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Welkom
Algemene inleiding:
• Gymnasium Trevianum
• G1-team
• Gymnasium – de brugklasser
• Begeleiding
• Extra uitdaging
• Communicatie
• Varia

Kennismaking met de mentor
Afsluiting

Programma

Orakel van Delphi

Gnooti seauton: Ken jezelf

✓ Waardevol diploma, Bildung

✓ Persoonlijke ontwikkeling





Maar als je nu vraagt wat het 
goede aan onderwijs

in zijn algemeenheid is, is het 
antwoord simpel:

dat onderwijs goede 
mensen voortbrengt,

en dat goede mensen 
nobele daden verrichten.

Plato (ca. 427-347 v.C.)

Gymnasium



• categoriaal gymnasium

• een van de veertig in Nederland

Gymnasium Trevianum



coördinator
Marjolein
van den 

Nieuwenhof

mentor 
G1C

Linda
Keulen

G1-team

mentor 
G1B
Rian

Worms

mentor 
G1A

Serge 
Tummers





Brugpieper

Brugsmurf

Dé brugklasser



Dé brugklasser



Dé brugklasser



Succes op de brugklas

De weg naar succes? De weg naar succes!

Doorzettingsvermogen



Doorzettingsvermogen is niet één lange race, 
maar veel korte races achter elkaar.

Succes op de brugklas

Zelfvertrouwen

Doorzettingsvermogen
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Uw brugklasser & u

Loslaten

Afzetten



• Eerste lijn
de mentor en de vakdocent

• Tweede lijn
de coördinator, de leerlingbegeleider
de zorgcoördinator

• Derde lijn
deskundigen buiten de school

Bijvoorbeeld: omgaan 
met verlies, omgaan 

met scheiding

Begeleiding



Geleide proefwerken



✓ Beeldend
✓ Muziek
✓ Klassieke glossy
✓ Rechtbank
✓ Robotica
✓ Ruimtevaart

✓ Kwaliteiten en talent
✓ Olympische Spelen

Vakoverstijgende
thema’s

Challenge

Extra uitdaging



verkeersveilige omgeving
Varia

rookvrije omgeving



Tekst

Van hyperouder naar superouder
Cursus ‘Coach van de huiswerkmaker’

7 oktober
9 november
24 november
Aanmelden via website



Afsluiting eerste week

Vrijdag 10 september:
sport- en spellendag en …

Informatie naar leerlingen 
via bericht in Magister



Heel veel 
succes dit 

schooljaar!!!

Tot slot


