Ontdekkingsreis
Als je naar een nieuwe school gaat is dat eigenlijk een soort

Ontdekkingsreizen

maar bij ons op school. Hoe ziet die ontdekkingsreis er bij ons

einde van het eerste jaar ga je in Nederland op kamp. Het gaat dan vooral

ontdekkingsreis. Niet zoals Columbus helemaal naar Amerika,
uit? Wat ga je allemaal ontdekken? En waarin is de Vrije School
anders dan andere scholen? Dat lees je in deze gids.

Brugklas

De brugklas duurt bij ons niet één jaar, maar twee jaar.

Twee jaar is wel zo fijn om de overstap van de basisschool
naar de middelbare school te maken. In die twee jaar zit

je in dezelfde klas en vaak daarna ook nog. Je hoeft niet

Openbaar vervoer:

tram 9 (halte Riouwstraat) en
bus 20 (halte Oostduinlaan)
070 — 324 4300
facebook.com/devrijeschool
Instagram: devrijeschooldenhaag

Meer informatie:

www.devrijeschooldenhaag.nl

steeds aan een nieuwe klas te wennen en je leert zo jouw

klasgenoten goed kennen. Je hebt in de brugperiode twee

jaar lang dezelfde mentor, je klassenleraar. Van hem of haar
heb je iedere dag les. Zo leer je elkaar goed kennen.
Introductieweek

Het begin van een nieuw schooljaar op een nieuwe school is

best wel een avontuur. Daarom hebben wij op de Vrije School
Den Haag niet één, maar twee introductieweken. In die

twee weken doe je van alles binnen en buiten de school. We

sluiten de introductieweken af met een themafeest voor alle
brugklasleerlingen.

om samenwerken en doorzetten, met veel sport en spel en natuurlijk veel
gezelligheid! In het tweede jaar ga je op Ardennenkamp. (CULTUUR)

INFORMATIE

Waalsdorperweg 12
2597 JB
Den Haag

We gaan ook echt op reis in de brugperiode. Twee keer zelfs. Aan het

voor kinderen

Periode klas 7
(1e brugjaar)

(2e brugjaar)

Introductieweken

Economie

Wiskunde
- Algebra
- Meetkunde

Wiskunde
- Algebra
- Meetkunde

Geschiedenis (2x)
- Ontdekkings-reizigers
- Renaissance & reformatie

Biologie
-Voedings- & gezondheidsleer
Scheikunde
- Verbranding
Natuurkunde

Aardrijkskunde
- landen van Europa
Nederlands (2x)
- Schrijven
- Poëzie
Sterrenkunde
Talen
Engels
Frans
Duits

Gymnastiek
Kunst- en praktijkvakken
Schilderen, tekenen, fotografie, textiel,
boetseren en de praktijkvakken smeden en
houtbewerken
Werkweek

Een beetje
anders

Periode klas 8

Projecten

Naast de normale vaklessen, denk aan
wiskunde en rekenen, Nederlands en

Bètavakken

In de brugperiode krijg je al verschillende bètavakken, zoals wiskunde.
Bètavakken krijg je ook als project gegeven, denk aan natuurkunde,

scheikunde, biologie en sterrenkunde. En met proeven en demonstraties

maak je kennis met de natuur en de techniek om ons heen. Voor wie dat
wil is er ook nog de Bètaclub.

Engels, werken we ook in projecten, dat

Geschiedenis (2x)
- Industriële revolutie
- Wereldoorlogen

noemen we periode-onderwijs. Dat gaat zo:
3 weken lang heb je de eerste 2 uur van een
schooldag periode-onderwijs. Dat kan over

Biologie
- Het skelet

van alles gaan, zie tabel X.

Scheikunde
Natuurkunde
Aardrijkskunde
- Landen van de wereld
Nederlands (2x)
- Taalwetenschap
- Media en teksten
Filosofie/biografie
Talen
Engels
Frans
Duits

Kunst- en praktijkvakken
Schilderen, tekenen, fotografie, textiel,
boetseren en de praktijkvakken smeden
en houtbewerken
Werkweek
- Survival Ardennen

Kunstvakken

Je krijgt ook veel kunst- en cultuurvakken. Zoals schilderen, toneel, film,
tekenen, muziek, fotografie, en beeldhouwen. En jpraktijkvakken, zoals

smeden, koken en houtbewerken. Kunst- en praktijkvakken heb je meestal
twee uur achter elkaar, zodat je goed door kunt werken. Vanaf het eerste
jaar heb je iedere week muziekles en in het tweede brugjaar voer je een

toneelstuk op. Ook na de brugperiode blijft er veel aandacht voor kunst en
cultuur. Je kunt ook examen doen in kunstvakken.

Doen waar je goed in bent

Als je muziek helemaal het einde vindt, mag je tijdens jaarfeesten en
Open podia samen met andere leerlingen laten zien en horen wat je

kunt. En om de leerlingen op het podium goed in de schijnwerpers te
zetten, helpen andere leerlingen achter de schermen mee. Zo zijn er

bijvoorbeeld grafische vormgevers die posters ontwerpen, technici die

verantwoordelijk zijn voor de belichting en het geluid en decorbouwers
die het plaatje compleet maken. Andere leggen de dag vast met

fotografie en film. En het kookteam zorgt voor lekkere hapjes. We werken
graag samen, waarbij je kunt doen waar je goed in bent!

Wist je dat...

de eerste klas bij ons de zevende heet
we twee introductieweken aan het begin van
het eerste jaar hebben
de brugklas bij ons twee jaar duurt
je heel veel vakken als projecten (periodes)
volgt
je daar je eigen leerboek (schrift) maakt
leren op die manier veel leuker is
je veel kunstvakken krijgt, zoals tekenen,
schilderen, zang, boetseren en fotografie
je in de brugklas al scheikunde en sterrenkunde
volgt
je (bijna) ieder jaar op kamp gaat
we sport en spel ook heel belangrijk vinden
je gewoon een keer moet komen kijken hoe leuk
het is
je ook op Facebook en Instagram kunt zien hoe
leuk het bij ons is
samenwerken bij ons heel belangrijk is
we een lokaal voor Apple-computers hebben
waar je filmpjes kunt maken
oud-leerlingen graag bij ons terug komen
op school

