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Geachte lezer,  

Bijgaand de eerste editie van de nieuwsbrief die vanuit het ‘Juniorcollege Halderberge’  aan u 

verstuurd wordt. 

Tienerschool wordt Juniorcollege 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor leerlingen altijd een spannend 
moment. Ze komen in een nieuwe omgeving terecht en gaan van schooloudsten naar eersteklassers. 

Dat is niet voor alle leerlingen makkelijk. Soms zijn leerlingen nog niet toe aan de stap naar de 
middelbare school en hebben ze iets meer tijd nodig. Het komt ook voor dat leerlingen vanwege een 

taalachterstand of problemen thuis minder makkelijk kunnen aanhaken. De verschillen tussen beide 
schooltypen zijn groot en de selectie naar niveau komt op twaalfjarige leeftijd te vroeg. De eerste 
Tienerschool in Nederland is in 2013 gestart (Gorinchem). De Tienerschool is bedoeld om de overgang 
van basisschool naar middelbare school minder groot te maken door aandacht te besteden aan een 
doorgaande leerlijn voor leerlingen van 10 tot en met 14 jaar. Nu vijf jaar later is de 'doorgaande 
leerlijn 10-14' opgenomen in het regeerakkoord, waardoor het aantal tienerscholen in Nederland 
sinds 2018 is verdubbeld.  
 
Tienerscholen zijn allemaal verschillend opgezet, maar kennen altijd een nauwe samenwerking tussen 
een basisschool en een middelbare school. Soms vinden alle lessen plaats op de middelbare school, 
maar het komt ook voor dat twee scholen één gebouw delen. Zowel leraren uit het primair als het 
voortgezet geven les op de tienerscholen. Ook in Halderberge hebben schoolbesturen van het PO en 
VO het belang van de ‘leerlijn 10-14’ ingezien, met als gevolg dat de besturen van de 
Borgesiusstichting, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant en de Stichting Markland College 
in 2019 een intentieverklaring ondertekend hebben om zo het 10-14 onderwijs ook in de gemeente  
Halderberge vorm te geven. 

 
Kortom, het Juniorcollege Halderberge probeert leerlingen van 10 tot 14 jaar voor te bereiden op de 

best passende onderwijsvariant die recht doet aan de praktische en cognitieve talenten van iedere 

leerling en streeft een ononderbroken ontwikkelproces voor alle leerlingen na. 

Was getekend,  

Werkgroep Juniorcollege Halderberge 
September 2020 



 Resultaten en planning 

Bij het ter perse gaan van deze eerste editie zijn er al enkele concrete zaken door de werkgroep 

besproken en bereikt.  

Resultaten 

Na een aantal constructieve bijeenkomsten is er een flinke dosis enthousiasme, energie en draagvlak 

ontstaan. Het eerste resultaat van deze samenwerking is terug te vinden in de werkmap die 

binnenkort aan alle groepsleerkrachten van groepen 7 en 8 van alle op dit moment deelnemende 

basisscholen uitgereikt zal worden.  

 

In deze map staan, naast een korte verantwoording, o.a. leerlijnkaarten die voor de kernvakken op 

het VO, Nederlands, Engels en wiskunde, aangeven wat noodzakelijk is voor een optimale doorstroom 

bij deze vakken. Bovendien is een checklist opgenomen die voor algemene zaken aangeeft wat er 

komt kijken bij een overstap van PO naar VO. Deze map is een werkdocument waarin projecten door 

en voor leerlingen van zowel basisschool als voortgezet onderwijs hun beslag zullen krijgen.  

Naast de werkmap is de werkgroep voornemens na de herfstvakantie te starten met een pilot waarbij 

een van de groepen 8 van de scholen hierboven projectmatig aan de slag zal gaan. Bovendien zullen 

de groepen 7 van de basisscholen ook een aanbod krijgen. Denk hierbij aan gastlessen, themalessen 

of ervaringsdagen. Bij zowel de activiteiten in groep 7 als 8 zullen eerste- en tweedeklassers van het 

voortgezet onderwijs een belangrijke rol gaan spelen.  

Planning  

Activiteit Datum 

Verspreiden eerste Nieuwsbrief wk 37 
Voorlichting voortgezet onderwijs wk 38 

Uitreiken werkmappen met toelichting aan 
groepsleerkrachten groepen 7 en 8   

wk 40, 41, 42 

Lancering website Juniorcollege Halderberge wk 44 
Pilot groep 8  Aanvang na de herfstvakantie 

Aanbod groep 7 Tussen herfst- en kerstvakantie 
 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, dan kunt u middels 

info@juniorcollegehalderberge.nl contact opnemen.  

Hopelijk tot snel!  

Namens de werkgroep,  

Arjan van der Ster, Bas Rommens en Robert Rovers 
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