
Frequently Asked Questions 
tijdens de digitale informatieavond op 7 februari 2022 

in willekeurige volgorde: 

 

1. Zitten er eisen aan een laptop? 

In principe niet. Je kunt met een Apple of een Windowsmachine prima uit de voeten. Mocht je hierbij 

advies willen is dat uiteraard mogelijk.  

2. Wat is O&O? 

O&O staat voor Onderzoek en Ontwerpen. Dit vak krijgt iedereen in de eerste klas. O&O is ook een 

keuzevak. Dat betekent dat je dit vak na jaar 1 kan kiezen als je naar de tweede klas gaat. Kort 

samengevat: bij O&O ga je bijvoorbeeld dingen maken met hout. Een puzzel maken vond ik zelf een 

leuke opdracht. Je moet dan de puzzelstukjes zelf maken. En je moet natuurlijk een plaatje bedenken 

en maken. 

3. Welke talen krijg je in het eerste jaar Linnaeus? 

Engels, Frans, Nederlands, Spaans in het eerste jaar en in het tweede jaar krijg je ook Duits.  

4. Hoe lang duurt een les? 

Eén lesuur duurt 45 minuten.  

5. Met hoeveel leerlingen zit je ongeveer in een klas? 

Je zit met rond de 20 tot 25 kinderen in de klas. Klassen van 30 kunnen wel maar proberen we te 

voorkomen. Het hangt ook af van het aantal aanmeldingen af. We proberen de klassen in de 

onderbouw kleiner te houden dan in de bovenbouw. Daar is 32 leerlingen de max. en in de brugklas is 

dat ongeveer 24-25 leerlingen. 

6. Krijg je toetsen met cijfers op het Linnaeus? 

Er zijn wel wat toetsen maar meer met formatief handelen. Je krijgt een O (onvoldoende), V 

(voldoende), G (goed) en U (uitmuntend) als beoordeling per periode per vak.  

7. Wat doet de school wanneer iemand gepest wordt? 

Pesten maken we een bespreekbaar en we hebben een pestprotocol en een pest-coördinator welke 

een belangrijke functie heeft binnen school 

8. Zitten de Erasmusleerlingen eind 3e klas op hetzelfde leerstofniveau als de leerlingen van regulier 

VWO? De eerste lichting Erasmus leerlingen zit nu in de vierde. 

We kunnen daar nu inderdaad goed iets over zeggen, Er is ook al eerder onderzoek gedaan per vak. 

Uiteindelijk lijkt het erop dat het niveau niet veel verschilt, wel de manier waarop leerlingen problemen 

aanpakken. Dat is niet beter of minder, maar wel anders. 

9. Ga je ook op kamp? 

Jazeker, helemaal aan het begin van het schooljaar.  



10. Is er veel ruimte buiten voor pauzes? 

Zeker, je er staan zelfs pingpongtafels.  

11. Hoe ziet de mix tussen Havo en VWO eruit op het Linnaeus? Doe je bepaalde vakken op VWO-

niveau en andere op Havo? 

Bij Linnaeus werk bij alle vakken op HA niveau. Je maakt geen keuze tussen vakken. Dat is op het 

Mheenpark bij Delta wel. Als je meer uitdaging zoekt in bepaalde vakken, dan kun je daar altijd met je 

coach over praten. 

12. Als je moeite hebt met 1 vak (wiskunde), is daar dan extra begeleiding in mogelijk? 

We hebben verschillende soorten begeleiding, begeleiding door een docent, of een leerling. 

Daarnaast is het straks binnen het Linnaeus mogelijk een extra uur wiskunde te kiezen in 1 van de 2 

flexuren die je hebt in de week. Dit doe je in overleg met je coach en docent. 

13. Hoe gaat het met lesmateriaal zoals boeken? Huur of koop je deze? 

Je krijgt (gratis) aan het begin van het jaar een doos met al het lesmateriaal die je nodig hebt voor dat 

jaar. Als er iets mist, kun je dit aangeven en word je geholpen. 

14. Hoeveel tijd besteed je aan je huiswerk buiten schooltijd? 

Dit verschilt heel erg. Ongeveer 1 uur per dag. maar dit is elke dag anders. De één leert ook makkelijker 

dan een ander.  

15. Bestaat het Technasium nog wel? 

Zeker, dit is een vak bij ons op school. Het vak heet O&O (Onderzoek & Ontwerp)  

16. Kun je ook examen doen in O&O (Technasium)? 

Zeker, dit is een eindexamenvak.  

17. Hoe ziet je weekrooster eruit in de brugklas? 

Erasmus: 

 

 

  



Linnaeus: 

 

 

18. Hoe zorgen jullie voor een fijne overgang van de basisschool naar het VO? 

Aan het begin van het schooljaar zijn er diverse kennismakingsspelletjes en speurtochten door de 

school met de coach, klas en juniorcoaches. Dit zijn leerlingen uit 5V die hen overal bij kunnen helpen. 

Zij gaan ook mee op brugklaskamp aan het begin van het schooljaar.     

Ook vindt er een zogenaamde warme overdracht plaats. Dit betekent dat docenten van het 

Walterbosch een overdracht hebben met de groep 8 docenten van alle nieuwe leerlingen. Op deze 

manier kennen we de leerlingen al beetje voordat ze bij ons starten. We kunnen zo rekening houden 

met eventuele bijzonderheden.                         

19. Welke voorzieningen hebben jullie zoal voor kinderen met dyslexie? 

Deze leerlingen krijgen extra tijd bij een toets en in overleg kan er op maat gekeken worden wat de 

leerlingen nodig heeft om ondersteuning te krijgen. Er zijn binnen school mensen die zich bezighouden 

met dyslexie en dyscalculie.  

20. Welke mogelijkheden zijn er wanneer VWO Erasmus niet blijkt te passen? 

Er wordt op maat gekeken wat het beste is voor de leerling. Heeft de leerling meer begeleiding nodig 

of is het meer op de plaats bij Linnaeus? 

21. Wanneer moet je keuzevakken aangeven, al bij inschrijving of kan dat later, als we ook open dag 

hebben bezocht? 

In het eerste jaar krijgen alle leerlingen alle keuzevakken (Onderzoek & Ontwerp, Kunst en 

Informatica). Pas aan het eind van leerjaar 1 moet je een keuze maken. Natuurlijk heb je dan kennis 

gemaakt met alle keuzevakken zodat je een goed beeld hebt van de verschillende vakken. 

22. Er staat dat je met verschillende projecten kennismaakt. Hoe gaat dat in zijn werk? Mag je zelf 

kiezen en zo ja hoe vaak per jaar? Krijg je je eerste keuze altijd toebedeeld? Of rouleert het en maak 

je met alle projecten kennis?  

Alle leerlingen maken in de ‘projecten’ kennis met alle keuzevakken. Zo kunnen ze een goede keuze 

maken voor jaar 2. Je krijgt altijd je keuzen toebedeeld en soms gebeurt het dat een leerling toch niet 

de juiste keuze heeft gemaakt. Dan gaan we samen kijken wat de beste oplossing is. 

 



23. Maak je binnen Kunst kennis met alle disciplines of heb je daar keuze in? (muziek, toneel, 

beeldende vorming, film). En heb je projecten van jaar 1t/m jaar 3? En kun je dan echt 1 soort project 

kiezen en je daarin verdiepen? 

Binnen kunst maak je kennis met verschillende disciplines: muziek, toneel, beeldende vorming en film 

24. Wat doen jullie aan internationalisering? Gaan leerlingen op uitwisseling naar een school in het 

buitenland of op stage in het buitenland? 

Wij hebben geen uitwisselingsprojecten, maar we gaan in het 4e jaar wel op reis naar diverse Europese 

landen. Gemiddeld is er keuze uit 12 werkweken. De afgelopen jaren (vóór Corona) waren dit 

bijvoorbeeld Schotland, Rome, Elba, Conil de la Frontera (Zuid-Spanje), Engeland, Belfast, Florence, 

Tsjechië, Porto, Ardennen, Texel en Apeldoorn.  

25. Wordt er bij het samenstellen van de klassen gekeken naar de wijk/dorp waar de kinderen 

vandaan komen? 

Daar streven we altijd wel na, vaak lukt dit ook wel maar is geen absolute zekerheid. Bij de inschrijving 

mag je opgeven met wie je graag in dezelfde klas zou willen komen.  

26. Worden de persoonlijke leerdoelen met de leerling samengesteld (POP)?  

De persoonlijke leerdoelen worden samen met een leerling besproken en inderdaad zo inderdaad in 

een "POP" gegoten. Dit zal gebeuren door samen te kijken met de leerling waar de leerling staat en 

waar behoefte ligt om in te groeien. 

27. Hoe kunnen we als ouder/verzorger de voortgang volgen?  

Er zullen geen toetsweken meer zijn, maar nog wel toetsen en andere afsluitende producten. Een 

leerling krijgt de kans om te laten zien wat hij/zij al begrepen heeft. Er wordt gewerkt met O 

(onvoldoende), V (voldoende), G (goed) en U (uitmuntend). Daarnaast krijgen de leerlingen feedback. 

Ook monitoren we de executieve vaardigheden aan de hand van rubrics. Een rubric gaat bijvoorbeeld 

over plannen, volgehouden aandacht, samenwerken ed. 

28. Is er begrip voor als je een medische diagnose hebt dat je dan een rondje door de gang mag 

lopen? 

Mocht je een fysiek ongemak hebben, of even rust nodig (mentaal) hebben is er veel mogelijk onder 

begeleiding van de zorg (ZON). Zo is er bijvoorbeeld een Time Out Kaart.  

29. Hoe groot is de kans dat je met een VWO-advies na 2 jaar brugklas havo/vwo ook daadwerkelijk 

terecht komt op het VWO? Wat zijn de percentages? Wat zijn de eisen? 

Er wordt gekeken wat passend is bij de leerling. Met een vwo-advies kan de leerling naar het vwo. 

Uiteraard wordt de voortang hierin meegenomen (op zowel executieve vaardigheden als 

beoordelingen). 

30. Op uw website lazen we de eisen voor toelating voor het Erasmus. Zijn dit heel strenge eisen? Ik 

las bijvoorbeeld de eis dat de leerling vanaf groep 7 al VWO+ advies moet hebben. In hoeverre is dit 

van groot belang (aangezien in groep 7 alleen een algemeen advies voor havo/vwo is gegeven).  

De leerling heeft een vwo-advies nodig. Daarnaast is het belangrijk dat de leerling zelfstandig kan 

werken, maar ook samenwerken leuk vindt. Voor rekenen en begrijpend lezen wordt de 1 of 1+ score 

als richtlijn meegegeven. Ook de motivatie van de leerling en de leerkracht van groep 8 nemen we 

mee. Uiteindelijk wordt er goed  gekeken naar welk type onderwijs het beste past bij de leerling. 



31. Hoe lang duurt een combi brugklas havo-vwo? 

We hebben daar nog geen definitief besluit over genomen. We onderzoeken of het mogelijk is om de 

determinatie uit te stellen tot eind derde klas. Komend jaar doen we hier verder onderzoek naar. In 

ieder geval blijft de klas twee jaar bij elkaar. 

32. Wat als je bij Erasmus moeite hebt met een bepaald vak? Wordt dit opgelost door keuzevakken 

of anders? 

We zullen eerst kijken waar de drempel zit en je daar natuurlijk bij helpen want hé... je kan vaak meer 

dan je denkt! Mocht het echt niet lukken dan zullen we kijken naar een oplossing. 

33. In een havo-vwo klas krijgt een kind les op vwo-niveau? Hoe werkt het als het kind dat te moeilijk 

vindt en op havoniveau les moet krijgen? Zit het dan 2 brugklasjaren te knokken? 

Het onderwijs wordt ontwikkeld om zowel te kunnen verdiepen als verbreden. Hierdoor zijn 

onderwijsactiviteiten aan te passen op havo en vwo en hierdoor kan een leerling dus op havoniveau 

de onderdelen volgen. 

34. Hoe zit het uiteindelijk met de examens bij deze nieuwe vorm van onderwijs? Dat zullen toch 

nog gewoon de reguliere vakken zijn? 

We zijn als school verplicht om vast te houden aan landelijk gestelde kerndoelen. Ook met deze nieuwe 

vorm van onderwijs blijven we voldoen aan deze eisen en kunnen de leerlingen zonder problemen 

deelnemen aan de landelijke examens.  

34. zijn er verschillen tussen de toetsen van de basisschool en de middelbare? 

Wat we vooral merken is dat leerlingen merken dat toetsen op de middelbare school groter zijn en 

inhoudelijk moeilijker zijn. Hierdoor kan een leerling erachter komen dat bepaalde vaardigheden nog 

niet goed zijn ontwikkeld en hier kunnen we dan aandacht aan besteden. 

35. Is er ook Cambridge Engels en is daar ook examen ruimte in? En hoe zit het qua lesuren? 

Ja de leerlingen kunnen vervroegd examen Cambridge doen. 

36. Heeft de vernieuwing van Linnaeus nog nadelige gevolgen voor de nieuwe brugklassers volgend 

schooljaar? 

De nieuwe brugklassers in Linnaeus zullen meer begeleid worden dan nu het geval is. We maken daar 

ruimte voor het in het lesprogramma. We willen graag dat zij goed gezien worden en alle gelegenheid 

krijgen om aan te geven waar ze nog meer begeleiding of uitleg bij nodig hebben. De mentor van 

voorheen had maar één uur. De coach heeft 6 lesuren om begeleiding te geven. 

37. Is er een maximum aantal leerlingen op jullie school? 

Leerlingen hebben altijd het recht om zich aan te melden. Er staat geen stop op het aantal leerlingen. 

38. Hoe is de aansluiting op het landelijk examen, aangezien er met domeinen wordt gewerkt en er 

dus geen traditioneel onderwijs is. 

De domeinen worden na leerjaar 2 losgelaten en gaan we over naar vakken. Hierdoor is er geen 

probleem met de aansluiting op de landelijke examens. We hebben de eerste twee jaar wel domeinen 

zodat de leerlingen minder vakken hebben en daardoor ruimte hebben voor flexuren, klassenwerk en 

ook hebben ze dan minder wisseling van docenten.   



39. Wat houden de vernieuwingen globaal in? 

We geven minder cijfers, maar hechten meer waarde aan feedback. Het gaat bij een toets niet om een 

7, maar om welke leerdoelen je al gehaald hebt en welke je nog aan moet werken. Daarnaast willen 

we meer in gesprek met leerlingen, daarom gaan we dus ook meer klassenwerkuren geven zodat we 

je beter kunnen begeleiden. Ook is er meer aandacht voor verschillende vaardigheden die ook van 

belang zijn voor wanneer je naar het HBO of de universiteit gaat. Dus een betere aansluiting. 

40. Wat maakt het Walterbosch nu zo leuk? 

Wij kijken naar de leerling en zullen proberen om zoveel mogelijk te kijken naar wat er mogelijk is. 

Persoonlijke aandacht dus! En op het Walterbosch staan we algemeen bekend dat er een erg prettige 

sfeer binnen de school is. Daarnaast hebben we ontzettend leuke vakken en zorgen we met het 

onderwijsprogramma ervoor dat een leerling als persoon zich kan ontwikkelen, in plaats van alleen 

maar kennis op te doen. Siemen (leerling): Ik zelf vind het heel leuk dat je zoveel vrijheid hebt en dat 

je niet achter elkaar 8 lessen moet volgen, maar ook zelf veel dingen moet gaan doen. Zo heb ik vorig 

jaar voor Mens en Natuur het buitenleven moeten onderzoeken en heb ik een eigen kookshow 

gemaakt. Vooral bij het Erasmus is dit heel erg leuk, maar ook bij het Linnaeus aardig veel. 

 

// 

 

 

Is uw vraag nog niet beantwoordt? Schroom niet en contacteer ons a.u.b. We zullen ons uiterste 

best doen u zoveel mogelijk te voorzien van alle informatie die u wenst! Wij zijn via de mail, 

telefoon en socials te bereiken: 

Algemene vragen : walterbosch@veluwscollege.nl 

(Inhoudelijke) vragen 

Klas 1   : Jan-Willem Schoonhoven (teamleider):  

  j.schoonhoven@veluwseonderwijsgroep.nl 

Telefonisch  : 055-3579812 

Facebook  : https://www.facebook.com/VeluwscollegeWalterbosch 

Instagram  : vcwalterbosch 
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