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HET PREGYMNASIUM: IETS VOOR JOU?

Vind jij het leuk om nieuwe dingen te leren? Houd je van een uitdaging? En
krijg je waarschijnlijk een vwo-advies? Dan is het pregymnasium van Scala
echt iets voor jou. Als je deelneemt aan het pregymnasium, kun je in groep 8
alvast kennismaken met het onderwijs zoals dat op het vwo gegeven wordt.
Je volgt bij ons op school gedurende 8 weken een aantal vakken op het
gebied van taal, cultuur en wetenschap. Een kennismaking met de vakken
Latijn en Grieks hoort daar uiteraard ook bij!

HOE KAN IK MIJ AANMELDEN?

Alleen je meester of juf kan jou aanmelden voor het pregymnasium. Hij of zij
heeft als het goed is aan het begin van het schooljaar een aanmeldingsformulier ontvangen. Als jij, je ouders en je leerkracht het erover eens zijn
dat je deel mag nemen, dan meldt jouw meester of juf je aan. De uiterste datum voor de aanmelding is dit jaar woensdag 9 oktober - herinner je meester
of juf er dus aan de aanmelding op tijd te doen!

IK BEN AANGEMELD!

Wat leuk, we zien uit naar je komst! In de herfstvakantie ontvang je van ons
een brief met een officiële uitnodiging voor het pregymnasium. In deze brief
staan ook een paar praktische zaken uitgelegd, bijvoorbeeld over hoe laat je
de eerste keer op Scala moet zijn, waar je je fiets neer moet zetten en wat je
mee moet nemen.

WELKE VAKKEN KRIJG IK?

Je maakt in het pregymnasium kennis met de volgende vakken:
- Latijn en Grieks
- Cambridge Engels
- Wiskunde
- Geschiedenis
- Bèta
- Frans
Omdat het pregymnasium uit twee blokken van vier weken bestaat, krijg je in het
eerste blok de ene helft en in het tweede blok de andere helft van de vakken.

HOE ZIET EEN MIDDAG OP HET PREGYMNASIUM ERUIT?
Een middag van het pregymnasium is als volgt opgebouwd:
1e uur:
2e uur:

13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

Korte pauze:

15.00 – 15.15 uur

3e uur:

15.15 – 16.00 uur

OP WELKE DAGEN ZIJN DE LESSEN?
De lessen vinden plaats op donderdagmiddag en zijn verdeeld over twee blokken:
Eerste blok
31 oktober 2019
7 november 2019
14 november 2019
21 november 2019

Tweede blok
9 januari 2020
16 januari 2020
23 januari 2020
30 januari 2020

MOETEN MIJN OUDERS BETALEN VOOR HET
PREGYMNASIUM?
Nee hoor, deelname aan het pregymnasium is gratis!

WAAROM EIGENLIJK SCALA MOLENWATERING?

Scala Molenwatering is een school waar in de brugklas alleen vwo wordt
aangeboden. Je krijgt dus vanaf het begin lessen op hoog niveau.
Scala Molenwatering is ook de enige school in de regio waar je een
gymnasiumdiploma kunt halen. En we zijn natuurlijk gewoon een heel leuke
school!

NOG VRAGEN?

Hebben jij of je ouders nog vragen over het pregymnasium? Je kunt altijd
contact opnemen met onze school via het e-mailadres:
pregymnasium@penta.nl.
Scala Molenwatering
Curieweg 25
3208 KJ Spijkenisse
0181-617588
pregymnasium@penta.nl
www.zetjeopvoorsprong.nl

