Hoe worden de brugklassen
samengesteld?
Leerlingen in de brugklas op het JTC komen van ongeveer 30 basisscholen. Het
JTC maakt de keus in welke klas uw kind terecht komt. Natuurlijk mag u zelf bij
aanmelding een voorkeur aangeven. Graag leggen wij hieronder uit hoe wij
hiermee rekening houden.
Bij de indeling van de klassen werken wij in deze volgorde:
Eindadvies en onderliggende gegevens
Leerlingen worden ingedeeld in een klas die past bij het eindadvies van de
basisschool. De onderliggende gegevens (onder meer de plaatsingswijzer, maar
ook een eventuele suggestie van de basisschool) spelen een rol bij het indelen van met name de klassen
mH en hV. Er kunnen combinatieklassen ontstaan.
Keuze voor JTeCh, TVWO, versterkt Engels en tickets.
Leerlingen met de keuze ‘JTeCh’ plaatsen we binnen het advies en de suggestie niveau bij voorkeur ook in
dezelfde fysieke klas. De klas wordt – indien hij niet volledig gevuld is - aangevuld met leerlingen die geen
JTeCh hebben gekozen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor een ticket kan ook voor tickets een
concentratie in klassen plaatsvinden.
Woonplaats
Binnen de mogelijkheden die na de voorgaande criteria nog open zijn, worden leerlingen zoveel mogelijk op
woonplaats bij elkaar geplaatst.
Persoonlijke voorkeuren
We houden binnen de klassenindeling zoveel mogelijk rekening met persoonlijke wensen, zoals het wel of
juist niet graag in de klas zitten met anderen leerlingen. Verschillen in niveau of keuze zullen dit echter vaak
lastig tot onmogelijk maken.
Het toelatingsniveau kan niet worden aangepast. Wanneer heel nadrukkelijk aangegeven persoonlijke
voorkeuren niet kunnen worden gerealiseerd, bestaat in zeer uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid de
keuze aan te passen. Neem daarvoor contact op met de afdelingsleiding onderbouw.
Roosters
Wij streven er naar alle brugklassen één lesvrije middag per week te geven. Daarnaast proberen wij voor
brugklassen het 10e lesuur zo min mogelijk in te roosteren. Tenslotte heeft het een hoge prioriteit om zo
min mogelijk tussenuren in het rooster te krijgen. Wij kunnen hiervoor echter geen garanties geven.

De afgelopen jaren zijn we er – ondanks de moeilijke opgave – steeds weer in geslaagd samen met ouders
een goede klassenindeling en een goed rooster te realiseren. De ouderklankbord klas 1 is elk jaar opnieuw
zeer tevreden met zowel de samenstelling van de klassen als met het rooster.

Bezoek ook onze schoolwiki: https://www.jtc-roosendaal.nl/JTC-Wiki

