als gym. Op De Fontein
hebben we een professionele fitness
ruimte waarin je ook na schooltijd
mag sporten.

HUISWERK
Huiswerk maken wij in klas 1 op
school. De docenten leren je vaardig
heden hoe je huiswerk handig maakt.
Je leert plannen en organiseren en
verantwoordelijkheid nemen voor je
eigen leerproces.

Bij DIGITALE GELETTERDHEID
leer je tekstverwerken, werken aan
spreadsheets, presentaties maken, je
informatie vaardigheden te ontwik
kelen en om te gaan met internet en
sociale media. Ook leer je hoe je je
Chromebook optimaal kan gebruiken.

Leerwerk voor een toetsweek kan
in begeleidingsuren na schooltijd. Je
kunt je daar zelf voor opgeven of je
wordt opgegeven!

Al je huiswerk staat in SOM, waar
je op elk moment van de dag in
kunt kijken. Je ouders trouwens ook!
Informatie over de lesstof, huis
werk, schriftelijke overhoringen en
toetsen vind je in de studiewijzers
per vak. Ook die staan in SOM. Dat is
handig als er een les uitvalt en je op
school onder toezicht zelfstandig mag
werken.

...WANT
HUISWERK
MAAK JE OP
SCHOOL!

TIP VAN EEN BRUGKLASSER!
 I k vind drama een heel leuk vak. We doen vaak een spel en daarna
gaan we van alles opvoeren. Er is ook een echt toneelgordijn, met
een heel podium erachter.
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... DUS WAAROM
NAAR DE
FONTEIN?
	
dé opstap naar havo met
garantie op een plek bij het
Goois Lyceum
	
kleine klassen
	
huiswerk maak je op school

	
voor de liefhebber:
wiskunde A op havo niveau
	
uitstekende persoonlijke
begeleiding en zorg
	
hoogste examenresultaten
in de regio

	
Cambridge English certificaat

... ÉN JE KRIJGT EEN
EIGEN CHROMEBOOK!
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CIJFERS, RAPPORTEN
EN COMPETENTIEKAARTEN
Tijdens de schoolweken
krijg je natuurlijk regel
matig toetsen, zoals
een repetitie of een
schriftelijke overhoring.
Je krijgt die toets terug
met, hopelijk, een mooi
cijfer. Tussendoor kun je
altijd je cijfers bekijken
in SOM. (Inderdaad: je
ouders ook!)
In januari en maart is er een per
soonlijk voortgangsgesprek met je
ouders, je coach en natuurlijk ben jij
daarbij. Voor de zomervakantie ont
vang je je rapport met eindcijfers

en competenties. Op het rapport staat
voor elk vak het totaalcijfer over de
afgelopen periode.
COMPETENTIEKAARTEN
Op de competentiekaart zie je of
je vooruit gaat in het nemen van
verantwoordelijkheid, samenwerken,
organiseren & plannen, zelfstandig
heid en motivatie. Dit noemen we
‘competenties’.
LESTIJDEN EN PAUZES
Je hebt op een schooldag maximaal
8 lesuren van 50 minuten. Er zitten
altijd 5 minuten tussen het einde
van de ene les en het begin van de
volgende. Je kunt bijvoorbeeld even
naar het toilet of naar je kluisje.

De pauzes breng je door in de aula of
lekker buiten op het schoolplein (aan
rader!). In de brugklas mag je tijdens
de pauzes niet van het plein af.
Je neemt zelf brood en drinken mee
naar school. Ben je dat een keer
vergeten, dan kun je in de aula iets te
eten en te drinken kopen. De Fontein
is een gezonde school. Al het eten
en drinken in onze kantine is lekker
én gezond, we hebben het vignet:
gezonde school kantine, met dagelijks
gratis vers fruit!

Verdeeld over de dag zijn er drie
pauzes: de eerste duurt 15 minuten,
de tweede 25 minuten en de derde
10 minuten.
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LESTIJDEN
LESTIJDEN
Lesuur
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Bijvoorbeeld

1e uur

8:30

– 9:20

biologie

2e uur

9:25

– 10:15

Engels

Pauze

10:15

– 10:30

3e uur

10:35

– 11:25

drama

4e uur

11:30

– 12:20

Nederlands

Pauze

12:20

– 12:45

5e uur

12:50

– 13:40

Lichamelijke Opvoeding

6e uur

13:45

– 14:35

Lichamelijke Opvoeding

Pauze

14:35

– 14:45

7e uur

14:45

– 15:35

wiskunde

8e uur

15:40

– 16:30

Frans

In de eerste klas heb je nooit een tussenuur. Is er een
docent ziek, dan wordt je rooster aangepast, neemt een
andere docent de les over of werk je onder toezicht in de
aula, mediatheek of op werkplekken.

TE LAAT KOMEN
We verwachten dat je op tijd komt. Te laat komen verstoort
de les en bovendien mis je een deel van de stof. Ga je
toch een keer te laat van huis weg, vraag je ouders dan
om naar school te bellen.
Eenmaal op school haal je bij de conciërge of administratie
een blauw ‘telaatbriefje’. Zonder blauw briefje kom je de
les niet in.
Kom je zonder geldige reden te laat, pas op, want na 4
keer moet je je een week lang om 8 uur melden. Gebeurt
dat heel vaak, dan geven we dat door aan de leerplicht
ambtenaar van de gemeente.

melden aan de conciërge of de administratie (035-692 76 76).
Ze kunnen ook het absentieformulier gebruiken (via onze
website onder ‘contact’).
Word je onder schooltijd ziek, dan ga je naar de admini
stratie. Die checkt bij je ouders of je naar huis mag en of
er iemand thuis is om je op te vangen.
Een bijzonder geval is als je langere tijd niet mee kunt
doen met gym. Je ouders moeten daarvoor schriftelijk
toestemming vragen aan de teamleider. Ook al doe je niet
mee, je moet wel bij de gymles zijn.

ZIEKTE EN VERZUIM
Als je ziek bent of om andere redenen niet naar school
kunt komen, moeten je ouders dat voor 8:30 uur telefonisch
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ALS HET NIET
LEKKER GAAT
Er kunnen allerlei
redenen zijn waarom
het op school niet lekker
gaat. Blijf daar niet mee
rondlopen, maar bespreek
het met je ouders en je
coach. Samen kun je bijna
altijd wel een aanpak
bedenken.
Soms gaat het om leerproblemen. Die
komen we meestal snel op het spoor.
Aan het begin van de brugklas testen
we je op Nederlands, Engels, wiskunde,
technisch lezen en schrijven. Blijkt dat
jij ergens een achterstand hebt, dan
bedenken we samen een plan om die
achterstand in te lopen. En mocht je

zonder het te weten dyslectisch zijn,
dan wordt dat nu wel duidelijk.
Leerlingen met dyslexie of dyscalculie
krijgen bij toetsen extra tijd. Ook
mag je je Chromebook of andere
hulpmiddelen gebruiken. De afspraken
hierover staan zwart op wit.
Je kunt natuurlijk pas goed leren als
je lekker in je vel zit. Ook daar doen
we onderzoek naar.
Heb jij je draai gevonden in de klas?
Ben je gemotiveerd en heb je genoeg
zelfvertrouwen? Zo niet, dan ga je
daar met je coach of met de leerling
begeleider over praten. Als het nodig
is, kun je meedoen aan een training
sociale vaardigheden of een training
die faalangst vermindert.
Het kan ook zijn dat jij - of één van je
klasgenoten - wordt gepest. Pesten

TIP VAN EEN BRUGKLASSER!
 I k heb een hartstikke goed gesprek gehad met mijn
coach. Dat heeft echt geholpen.
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is nooit oké. Vertel het daarom
meteen aan je coach. Dat is belang
rijk, want pesten gebeurt meestal
niet openlijk. Pesten melden is geen
klikken. Als jij het vertelt, kunnen we
er iets aan doen.
Is het probleem niet duidelijk of heb
je meer hulp nodig, dan kan de coach
jou aanmelden bij het zorgteam. Dat
is een team van gespecialiseerde do
centen. Zij onderzoeken welke hulp je
nodig hebt en overleggen dat met jou
en je ouders. Het zorgteam kan je ook
doorverwijzen naar hulp buiten school.

LEUKE DINGEN
School is meer dan leren. Op De Fontein doe je ook naast de lessen veel leuke
dingen. In de brugklas ga je bijvoorbeeld Poldersporten en aan het eind van het
jaar naar de Efteling.
Je kunt op allerlei manieren werken aan je conditie: met
basketbal, zaalvoetbal, badminton, trefbal of tafeltennis.
Ook ga je tijdens de gewone gymlessen wel eens
zwemmen, schaatsen, klimmen of squashen. Of kom
sporten in ons fitness honk!

Samen met de leerlingenraad organiseert de school elk
jaar de mooiste themafeesten. Voor jou begint dat met het
brugklasfeest aan het begin van het schooljaar. Er zijn ook
sint- en kerst activiteiten (inclusief nieuwjaarsgala), een
actie voor een goed doel en een open podium.

TIP VAN EEN BRUGKLASSER!
 H
 et schoolfeest was in een discotheek.
Spannend en erg gezellig.
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AFSPRAAK = AFSPRAAK
AFSPRAKEN OVER
MOBIELTJES EN COMPUTERS
Instagram bekijken, snapchatten… op
je telefoon kun je van alles. Maar het
leidt wel af van het leren. Daarom
is de regel dat telefoons en andere
mobiele apparaten tijdens de lessen
in de telefoontas gaan. Gaat dat mis,
dan heb je een probleem.

Je Chromebook vormt een uit
zondering. Daar werk je op tijdens
de les. Voor Chromebooks en andere
schoolcomputers is de regel dat je
ze alleen gebruikt voor lessen en
opdrachten. Dus niet voor spelletjes
en social media, tenzij de docent of
de mediathecaris het goed vindt. Ook
internet gebruik je alleen voor lessen
en opdrachten. We kijken regelmatig
even met je mee.
Jouw Chromebook mag mee naar huis!
AFSPRAKEN OVER
ROKEN EN DRINKEN
Je mag op De Fontein niet roken.
Ook niet op het schoolplein of in het
zicht van de school. Alcohol is altijd
verboden, want drank en leren gaan
niet samen. Bij schoolfeesten contro
leren we daarop.
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SPULLEN KWIJT OF KAPOT
Ben je iets kwijt, loop dan even langs
de conciërge of de administratie. Die
verzamelt en bewaart alle gevonden
voorwerpen. De spullen die er aan
het eind van het jaar nog liggen,
doen we weg.
Breng niemand in de verleiding door
dure spullen in je jas of tas te laten
zitten. Berg ze op in je kluisje, dan
raak je ze ook niet kwijt. Nog beter is
het om ze thuis te laten.
Voor schade aan je kleding, je
schoolspullen, je tas of je fiets ben
je zelf aansprakelijk. Let dus goed
op je spullen en zet je fiets netjes in
het rek.

KOSTEN VOOR JE OUDERS
Voor het meeste lesmateriaal krijgt de school geld van
het ministerie van Onderwijs. Je ouders hoeven dus niet
te betalen voor leer- en werkboeken, toegang tot digitaal
leermateriaal, enzovoort. Wel zijn je ouders aansprakelijk
voor schade. Je boeken bestel je online bij onze boeken
leverancier. Ze worden dan aan het begin van het school
jaar thuis afgeleverd.
Je krijgt ook een eigen Chromebook van school. Je ouders
hoeven zelf geen apparaat te kopen. Na vier jaar wordt de
Chromebook je eigendom.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
De data van vakanties en vrije dagen vind je op
www.defonteinbussum.nl.
Alleen in heel bijzonder gevallen kun je ook buiten deze
data vrij krijgen. Je ouders moeten dat minstens zes
weken van tevoren bij de directie aanvragen. Het verlof
formulier dat daarvoor nodig is, kun je afhalen bij het
secretariaat of downloaden van
www.defonteinbussum.nl.

Je ouders en jij moeten wel een aantal andere school
spullen kopen. Denk aan een woordenboek, tekstver
werkingsprogramma, rekenmachine, schriften, pennen
en dergelijke. Wat je precies nodig hebt, krijg je te horen
op de kennismakingsmiddag in juni.
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OP WEG NAAR MBO OF HAVO
DE PRE LYCEUM
STROOM!
Wil je naar de havo?
Neem dan plaats in de Pre
Lyceum stroom. Dé opstap
naar de havo met garantie
op plek bij het Goois
Lyceum. Overstappen na
klas 1 of 2!
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Je kunt ook eerst de mavo afmaken
en dan kiezen voor de havo of het
mbo. Wat het ook wordt, in het
laatste jaar word je met een speciaal
aansluit programma op de overstap
voorbereid. Dat programma krijg je
alleen op De Fontein! Je kans op
succes wordt hierdoor groter.
LET OP: PLAATSINGSGARANTIE
HAVO BIJ GOOIS LYCEUM!

MEER WETEN? DE SCHOOLGIDS!
In deze brugklasgids staat vooral
informatie die voor jou als brug
klasser interessant is. Maar er is nog
veel meer informatie over De Fontein.
Op onze website is het allemaal na
te lezen. Deze gids kun je vinden op
www.defonteinbussum.nl.

KIEN
Over het algemeen kunnen je ouders voor administratieve
zaken het beste contact opnemen met onze administratie.
Zonodig worden ze doorverwezen naar KIEN, het Kennis,
Informatie en Expertise Netwerk van de Gooise Scholen
Federatie:
Postbus 50
1400 AB Bussum
t 035-692 67 00
INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 80 51 (gratis)
MELDPUNT VERTROUWENSINSPECTEURS
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
0900-111 31 11 (lokaal tarief)
GGD GOOI & VECHTSTREEK
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
035-692 63 50
SCHOOLARTS
GGD Gooi- en Vechtstreek
035-692 63 50
BUREAU JEUGDZORG
088-777 82 00
VERSA MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN BUSSUM
035-691 12 51
Hilversum
035-683 01 54
REGIONAAL BUREAU LEERLINGZAKEN
(AFD. LEERPLICHT)
Burgemeester de Bordesstraat 82
Postbus 222
1404 GZ Bussum
035-692 66 20

GOOISE SCHOLEN FEDERATIE
De Gooise Scholen Federatie bestaat uit acht scholen
voor voortgezet onderwijs in de Gooi en Vechtstreek. Acht
scholen, ieder met een eigen gezicht. We vinden elkaar
in onze missie en kernwaarden. We inspireren elkaar en
leren van elkaar.
Leerlingen optimaal voorbereiden op hun toekomst, dat is
wat ons drijft. Wij willen dat onze leerlingen betekenisvol
leren. Dat reikt verder dan inspectievoorschriften en wette
lijke vereisten. Het is leren met hoofd, hart én handen.
Ons doel is dat leerlingen straks vol vertrouwen hun
plaats in de veranderende samenleving kunnen innemen,
met de vaardigheden om zich blijvend te ontwikkelen.
Alles wat we doen, vloeit uit onze ambitie voort.
Betekenisvol leren geldt ook voor onze medewerkers.
Het zijn onze medewerkers die betekenisvol onderwijs
vormgeven, iedere dag opnieuw. Voor betekenisvol leren is
ook ruimte nodig. Dat vraagt om verbindend leiderschap.
We vinden goed werkgeverschap belangrijk omdat we
willen dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen.
We verbinden ons met en leggen verantwoording af aan
de maatschappelijke omgeving.
Verspreid over vijf gemeenten hebben onze scholen
gezamenlijk alle opleidingstypen in huis. De Gooise Scholen
Federatie wordt geleid door een College van Bestuur. Het
College van Bestuur en KIEN, het Kennis, Informatie en
Expertise Netwerk zijn gevestigd in Bussum.
Zie voor meer informatie over de Gooise Scholen Federatie
www.gsf.nl.
Gooise Scholen Federatie
Postbus 50
1400 AB Bussum
035-692 67 00
info@gsf.nl
www.gsf.nl
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De Fontein
Aagje Dekenlaan 2
1403 HH Bussum
035-692 76 76
info-df@gsf.nl

www.defonteinbussum.nl
De Fontein is onderdeel van de Gooise Scholen Federatie.

