
BELANGRIJKE DATA *
•  Speeddate – informatieavond  

voor ouders: 14 nov 2022 om 19.00 uur
•   Lesmiddag tweetalig onderwijs:  

7 december 2022 van 14.30-16.00 uur

•   Online Q&A tweetalig onderwijs  
(voor ouders): 
7 december 2022 van 19.00-20.00 uur

•   Open Huis:  
21 januari 2023 van 10.00-14.00 uur

•   Lesmiddag voor leerlingen uit regio 
Maarssen en Utrecht:  
18 januari 2023 van 14.30-16.00 uur 

•   Lesmiddag voor leerlingen uit regio 
Breukelen, Loenen, Abcoude, Ronde 
Venen:  
25 januari 2023 van 14.30-16.00 uur

CONTACT
RSG Broklede 
Correspondentieadres:  
Postbus 246, 3620 AE Breukelen
Bezoekadres: Schepersweg 6a,  
3621 JK Breukelen
Telefoon: 0346 258060
E-mail:  info@broklede.nl
Website: www.broklede.nl
www.facebook.com/brokledebreukelen
www.instagram.com/broklede

* zie voor meer informatie of persoonlijk 
contact over deze activiteiten  
www.broklede.nl

NAAR DE BRUGKLAS

HAAL HET  
BESTE UIT  

JEZELF!



EEN NIEUWE STAP IN JE LEVEN 
De overstap naar het voortgezet 
onderwijs komt in zicht. Je bent al 
bijna brugklasser! Je sluit een periode 
af en je begint aan een nieuwe fase in 
je leven. Het is natuurlijk belangrijk 
om een school te kiezen die bij je past 
en waar je je thuis voelt. 

RSG Broklede is een regionale 
scholengemeenschap voor havo, havo-
vwo en vwo. Daarnaast kun je kiezen voor 
tweetalig havo of tweetalig vwo. Onze 
leerlingen komen niet alleen uit Breukelen, 
maar ook uit omliggende dorpen en uit 
Utrecht. Broklede heeft ongeveer 1200 
leerlingen, 55 lokalen en 115 medewerkers. 

KLEIN EN PERSOONLIJK
Broklede is een redelijk kleine school met 
veel persoonlijke aandacht. De onderbouw 
(leerjaar 1 t/m 3) en bovenbouw (leerjaar 
4 t/m 6) hebben eigen theorielokalen 
en gescheiden fietsenstallingen. Alle 
leerlingen hebben een mentor die hen 
persoonlijk kent. In de brugklas heeft elke 
klas daarnaast twee bovenbouwleerlingen 
als juniormentor.

ONDERWIJS
Broklede is een openbare school. Onze 
docenten helpen de leerlingen om te weten 
te komen wat ze echt leuk vinden, waar hun 
talenten liggen en hoe ze hun eigen route 
kunnen uitstippelen. Op Broklede kun je 
het beste uit jezelf halen. 

In de brugklas krijg je tien verschillende 
vakken, met voor elk vak een andere docent 
en een ander lokaal. We werken zowel met 
boeken als digitaal. Daarom heb je vanaf 
de brugklas een laptop nodig. Bij tweetalig 
onderwijs (havo en vwo) krijg je meer dan 
de helft van de vakken in het Engels. Als je 
een vak moeilijk vindt, kun je naar vakhulp 
gaan of maatwerk krijgen.  
Uitgebreidere informatie over onze kijk 
op onderwijs, het onderwijsaanbod en 
leerlingbegeleiding vind je op:  
www.broklede.nl 

BUTENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Naast de reguliere lessen organiseert 
Broklede een heleboel andere activiteiten. 
In de week voor de herfstvakantie gaan 
de brugklassers op kamp als afsluiting van 
de kennismakingsperiode. In het eerste 
leerjaar ga je onder andere op excursie naar 
Artis. Gedurende je verdere schoolcarrière 
zijn er diverse excursies in binnen- en 
buitenland. Je brengt op deze manier in 
praktijk wat je op school geleerd hebt.  
Leerlingen die iets extra’s willen doen  
op het gebied van kunst en cultuur 
kunnen terecht bij ons open atelier:  
‘de Maakplaats’. Onder begeleiding van 
docenten train je je creativiteit. Wil je 
je verder verdiepen in talen? Doe dan 
mee aan een verdiepingsprogramma 
en haal een internationaal erkend 
certificaat voor Duits, Frans of Engels. 
Houd je van toneelspelen, meld je dan 
aan voor de toneelclub. Kortom: voor 
ieder wat wils, er is keuze genoeg!

OPEN HUIS
Broklede is een unieke, veelzijdige en  
gezellige school waar leerlingen in vijf  
of zes jaar opgroeien tot zelfstandige en  
mondige wereldburgers die bewust omgaan 
met elkaar, hun blik naar buiten richten en 
klaar zijn om de wereld in te trekken. Op 
Broklede word je uitgedaagd en krijg je de 
mogelijkheid je eigen pad te bewandelen. 
Bezoek ons Open Huis en ervaar het zelf. 
Er zijn rondleidingen door de school, zodat 
je de sfeer van Broklede proeft. Doe actief 
mee met lessen. Er is volop gelegenheid om 
vragen te stellen aan leerlingen, docenten, 
ondersteunende medewerkers en leden 
van de schoolleiding. Wil je niet wachten 
tot het Open Huis? Bekijk dan het filmpje 
op www.broklede.nl/waarom-broklede.

AANMELDEN
De aanmelding loopt via de POVO-
procedure Stichtse Vecht. Meer informatie 
en het aanmeldingsformulier vind je op: 
www.broklede.nl/aanmelden.

    

De eerste week op Broklede is  
best spannend. Er komen veel 
indrukken op je af: op de fiets naar 
Breukelen, een schoolgebouw met 
drie verdiepingen, oudere kinderen 
en steeds van lokaal wisselen.  
Maar daar wen je heel snel aan!
Teun

In de brugklas krijg je de volgende 
vakken:  
Aardrijkskunde 
Beeldende vorming 
Biologie 
Engels 
Frans 
Geschiedenis 
Lichamelijke opvoeding 
Nederlands 
Techniek 
Wiskunde 

Daarnaast volgen alle leerlingen in 
leerjaar 1 kennismakingslessen bij 
verschillende talentprogramma’s,  
zoals filosofie, robotica, journalistiek, 
csi, theater en muziek. In leerjaar 2 en 3 
is er een vervolg op deze thema’s waar 
je voor kunt kiezen.


