
Rustig wennen
Op de middelbare school gaan veel dingen anders dan je gewend bent. 
Je krijgt nieuwe vakken. Voor elk vak heb je een andere docent en een 
ander lokaal. Je maakt nieuwe vrienden. En elke dag heb je een beetje 
huiswerk. Met al die dingen helpen wij onze brugklassers. Zo kun je 
rustig wennen aan je nieuwe school.
Je mentor speelt daarbij een belangrijke rol. Die organiseert leuke 
activiteiten, leert je je huiswerk plannen en helpt als er thuis of op 
school problemen zijn. Ook zijn er BKKL’s (BrugKlasKlassenLeerlingen). 
Dat zijn leerlingen uit de hogere klassen die je alle weetjes van school 
verklappen. Welke docent doet de gevaarlijkste proeven? Wie vertelt 
de sterkste verhalen? Deze bovenbouwleerlingen gaan ook mee op 
het brugklaskamp. 

 “Ik leer hier wat 
 echt bij mij past!” 

 “Het brugklaskamp 
 was supergezellig!” 

ONDERZOEKEN
ondernemen

ontwikkelen

 OPEN DAGEN 
 Vrijdag 24 januari 2020 
 18.30 - 21.00 uur 
 Zaterdag 25 januari 2020 
 9.30 - 13.00 uur 

Jij bent wie je bent 
Leren en werken doe je niet alleen. De beste oplossingen worden 
bedacht wanneer mensen samenwerken. Iedereen heeft iets waarde-
vols in te brengen. Daarom vinden we het op De Breul belangrijk dat 
iedereen zichzelf mag zijn. Ben je eigenwijs of voorzichtig, jongen of 
meisje, homo of hetero, docent of leerling, geloof je of niet, kom je 
uit Nederland of ergens anders vandaan: voel je bij ons thuis! Samen 
maken we het verschil!     

Thuis in jouw brugklas 
Natuurlijk wil iedereen een leuke klas. De brugklas begint daarom met 
een kennismaking vóór de zomervakantie. Dan kun je je nieuwe klas 
vast ontmoeten. Wil je met een speciale vriend of vriendin in de klas 
komen, dan proberen wij dat voor elkaar te krijgen. 
De eerste schoolweek begint met een leuke introductiedag. Zo kun je 
onze school leren kennen en in je nieuwe klas vrienden maken. In de 
eerste maand gaan alle brugklassen op kamp. Samen met je nieuwe 
klasgenoten logeer je in grote tenten. Drie dagen samen ontbijten, 
sporten, feesten, avondeten en slapen. Zo leer je je nieuwe klas beter 
kennen en maak je ook vrienden in andere brugklassen.

Onze brugklassers gaven vast vijf tips om snel vrienden te maken: 

  Wees gewoon lekker jezelf.

  Stap zelf op anderen af, iedereen wil nieuwe vrienden maken.

  Wees nieuwsgierig naar wie anderen zijn.

  Behandel iedereen met respect, ook als je een keertje ruzie hebt.

  Zorg dat je zelf een goede vriend bent!

business school / technasium



Leren voor je hele leven  
Onze wereld verandert iedere dag. Jouw toekomstige beroep bestaat 
misschien nu nog niet. En mogelijk werk jij straks met technieken waar 
we nu nog nooit van gehoord hebben. Daarom is het belangrijk dat 
je leert om te blijven leren, je hele leven lang. Dat bekent dat je moet 
ontdekken waar je goed in bent, door veel verschillende dingen gewoon 
te proberen. Het is niet erg als je daarbij fouten maakt, daar word je juist 
wijzer van. En als je dan weet waar je goed in bent, ga je wat je al kan 
verder uitbreiden. Stapje voor stapje en iedere dag opnieuw. Leren doe 
je zelf, op je eigen manier en in je eigen tempo. En daar helpen we je 
graag bij.    
Het allerbelangrijkste wat wij jou als school willen meegeven? Dat jij 
door te leren jouw eigen toekomst maakt! Open dagen 

voor leerlingen en ouders  
Vrijdag 24 januari 2020 
18.30 -21.00 uur 
Zaterdag 25 januari 2020
9.30 – 13.00 uur  

Open lesmiddag 
voor leerlingen van groep 8
Woensdag 29 januari 2020 
14.00 -16.00 uur 
Meer informatie op 
www.de-breul.nl/groep8

Informatieavond 
gymnasium en technasium 
voor leerlingen en ouders 
Donderdag 30 januari 2020 
19.30 – 21.00 uur  

Workshop gymnasium
voor leerlingen van groep 8   
Woensdag 5 februari 2020 
14.00 -16.00 uur 
Meer informatie op 
www.de-breul.nl/groep8

VECON Business School 
op mavo, havo en vwo 

Technasium op vwo 

Arnhemse Bovenweg 98
Postbus 211
3700 AE Zeist
030 691 56 04
info@de-breul.nl
www.de-breul.nl

Beste leerling van groep 8,
Binnenkort beslis jij naar welke middelbare 
school je wilt. Hoe doe je dat? Er is zoveel 
te kiezen en elke  school is anders. 
Leerlingen, ouders en medewerkers van 
onze school geven aan dat ze De Breul een 
fijne school vinden vanwege de goede sfeer 
en de vriendelijke omgeving. We vinden het 
belangrijk om te zien wie jij bent en met jou 
te bepalen hoe jij je het beste verder kunt 
ontwikkelen. 
We laten je graag kennismaken met heel 
veel verschillende dingen, zodat je goed 
kunt ontdekken wat jouw talent is. 
We hebben mavo, havo, atheneum én de 
grootste gymnasiumafdeling in Zeist. 
Ben je ondernemend van aard, dan is onze 
Business School echt iets voor jou. Ben je 
meer een onderzoeker, dan voel je je 
waarschijnlijk wel thuis op ons Technasium. 
Verder hebben we een ruim aanbod in kunst 
en creatieve vakken. Op de Breul kun je 
examen doen in drama, muziek en beel-
dende kunst. En ook naast de lessen zijn er 
heel veel leuke activiteiten. Er is altijd wel 
iets dat bij jou past.  

Maar het allerbelangrijkst is dat je een 
school kiest waar je je thuis gaat voelen. 
Uiteindelijk kan alleen jij dat bepalen. 
Kom dus vooral naar onze open dagen. 
We leiden je graag rond. Dan zie je met 
eigen ogen waarom jij voor De Breul zou 
willen kiezen! 

Graag tot ziens! 

Ferry Brokers, rector/bestuurder De Breul

 “Ik voel me thuis op 
 De Breul. Dat komt door 
 mijn vrienden en door 
 de leraren.” 

Denk jij dat De Breul bij jou past?   
Kom zelf kijken! 

Als school vinden we het belangrijk dat wij onszelf ook blijven ontwikkelen, 
net als onze leerlingen dat doen. Dat betekent dat wij nieuwe onderdelen 
in ons programma introduceren waarvan wij vinden dat die horen bij een 
school van deze tijd. Het komende jaar starten twee programma’s die erop 
gericht zijn om te laten zien wat verschillende vakken met elkaar te maken 
hebben en hoe die elkaar versterken.  

Nieuw op De Breul 

VECON Business School
Met ingang van komend schooljaar is De Breul 
een VECON Business School op alle afdelingen. 
Dat bekent dat we ruimte geven aan initiatief 
en ondernemerschap. In de brugklas ga je zelf 
met anderen een actie opzetten voor een 
goed doel. In de jaren daarna maak je 
steeds verder kennis met economie 
en ondernemen. Is dit echt iets voor 
jou, dan kun je in de bovenbouw 
kiezen om VECON Business 
Schoolcertificaten te halen. De certificaten komen je goed van pas als 
je later solliciteert bij een vervolgopleiding of een baan.   

Technasium  
De Breul is als kandidaat technasiumschool volop bezig met de 
start van onze Technasium afdeling op het vwo. Voor leerlingen 
op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) 
centraal. Je werkt in teamverband aan vraagstukken en projecten in 
de bètatechniek. In de zomer van 2020 is de technasiumwerkplaats 
van De Breul gereed. Hier komt alles aan op jouw inventiviteit, 
creativiteit, organisatietalent en vermogen tot samenwerken.


