
Gestelde vragen online informatieavond  

 

Vragen over de leerroutes 

 

1. Hoe/wie bepaalt de keuze voor de leerroute? 

Ouders schrijven hun kind in. Tijdens de warme overdracht met de leerkracht van 

de basisschool wordt dit besproken. Het advies van de basisschool is leidend 

hierin.  

2. Hoe bieden jullie kinderen met een havo advies uitdaging binnen de 

leerroute mavo/havo? 

In iedere leerroute kan ieder kind op zijn/haar niveau aan het werk. Dit betekent 

dat een leerling binnen de leerroute mavo/havo ook vakken op vwo niveau kan 

volgen. Daarnaast volgen ze Cambridge English en het vak Frans. En daarnaast 

kan een havist ook keuzemodules volgen net als iedere andere leerling.  

 

3. Waarom mag je geen Duits kiezen bij de leerroute overstap mavo/havo? 

Dat zit al in het standaard pakket. Je volgt dus al Duits, dit hoeft niet gekozen te 

worden 

 

4. Waarom is de ene leerroute alleen Duits en geen Engels/Frans en 

andersom? 

Duits en Engels zitten  in elke leerroute. Frans zit alleen in de leerroutes 

mavo/havo en vwo.  

 

5. Is er ook een overstapklas bbl-kbl? 

Nee die is er niet. De basisleerlingen komen in de vmbo basis leerroute. De bk 

leerlingen komen in de kader/mavo klas. Uiteraard kun je in elke leerroute vakken 

op een ander niveau volgen.   

 

6. Kan je vanuit mavo/havo in het derde leerjaar nog naar vwo? 

Naar verwachting ben je dan al eerder naar de vwo klas overgestapt. Dit zien wij, 

wanneer dit mogelijk is, al voor klas 3 aankomen.  

 

7. Kan je in het laatste jaar nog naar vwo als je de jaren ervoor havo hebt 

gedaan? 

Tijdens de 1e 2 schooljaren kan je wel overstappen naar een andere leerroute. 

Mocht je beginnen in de leerroute mavo-havo, dan kan je, afhankelijk van je 

resultaten en vaardigheden, overstappen naar de leerroute vwo. Met een 

havodiploma kan je overstappen naar vwo 5. 

 

8. Kan je vanuit de route vwo na het 2e jaar nog naar de havo? 

Als blijkt dat dit een meer passende leerroute is voor jou, dan kan dat zeker.  

 

 

 

 

 

 



 

Vragen over de leerniveaus 

9. Kan je ook een groter contrast tussen niveaus aangaan? Bijvoorbeeld 

vmbo basis, maar ook vakken op mavo/havo? Dit bij een grote 

discrepantie in niveau? 

Ja, dat kan. Echter, na 2 jaar wordt er wel een keuze gemaakt. Er wordt dan 

gekeken naar welke vakken je op welk niveau je hebt en welk niveau het meest 

bij je past om te starten in klas 3. Dit zal afhankelijk zijn van het gemiddelde 

niveau, waarbij het ene vak (bijvoorbeeld de kernvakken: Nederlands, Engels en 

wiskunde) zwaarder weegt dan het andere vak.  

 

10. Wie bepaalt het niveau waarop het kind werkt? Hoe komt hij/zij een 

niveau hoger?  

Het startniveau is op advies van de basisschool per vak. Vervolgens is het 

afhankelijk van de leerresultaten  van de leerling waarbij dit nauw gemonitord 

wordt door de vakdocent, het team en  coach.  

 

11. Hoe wordt de lesstof aangeboden bij mavo/havo? Wat betekent rood en 

wit? 

Een lesuur bestaat uit verschillende onderdelen. Er wordt gestart met instructie 

waarna leerlingen vervolgens op niveau aan het werk gaan en indien nodig 

begeleiding en/of uitdaging krijgen door de docent om de gestelde leerdoelen te 

behalen. De niveaus worden aangeven door kleuren, rood staat voor vmbo-kader-

mavo en wit staat voor havo. Blauw staat bijvoorbeeld voor vwo. Hierdoor kan de 

leerling zien welke opdrachten uitgevoerd zouden moeten worden voor je eigen- 

of ander niveau.  

 

Vragen over de profielen 

12. Als je een profiel hebt gekozen kan je die dan ook volgen in de 

bovenbouw? 

Ja, dat kan. Elke profielrichting biedt de mogelijkheid voor het kiezen van een 

examenvak.  

Bijvoorbeeld bij vwo plus kan je Latijn kiezen als examenvak en ontvang je je 

gymnasiumdiploma.  

Bij Kunst en Cultuur kan je als examenvak het vak beeldend of muziek kiezen.  

Bij Technologie Breed kan je als examenvak art en technologie kiezen 

(kader/mavo) en kan je de kennis en vaardigheden meenemen als onderlegger 

voor de examenprofielen natuur en techniek en natuur en gezondheid in de 

bovenbouw havo/vwo.  

Bij Sport en Bewegen kun je door met het examenvak LO2 in het vmbo 

basis/kader/mavo en BSM (bewegen, sport en maatschappij) in de bovenbouw 

H/V.  

 

13. Is het verplicht een profiel te kiezen? 

Ja! En dat is zelfs leuk! Elke leerling volgt een profiel. Het talentprofiel onderwijs 

maakt deel uit van het vaste onderwijsprogramma van het HPC.  

 

 



14. Wanneer kan je je inschrijven voor de testdag van het profiel sport en 

bewegen en wat is dat? 

Het aanmeldingsformulier komt na de kerstvakantie op onze website te staan en 

worden daarnaast bij de minilessen meegegeven aan de leerkracht van de 

basisschool. Bij de testadviesdag komen de leerlingen die geïnteresseerd zijn in 

het profiel sport en bewegen één middag op school om met elkaar te sporten. Ons 

doel is dat de leerlingen hierbij ervaringen op doen en wij observeren de 

ontwikkelingsmogelijkheden.  

 

Vragen over de coaches 

15. Zijn de coaches docenten en hebben zij extra training gehad? 

Ja, het zijn docenten die hiervoor scholing hebben gehad.  

 

16. Als jullie zoveel leerlingen hebben, hoe kunnen jullie deze allemaal 

begeleiden?  

Elke coach begeleidt meerdere leerlingen.  

 

17. Hoe is het contact met ouders? Zijn er 10 minuten gesprekken? 

Er zijn 3 vaste momenten gepland in het schooljaar tussen coach, ouder en 

leerling (OLC gesprekken). Daarnaast is het altijd mogelijk tussendoor extra te 

overleggen of contact op te nemen.  

 

Vragen over de ondersteuning en begeleiding 

18. Hoe volgt een kind met dyslexie de lessen. Is daar extra begeleiding 

voor? 

De leerling volgt lessen net als iedere andere leerling. Wel wordt individueel 

afgestemd welke ondersteuning de leerling nodig heeft. De Remedial teachers 

zorgen voor het inventariseren van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.  

 

Algemene vragen 

19. Wordt het huiswerk op school gemaakt? 

Gedeeltelijk, maar er zal zeker ook thuis wat gedaan moeten worden Afhankelijk 

van hoeveel de leerling op school effectief heeft kunnen werken, is er sprake van 

huiswerk. M.n. het leerwerk wordt ook nog thuis gedaan. 

 

20. Hoe groot zijn de groepen in de verschillende leerroutes? 

Vmbo basis rond de 15 leerlingen en alle ander leerroutes rond de 25 leerlingen.  

 

21. Uit welke plaatsen komen kinderen naar jullie school? 

Grote regio rondom Zetten. Van Arnhem tot Kesteren, van Wageningen tot 

Winssen. Denk aan de plaatsen Zetten, Randwijk, Opheusden, Kesteren, 

Dodewaard, Winssen, Herveld, Valburg, Elst, Driel, Heteren, Oosterbeek, Renkum, 

Wageningen en Arnhem.  

 

22. Hoe zit het met groepsvorming? De 1e 2 jaar zit je samen, maar wat 

gebeurt er als je een andere richting kiest? Moet je klasgenoten dan 

missen? 



Wij vinden groepsvorming heel belangrijk. Daar hebben we ook programma’s 

voor. Hier wordt veel aandacht aan besteed tijdens de dagstart- en afsluiting. 

Teven organiseren wij veel activiteiten voor groepsvorming. Overstappen naar 

een andere groep doen we in overleg met ouders en coach en leerling. Bij 

eventueel overstappen naar een andere groep zorgen we voor een buddy zodat de 

leerling er niet alleen voor staat.  

 

23. Hoe worden de laptops beschikbaar gesteld? Te huur of koop? 

Via de Rent company wordt een model dat past bij de eisen van ons onderwijs 

voorgesteld. En deze is via leasecontract of koop mogelijk, inclusief het 

servicecontract.  Wij streven ernaar om eind januari informatie hierover via de 

website te kunnen delen. 

  

24. Heb je een dagplanning? Geen weekrooster? 

Je hebt beide. Zowel een dagplanning als weekplanning. Daarbij wordt volgens 

een lesrooster gewerkt, dit is in te zien via Zermelo, het roosterprogramma. De 

planning maak je in overleg met je coach.  

 

25. Hoe worden kinderen voorbereid op het 3e leerjaar wanneer ze weer 

regulier huiswerk gaan krijgen? 

Ook in leerjaar 1 en 2 maken leerlingen huiswerk. Afhankelijk van hoeveel de 

leerling op school effectief heeft kunnen werken, is er sprake van huiswerk. Het 

gebruik van de laptop en digitale onderwijsmiddelen zullen ook in de bovenbouw 

gebruikt gaan worden. Dit is een ontwikkeling binnen het HPC.   

 

26. Hoeveel uur praktijk heb je als VMBO-K leerling? 

In de onderbouw heb je 10 profieluren, in de bovenbouw gaat dit over in minimaal 

10 uur praktijk.  

 

27. Hoe vaak zie je je vakdocenten 

Je hebt voor de verschillende vakken allemaal verschillende vakdocenten. Volgens 

het lesrooster zie je hen 2 tot 3 uur per week. Afhankelijk van het vak.  

 

28. Hoe kunnen wij als ouders de resultaten volgen?  

Ouders krijgen toegang tot de leermiddelen van de leerling en kunnen daarmee 

de resultaten van de leerling en evt. reacties van docent en coach volgen.  

 

29. Bestaan de klassen in leerjaar 1 en 2 uit dezelfde kinderen? 

De bedoeling is dat de leerlingen de 1e 2 jaar bij elkaar blijven om de groep bijeen 

te houden en omdat elke leerlingen op zijn eigen niveau kan werken (binnen elke 

leerroute).  Mocht het zo zijn dat een leerling voor heel veel vakken op een ander 

niveau gaat werken, dan wordt overwogen of een andere leerroute passender kan 

zijn.   

 

30. Zit je bij de overstap de hele dag in dezelfde klas met dezelfde docent? 

Nee, je krijgt les van verschillende vakdocenten binnen je leerroute. En je hebt 

ook profieluren met leerlingen van andere leerroutes. Daarbij heb je ook les in 

verschillende vaklokalen.  

 

31. Wat is kunskapskolan? 

Kunskapskolan is het digitale hulpmiddel waarin de digitale lesstof is opgenomen.  

 

 



32. Hebben jullie de mogelijkheid om een proefles te volgen? 

Ja, dat kan dmv de minilessen. Je kan je hiervoor opgeven via 

administratie@hpcnet.nl Kijk hiervoor ook op onze website: www.hpc-zetten.nl  

 

33. Mag je zelf kiezen welke vakken je gaat volgen per dag of heb je een 

rooster? 

Je volgt een vaststaand lesrooster. Als je de leerdoelen behaald hebt binnen een 

bepaald vak, mag je voor andere vakken aan het werk gaan.  

 

 

34. Hoe is de veiligheid op school?  

De goede sfeer en het gevoel van veiligheid vinden wij erg belangrijk binnen het 

HPC en daar voelen we ons met elkaar (alle medewerkers en leerlingen) 

verantwoordelijk voor. In de pauzes is er voor de leerlingen in de brugklas een 

apart onderbouw plein. Tijdens de pauzes is er toezicht. Daarnaast onderhouden 

wij korte lijnen met de wijkagent.   
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