in ontwikkeling
Ta l e n t

>
voor Toekomstige
brugklassers

Informatiebrochure
brugperiode 2019
Theresialyceum
school voor
havo
atheneum
gymnasium

2

3 | informatiebrochure brugklassers

Beste brugklasser,

In de evaluatieweek kies jij zelf of je vakken wilt herkansen
(dat mag ook om van een 7 een 8 te maken) en welke leuke
extra modules je het volgende blok wilt doen. Jij bepaalt!

Je bent het nog niet, maar het duurt niet lang meer of je mag jezelf brugklasser noemen. Voordat het zover is sta je voor een belangrijke keuze: welke
school gaat het worden?
Een nieuwe school kiezen is spannend en ook moeilijk. Wie kunnen je daar
beter bij helpen dan onze eigen eersteklassers? In deze brochure vertellen
zij hoe zij hun eerste jaar op onze school vinden: wat is leuk, wat was even
wennen, hoe zijn de docenten, enzovoort. Samen met de andere informatie
voor jou en je ouders hopen we dat je een goed beeld krijgt van onze
school. Wie weet word je zo enthousiast dat je ook Theresiaan wilt worden.

Hiernaast zie je een voorbeeld van een lesrooster. Iedere klas heeft een eigen
lesrooster. Per dag staat per lesuur met een afkorting aangegeven welk vak
je hebt van welke docent. Kijk maar eens hoeveel uren wiskunde (wi) er in
dit rooster worden gegeven:
Bij al deze vakken hoort meer huiswerk dan je op de basisschool kreeg.
Dat is best wennen. Je moet leren plannen en soms ook nog leren leren
(want wees eerlijk, het was soms best gemakkelijk op de basisschool).
Om je daarbij te helpen werken alle leerlingen in de brugklassen met de
zogenaamde Theresiaplanner en hebben we voor alle vakken studiehandleidingen. Zijn er vakken die je moeilijk vindt, dan kun je begeleiding krijgen
in de vorm van verbeter- of versterkingslessen. Kun je juist meer aan dan de
verplichte lessen, dan mag je extra vakken en/of verdiepingsmodules kiezen.
Voor leerlingen die daarnaast nog een extra uitdaging aankunnen, hebben
we het programma Traject op Maat, waar je vrijstelling van lessen kunt krijgen om bijvoorbeeld een eigen project te doen. Iedere klas heeft een eigen
mentor en jouw mentor kan je bij al deze dingen helpen.

Je kunt op het Theresialyceum de richtingen havo, atheneum of gymnasium
volgen. Om je aan te melden op onze school heb je dus minimaal een havoadvies van jouw basisschool nodig. Je hoeft niet meteen een richting te
kiezen, dat gebeurt pas in de derde klas. Je hebt dus tijd genoeg om rustig
te ontdekken wat je wilt en wat je kunt.

Mihrac Ik dacht dat het
zoeken naar de lokalen
moeilijk zou zijn, maar
uiteindelijk viel het
wel mee.

De toelatingscriteria van onze school zijn hetzelfde als de toelatingscriteria
voor de andere middelbare scholen in Tilburg en daar omheen. Iedereen die
aan de voorwaarden voldoet kan worden aangenomen. Zijn er meer dan 260
leerlingen die zich aanmelden, dan gaan we via loting bepalen welke leerlingen worden aangenomen. We reserveren daarbij een aantal plaatsen voor
hoogbegaafde leerlingen. Maar de kans dat loting nodig is, is klein.

1e uur
2e uur
3e uur
pauze

08u30 - 09u20
09u20 - 10u10
10u10 - 11u00
11u00 - 11u20

4e uur 11u20 - 12u10
5e uur 12u10 - 13u00
pauze 13u00 - 13u30

Data om te onthouden

>

Meeloopmiddagen
Woensdag 27 februari

6e uur 13u30 - 14u20
7e uur 14u20 - 15u10
8e uur 15u10 - 16u00

theresialyceum

facebook.com/Theresialyceum
instagram.com/Theresialyceum_insta
twitter.com/Theresialyceum

Vanaf de eerste klas ga je ook gebruik maken van een laptop, die via school
kan worden aangeschaft. We gebruiken de laptop als extra ondersteuning
in de lessen en je zit dus zeker niet de hele dag achter de computer! Je krijgt
klassikaal les en werkt ook gewoon met boeken. De laptop wordt ingezet als
dat kan helpen bij het leren.

Als je je aanmeldt op onze school mag je ook opgeven bij wie je graag in de
klas wilt zitten. Er verandert best veel als je naar de middelbare school gaat
en met vrienden in de buurt voel je je meestal sneller thuis. Je krijgt bijvoorbeeld veel meer vakken dan op de basisschool. Bij ieder vak hoort weer een
andere docent. Een lesuur duurt 50 minuten en tussen de lessen loop je van
het ene naar het andere lokaal.
Het lesrooster ziet er als volgt uit:

Prof. Cobbenhagenlaan 5
5037 DA Tilburg
Postbus 1010
Telefoon: 013 467 37 38
E-mail: info@theresialyceum.nl
www.theresialyceum.nl

Werken met de laptop

>

Zoals je ziet heb je twee pauzes op een dag. De pauzes zijn te kort om naar
huis te gaan en dus eet bijna iedereen op school. Dat kan in onze splinternieuwe overblijfruimte of in onze grote serre: de wintertuin.
Je kunt je eigen lunch meebrengen, maar je kunt ook gebruik maken van de
catering.
Het schooljaar bestaat uit vier periodes. Iedere periode bestaat uit een reeks
lessen die afgerond wordt met een proefwerkweek. Daarna zijn er twee
bijzondere weken: een activiteitenweek en een evaluatieweek. In de activiteitenweek zitten projectdagen, excursies, sportdagen etc.

Aanmelding
Dinsdag 12 maart

Donderdag 14 maart

>

Toelating
Donderdag 18 april

Van 13u25 tot 15u30. Dit is de laatste
kans voor een meeloopmiddag, je kunt je
hiervoor aanmelden via onze website.

Van 15u00 tot 17u00 en van 19u00 tot
21u00; als je achternaam met een van
de letters A t/m K begint.
Van 15u00 tot 17u00 en van 19u00 tot
21u00; als je achternaam met een van
de letters L t/m Z begint.

Op deze dag sturen we iedereen die zich
heeft aangemeld op onze school bericht
over toelating.

BEAU IK DACHT DAT HET HEEL
MOEILIJK ZOU WORDEN MET
PLANNEN, MAAR DE THERESIAPLANNER HELPT HEEL ERG.
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Kennismakingsmiddag
Donderdag 20 juni

Eerste schooldag
Maandag 19 augustus

GYMNASIUMDAG
Van 13u30 tot 15u30; ontmoetingsmiddag voor alle nieuwe eersteklassers.
We maken je wegwijs in de school en je
maakt kennis met jouw klasgenoten en
mentor.

De eerste schooldag! We beginnen met
een introductiemiddag, zodat je een beetje
kunt wennen aan alle nieuwe indrukken.
De dag erna beginnen de lessen.

MEER DAN LEREN ALLEEN
Giavanna Het is leuk om
verschillende docenten te
hebben.

Leren is leuk en belangrijk, maar soms is het leuker en belangrijker om je
met andere dingen bezig te houden. Daarom doen we op onze school nog
veel meer!

Schrijversdag
PEPIJN Ik heb nog nooit problemen
gehad met mijn tas.

Houd je van lezen? Dan ben je op onze school aan het juiste adres. Ieder jaar
organiseren we een schrijversdag voor de leerlingen van klas 1, 2 en 3 ofwel
de onderbouw. Dat doen we inmiddels al ruim 25 jaar; meer dan honderd
verschillende jeugdboekenschrijvers hebben lezingen en workshops gegeven
op het Theresialyceum.

Schoolband
Ben je muzikaal? Dan is de schoolband misschien iets voor jou. Iedere week
repeteert de band keihard in één van de studio’s en er zijn vaak optredens.
De bandleden bepalen zelf voor een groot deel hun repertoire. Ook kun je
je muzikale (of andere) talent laten zien tijdens onze jaarlijkse Talent Night
Theresia, de TNT. Andere muzikale interesses? Dan is misschien het schoolorkest of het koor meer voor jou.

Voor de leerlingen die Grieks en Latijn kiezen, zijn er aparte activiteiten
zoals excursies, een reis naar Griekenland en jaarlijks een gymnasiumdag op
school.

Feesten
Natuurlijk wordt er ook gefeest op het Theresialyceum. Feestcommissie SIAM
organiseert jaarlijks leuke feesten voor leerlingen. Het eerste feest is al begin
oktober op de verjaardag van onze school. Verder is er voor de onderbouw
het carnavalsfeest en aan het eind van het jaar zijn de eindfeesten voor de
onderbouw en de bovenbouw. Vind je het leuk om mee te organiseren dan
kun je je aansluiten bij het SIAM.

theresialyceum …. JOUW SCHOOL?
THERESIALYCEUM

Je bent na het lezen van deze brochure heel wat wijzer geworden over onze
school. Misschien wil je in de toekomst ook wel wijzer worden OP onze
school. Gelukkig hoef je niet direct te beslissen, je hebt nog tot maart om
hierover na te denken.
Op onze website www.theresialyceum.nl vind je nog veel meer informatie.
Je kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op onze sociale media:

Facebook &

instagram

Tip: kan ook zonder Facebook- of Instagram-account
Succes met jouw keuze!

Sport
Bewegen en sporten is belangrijk. Jaarlijks organiseren we een sportdag en
kun je deelnemen aan verschillende sporttoernooien, zoals bijvoorbeeld het
schoolhockeytoernooi. Als jij uitblinkt in een bepaalde sport en dit op een
hoog niveau beoefent, heb je misschien soms schooltijd nodig voor wedstrijden of trainingen. Wij zorgen ervoor dat je daarvoor de tijd krijgt.

Drama
Speel jij toneel? Of lijkt je dat leuk en wil jij een extra uitdaging op het
artistieke vlak? Schrijf je dan in voor de dramacursus voor klas 1 t/m 3.
Aan het eind van het schooljaar wordt deze cursus afgesloten met een
spetterende voorstelling.

SANNE Het was spannend om
nieuwe vrienden te maken,
maar dat gaat eigenlijk
vanzelf.

NIELS Ik had de tas lichter
verwacht, die is best zwaar
soms.

