Domeinboekje
Brugklas
Afdelingsleider: dhr. H. Priem
Werkwijzer voor leerlingen van GSG uit de afdeling brugklas

Welkom
Beste leerling,
Speciaal voor jou staat alle informatie over
het brugklasgebouw in dit domeinboekje
beschreven. Het is belangrijk om het goed
door te lezen. Je weet dan wat je van ons
mag verwachten en wat wij van jou mogen
verwachten. Jouw mentor zal het
domeinboekje met je bespreken . Als je
vragen hebt, stel die dan gerust aan je
mentor. Het is verstandig om dit
domeinboekje ook aan je ouders te laten
lezen.

Met vriendelijke groet,

gebruiken we dit als kantine
- Jongens- en meisjestoiletten en een
personeelstoilet (ook mindervalidentoilet)
- Conciërgeruimte (de loge)
* Eerste etage:
- Domein C (turquoise) is de thuisbasis voor
de klassen A, B en C (H/M)
- Domein D (paars) is de thuisbasis voor de
klassen J en K (A/H) en A+ (A)
- Kamer teamleider en teamondersteuner
- Specials 3D, 2D en LAB (biologie/
aardrijkskunde)
- Jongens- en meisjestoiletten
* Tweede etage
- Personeelskamer

dhr. H. Priem
Taakverdeling
De heer Priem is de afdelingsleider van de
brugklas en is eindverantwoordelijk voor alle
zaken in de afdeling. Hij heeft een vaste
werkplek op de eerste verdieping.

Adres
Het brugklasgebouw is gelegen aan de Burg.
Martenssingel 72, 2806 CW Gouda.
Het algemene telefoonnummer is 0182 –
599994
Wegwijs
Het brugklasgebouw is als volgt ingedeeld:
* Begane grond:
- Domein A (geel) is de thuisbasis voor de
klassen G en H (A/H)
- Domein B (groen) is de thuisbasis voor de
klassen D, E en F(H/M)
- Muzieklokaal én tijdens de pauze
Team Brugklas | domeinboekje 2018-2019 | september 2018

Lestijden
De eerste bel gaat om 08.15 uur en om
08.20 uur gaat de tweede bel. Dan
beginnen de lessen. Na afloop van elke les
hoor je nogmaals een bel.
Er zijn op een lesdag drie pauzes: van 09.50
uur tot 10.10 uur, van 11.40 uur tot 12.10 uur
en van 13.40 uur tot 14.00 uur.
Tijdens de pauze kun je in het eigen domein
eten en drinken. Dat doe je zoals je dat thuis
ook gewend bent; je zit op een stoel of kruk
en aan een tafel. Na afloop zorg je dat het
domein er weer netjes en opgeruimd uitziet.
Dus het afval in de afvalbak en het
meubilair terug waar het hoort .
Je kunt natuurlijk ook in de kantine of buiten
op het plein je pauze houden. Na afloop
van de pauze zijn ook deze locaties weer
tiptop in orde! Afval in de afvalbakken en
tafels en stoelen op hun plaats.
Afspraken met….
Als je een afspraak hebt met een huisarts,
specialist, orthodontist, enz. dan willen we
dat uiterlijk een dag van te voren weten. Dat
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is
op twee
manieren
te regelen:
1. Je ouders/verzorgers schrijven de reden
van de afwezigheid op een briefje en jij levert
dat uiterlijk een dag van te voren in bij
mevrouw Skouli of mevrouw van der Bas. Zij
zijn onze Onderwijs Assistentes (OA’s).
2.
Je
ouders/verzorgers
sturen
een
mailbericht met naam, klas, reden van
verzuim, duur en tijdstip van dit verzuim naar
brugklas@gsgleovroman.nl

Ziek
Helaas kan het ook zo zijn dat je ziek bent.
Jouw ouders melden je ziek via een
mailbericht voor het begin van het eerste
lesuur. In dit bericht schrijven ze jouw naam,
de klas en het feit dat je ziek bent.
Als je op school ziek wordt, meld je je af bij
één van de OA’s. Samen met de OA kijk je
wat je die dag nog aan bijzondere zaken
hebt. De OA kijkt ook samen met jou hoe je
het een en ander moet regelen als je weer
terug komt. Zij kan je goed helpen bij dat
overzicht. De OA stuurt een mailtje naar je
ouders.
Ben je weer beter? Stuur dan
een mailtje naar:
brugklas@gsgleovroman.nl

Schoolwerk en het cijfer 4
In de eerste periode van dit schooljaar ga je
wennen aan het maken en leren van het
schoolwerk. Hoe gaan we dat doen?
* In de eerste vier weken beginnen de
volgende vakken met het geven van
schoolwerk: Nederlands, Duits, Engels,
Frans en wiskunde.
* Daarna volgen biologie en aardrijkskunde.
* Na week 7 (na de herfstvakantie) komen
de overige vakken erbij.
Je kunt dus rustig wennen aan het leren
plannen, maken en leren. Daarom hebben
we ook een bodemcijfer ingevoerd. Tot en
met vrijdag 2 november is het laagste cijfer
dat je kunt halen een vier.
Goed om te onthouden, is dat je bedenkt
én met de vakdocent bespreekt hoe je
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daar verbetering in kunt aanbrengen.
Belangrijk is om van je fouten te leren!
Na deze periode is het bodemcijfer ( het
laagste te behalen cijfer) een 3.

Domeinafspraken
* Leerlingen komen alleen in hun eigen
domein.
* In het domein hang je je jas aan de kapstok.
* Petten en mutsen worden alleen buiten
gedragen.
* Je mag op het domein een flesje water bij
je te hebben. Stop het flesje direct na
gebruik weer in je tas.
* Andermans eigendommen zijn ook van
die ander (en die laten we dus met rust)
* Privacy van elkaar respecteer je (geen
foto’s/filmpjes
van
medeleerlingen
en
docenten
maken).
* Tijdens de pauzes maak je gebruik van het
toilet.
* De pauze breng je door in het eigen
domein of lekker buiten.
* Werken met oortjes mag alleen op de
individuele plekken en in de
stiltewerkplekken.
* De oortjes gebruik je dus zonder te
splitten.
* Energydrankjes zijn niet toegestaan.
* Gebruik van smart- of iPhone tijdens de
les, zonder toestemming van de docent,
is niet toegestaan.
* Je telefoon ligt tijdens de lessen in je kluis.
* Het device gebruik je tijdens de lessen. In
een pauze leg je dit kwetsbare hulpmiddel
in je kluis.
* Tijdens de pauze kun je op je telefoon naar
muziek luisteren. Dan doe je alleen via de
oortjes. Jouw muziekkeuze stoort niemand.
* Neem je device ’s middags mee naar huis
en de volgende dag weer opgeladen
mee naar school.
* Ben je later dan de tweede bel op school,
dan haal je bij de conciërge eerst een telaat-briefje. Dat geef je aan de vakdocent.
Domein – algemeen
Het domein heeft een instructieruimte en
een grote open ruimte. In elke ruimte staan
de tafels en stoelen in een eigen opstelling.
In de instructieruimte staan deze in rijen en
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in de grote ruimte in samenwerkingsgroepen van twee en drie. Daarnaast zijn er
twee vaste computers en zijn er acht
stiltewerkplekken.
De opstelling geeft aan of je alleen, in stilte,
in duo’s of in drietallen gaat werken.
Per domein zijn er drie leerlingen die na een
pauze corvee hebben. Naast de deur van
het domein hangt de corveelijst. Dus goed
opletten wanneer jij aan de beurt bent.
Domein – in gebruik
Vooraf laten de docenten weten of je
instructie gaat krijgen of dat je aan het werk
gaat in de grote open ruimte.
Elke les in de open ruimte begint met 10
minuten stil werken, zonder overleg.
Je zorgt dat de benodigde materialen voor
deze les uit je tas op tafel liggen.
Na deze 10 minuten is overleg, verlengde
instructie voor een aantal leerlingen of
samenwerken mogelijk. Je kiest dan ook je
werkplek en daar ga je met de opdrachten
aan de slag.
Samenwerken doe je met een fluisterstem
en werk je alleen, dat doe je zonder stem.

de teamleider, de mentor en je ouders. Na
dat gesprek worden passende maatregelen
getroffen.

In ieder geval……….
Welkom in een prachtig brugklasgebouw
met veel mogelijkheden en mooie kansen
om er samen een prachtig schooljaar van
te maken!

Specials (2D, 3D en LAB)
Heb je les in deze speciale ruimtes dan laat
je de rugzak in jouw kluisje en neem je
alleen de materialen voor deze lessen mee.
Domein – repetities/so’s
Deze worden zoveel mogelijk afgenomen in
de grote open ruimte. Daar is de meeste
ruimte om een prettige werkopstelling te
maken. Als je een repetitie mist door ziekte,
dan maak je zo snel mogelijk een afspraak
met de vakdocent. Je haalt een gemiste
repetitie op een speciaal tijdstip in.
Domein – ordezaken
Natuurlijk maak je van elke dag een
prettige dag en denk je aan de gemaakte
afspraken. Desondanks kan het gebeuren
dat je even niet goed in je vel zit en iets
onverstandigs doet.
Probeer te voorkomen dat je in de
problemen komt. Praat er over met je
docent als er ter plekke iets gebeurd is.
Natuurlijk is je mentor de aangewezen
persoon om je op weg te helpen.
Blijf je het moeilijk vinden om de afspraken
vol te houden, dan volgt een gesprek met
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