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WAAROM KIEZEN VOOR  
HET HAN FORTMANN?  

GO   TRINITAS

MEER INFORMATIE?  
Download onze app en blijf op  

de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Download de ‘open dag’-app 
in de appstore

Scan daarna deze  
QR-code voor HF-info

Op onze school mag en kan iedere leerling Op onze school mag en kan iedere leerling 
zichzelf zijn. En omdat elke leerling anders zichzelf zijn. En omdat elke leerling anders 

is, kun je bij ons kiezen uit een gevarieerd is, kun je bij ons kiezen uit een gevarieerd 
aanbod. Je krijgt daarmee de ruimte aanbod. Je krijgt daarmee de ruimte 

om je eigen ontwikkeling vorm te geven. om je eigen ontwikkeling vorm te geven. 
Natuurlijk staan onze betrokken docenten Natuurlijk staan onze betrokken docenten 

altijd klaar om je hierbij te begeleiden.altijd klaar om je hierbij te begeleiden.



WAAROM KIEZEN VOOR  
HET HAN FORTMANN?  

Op het Han Fortmann kun je unieke Op het Han Fortmann kun je unieke 

keuzes maken. Denk bijvoorbeeld aan de keuzes maken. Denk bijvoorbeeld aan de 

keuzevakken sport, informatica en art & keuzevakken sport, informatica en art & 

design in de brugklas of aan ‘extra sport’ design in de brugklas of aan ‘extra sport’ 

(BSM), muziek, filosofie of tekenen als (BSM), muziek, filosofie of tekenen als 

eindexamenvak. Ook kun je bij ons extra eindexamenvak. Ook kun je bij ons extra 

certificaten behalen voor de talen Frans, certificaten behalen voor de talen Frans, 

Duits en Engels. Wanneer jij bij ons je Duits en Engels. Wanneer jij bij ons je 

diploma hebt behaald, ben je klaar voor  diploma hebt behaald, ben je klaar voor  

de toekomst die jíj kiest!de toekomst die jíj kiest!

Leren gaat makkelijk als je je goed voelt en wij doen er  
bij ons op school alles aan om dat voor elkaar te krijgen. 
De mentor en onze vakdocenten zorgen ervoor dat 
iedereen een veilig plekje in de klas heeft. Ook houden  
zij met elkaar het groepsproces in de gaten. In elk leerjaar 
zoeken we passende activiteiten die ervoor zorgen dat 
iedere leerling zich prettig voelt op onze school.
Wist je al dat onze school door onze leerlingen als zeer 
veilig wordt ervaren? Daar zijn wij natuurlijk maar wat 
trots op!

Naast de lessen die door onze vakkundige docenten 
worden gegeven, ga je bij ons ook regelmatig op pad, 
want leren is meer dan met je neus in de boeken zitten!  
Zo zul je bij ons in de reguliere brugklas op excursie gaan 
naar Amsterdam en in de bovenbouw zelfs naar het 
buitenland! In de bovenbouw hebben wij een sterk 
internationaliseringsprogramma.

Er zijn ieder jaar verschillende voorstellingen of wor kshops: 
in de brugklas volg je bijvoorbeeld de workshop over de 
groeimindset en presenteren we de voorstelling Respect! 
En natuurlijk zijn we er ook om jou te helpen. Dat doen 
we door je een mentor te geven die regelmatig met 
jou (en je ouders) in gesprek gaat over hoe het  
met je gaat en natuurlijk ook over je resultaten.  
Daarnaast bieden we ook nog extra lessen  
Nederlands, Engels en wiskunde. Heb je  
meer nodig? Ook dat is bij ons mogelijk! 
De mentor zal dan samen met jou  
en je ouders op zoek gaan naar 
passende ondersteuning.

  SAMENGESTELDE BRUGKLAS  
MAVO/HAVO OF HAVO/VWO

Met een tl/h-advies kun je kiezen voor de tweejarige 
mavo/havo-klas en met een havo-, h/v- of vwo-advies 
kun je kiezen voor de tweejarige havo/vwo-klas. Na het 
tweede jaar ga je verder in de richting die het beste bij  
je past. Vanuit de havo/vwo-klas kun je na het eerste  
jaar nog overstappen naar het gymnasium! We bieden 
daarvoor gedurende het schooljaar een module Latijn aan.

De brugperiode van de samengestelde klassen duurt twee 
jaar. In de samengestelde klassen leren we je hoe je steeds 
meer zelf de regie neemt op (vak)inhoudelijke en persoon-
lijke doelen. We maken je helder wat je moet leren, gaan 
de gesprekken aan over wat je al weet, maar ook over wat 
je nog niet weet. Daarna krijg je opdrachten en oefeningen 
op je eigen niveau die je verder op weg helpen. We 
noemen dit met een moeilijk woord differentiëren en het 
is iets waar je je notebook vaak bij zal gebruiken.

In het eerste jaar volg je 14 verschillende vakken. Denk 
bijvoorbeeld aan de vakken Frans en wiskunde, maar ook 
aan techniek en sport. Zo kom je erachter welke vakken je 
leuk vindt en waar je goed in bent. Je kunt in leerjaar 1 
niet blijven zitten. Dit betekent dat je twee jaar de tijd 
krijgt om te wennen aan je nieuwe school en te ontdekken 
welke richting het beste bij je past. In die twee jaar leren 
de docenten jou steeds beter kennen. Ze krijgen een beeld 
van jouw capaciteiten en motivatie op school. Halverwege 
het tweede leerjaar krijg je een advies. Wat past het beste 
bij jou? Ga je voor havo of past een andere richting beter? 
Samen met je ouders en je mentor bespreken jullie dit 
advies. Op naar de derde!

 TTO-KLAS
Heb je een havo-, h/v- of vwo-advies? Dan kun je kiezen 
voor tweetalig onderwijs (tto). Lijkt het je leuk om heel 
goed Engels te kunnen spreken? En om op school allerlei 
activiteiten te doen die iets met het buitenland te maken 
hebben? Dan is tto misschien iets voor jou!

Bij de helft van je vakken spreek je Engels, zoals bij 
aardrijkskunde, wiskunde en gym. Dat lijkt misschien heel 
moeilijk, maar je zult zien dat het snel went. En omdat je 
steeds Engels hoort en spreekt, leer je die taal ontzettend 
goed. Zeker in het begin zal de leraar ook Nederlands 
gebruiken als dat nodig is, want het is immers tweetalig 
onderwijs! Je hoeft nog niet heel goed te zijn in Engels als 
je voor deze klas kiest. Wel moet je het Engels echt willen 
gebruiken en gemotiveerd zijn.
Voor de toekomst is een uitstekende kennis van Engels 
heel handig, omdat op bijvoorbeeld een universiteit de 
boeken en de lessen ook vaak in het Engels zijn. En als je 
op vakantie gaat of later misschien eens langer in het 
buitenland wilt zijn voor werk of een stage, dan is het  

BIJ ONS KUN JE KIEZEN  
UIT VERSCHILLENDE  
SOORTEN BRUGKLASSEN

ook heel handig. Natuurlijk is Engels leren niet alleen 
maar belangrijk, maar ook leuk. Als tto-leerling zul je  
extra Engelstalige activiteiten doen (excursies, toneel-
voorstellingen e.d.) en uiteindelijk zul je ook jouw 
 opgedane kennis in de praktijk gaan brengen. In de  
derde klas maken we een reis naar Engeland, met 
 natuurlijk ook een uitstapje naar London.

In de bovenbouw krijg je in plaats van heel veel lessen in 
het Engels, extra lessen Engels om je voor te bereiden op 
een speciaal examen: het IB-examen. En hoe gaaf is het om 
dat diploma op zak te hebben als je hier van school gaat?
Het is wel goed dat (je ouders en) jij weten dat je extra 
geld betaalt als je voor de tto-klas kiest. Dat extra geld 
gebruiken we voor de extra activiteiten en excursies.

  VWO-BRUGKLAS:  
ATHENEUM OF GYMNASIUM

Heb je een vwo-advies? Dan kun je kiezen voor de 
vwo-brugklas. In deze klas maak je de keuze tot het 
atheneum of gymnasium. Ben jij zo’n snelle leerling die al 
heel snel begrijpt waar het over gaat in de les? Dan is de 
vwo-brugklas echt iets voor jou!

In de vwo-brugklas krijg je les op vwo-niveau en je wordt 
daarmee vanaf de start uitgedaagd. Je volgt in het eerste 
jaar 14 vakken, zoals Nederlands, wiskunde en biologie. 
Ook kun je kiezen voor het gymnasium. Je leert dan meer 
dan alleen de bekende vakken: je leert het Griekse alfabet 
en je eerste woorden Latijn. Maar bovenal leer je op het 
gymnasium om jezelf uit te dagen. Dat doe je door samen 
met je klasgenoten ingewikkelde vraagstukken op te 
lossen en een dagdeel in de week werk je projectmatig: 
tijdens de projecten leer je bijvoorbeeld meer over Griekse 
verhalen, klassieke bouwkunst en de Romeinse steden! 
Tegelijkertijd leer je tijdens die lessen alles over je  
computer: hoe werkt Word of Excel, hoe bouw je een 
website en hoe maak je een presentatie?

  KEUZEVAKKEN IN DE BRUGKLAS
Vanaf de brugklas kun je al zelf keuzes maken in vakken 
waarover jij meer wilt weten! Je kunt dus zelf bepalen hoe 
jouw lesweek eruit zal zien. In het tweede semester van de 
brugklas kies jij voor het extra vak sport, art & design of 
techniek/informatica. Dit vak volg je gewoon binnen een 
bestaande lesweek en kost niets extra’s. In de tweede klas 
mag je opnieuw een keuzevak kiezen. Wordt het dan 
misschien het vak muziek? In de lessen van je keuzevak 
word je uitgedaagd en staat plezier voorop! Weet jij al 
welke keuze je zou maken? 

DIGITAAL LEREN: EEN EIGEN 
NOTEBOOK IN DE BRUGKLAS

De digitale wereld gaat 
niet aan onze school
voorbij. Steeds 
meer leerstof en 
lesmethodes 
worden digitaal 
aangeboden. 
Vanaf de brugklas 
werkt de leerling 
met een eigen 
notebook.

Het notebook is zowel thuis als op school te 
gebruiken en is eigendom van de leerling/ouders.
Deze digitale ontwikkeling sluit aan bij onze visie, 
waarin we belang hechten aan eigentijds, inspire-
rend en gevarieerd onderwijs. Op deze manier 
bereiden we onze leerlingen voor op een succes-
volle stap naar het vervolgonderwijs, waar digitaal 
leren veelal praktijk is. Na aanmelding ontvang 
je meer informatie over de aanschaf van een 
notebook. 

•  Combinatie van notebook, leer- en werkboeken
•  Een afwisselend lesprogramma:  

“Niet de hele dag achter het scherm”
•  Digitaal leren maakt deel uit van het onder-

wijsleerproces


