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INTERMEZZO
Groei naar het vwo



KLAAR MET DE BASISSCHOOL MAAR NOG NIET TOE AAN DE BRUGKLAS?
Een behoorlijk dilemma voor sommige kinderen, maar zeker ook voor hun ouders. 
Want wat dan?

Hoe zou het zijn als het leren een keer niet ‘vanzelf’ gaat en je je een keer echt 
moet vastbijten in iets ingewikkelds? Hoe leer je vragen te stellen en een andere 
strategie toe te passen, omdat je eigen aanpak niet meer werkt? En hoe zorg je 
ervoor dat je snel je plekje vindt op zo’n grote school en weer nieuwe vrienden 
maakt? Hoe ontwikkel je dus in een rap tempo vaardigheden die je nog nooit 
eerder nodig hebt gehad?

Regelmatig zien we dat voor sommige leergierige en getalenteerde kinderen de 
overstap van de basisschool naar de middelbare school nog wat te groot is. Ze 
hebben tijd nodig om te groeien om de middelbare school met plezier en succes-
vol te doorlopen. Speciaal voor deze kinderen hebben we op Scala Molenwate-
ring Intermezzo ontwikkeld.

WAT IS INTERMEZZO?
Intermezzo is een tussenjaar waarin we je in een veilige omgeving helpen jezelf 
te leren kennen en om je op de brugklas voor te bereiden. We dagen je 
inhoudelijk uit, maar je leert ook andere vaardigheden die je nodig hebt op de 
middelbare school. Denk aan zelfstandig leren, omgaan met prestatiedruk en 
sociale vaardigheden die je helpen snel je plekje te vinden binnen onze school. 
Verder is er in Intermezzo veel ruimte voor sport, creativiteit, verrijking en 
studievaardigheden. Na dit tussenjaar sta je dus steviger in je schoenen en zal je 
de brugklas met meer vertrouwen tegemoetzien. 

VOOR WIE IS INTERMEZZO?
Intermezzo is bedoeld voor slimme, getalenteerde kinderen voor wie de basis-
school niet meer voldoende cognitieve uitdaging kan bieden, maar voor wie de 
middelbare school eigenlijk nog te vroeg komt. 

SLIMMERIKEN KIEZEN INTERMEZZO



Qua intelligentie passen deze kinderen goed op het vwo, maar ze zijn bijvoorbeeld 
in hun sociaal-emotionele ontwikkeling nog erg jong of beschikken nog niet over 
de zelfstandigheid en leergerichtheid die de middelbare school van hen vraagt. 
Voor sommigen is het gewone basisschoolprogramma niet voldoende uitdagend 
om te leren leren of biedt het programma te weinig ruimte om hun talenten 
genoeg tot ontwikkeling te laten komen, anderen hebben eigen strategieën 
bedacht, die niet goed meer werken als de stof complexer wordt. Soms hebben zij 
door het overslaan van een klas bij taal en rekenen ook een achterstand 
opgelopen of niet goed leren automatiseren. Intermezzo kan in deze situaties een 
goede oplossing zijn.

HOE ZIET EEN INTERMEZZOSCHOOLDAG ERUIT?
Net als alle leerlingen op Scala Molenwatering krijg je als Intermezzoleerling een 
rooster van vijf dagen en volg je de gewone lestijden (80 minuten). Ook heb je 
toets- en projectweken, ga je op excursie en neem je deel aan vieringen. Zo kan je 
al goed wennen aan hoe het werkt op de middelbare school. Een van de 
belangrijkste verschillen is dat er geen druk is om te presteren. Je krijgt vooral 
ruimte om jezelf te leren kennen en te ontwikkelen. 

Er is in het Intermezzojaar veel tijd voor sport en creatieve vakken. Op het rooster 
staan daarnaast natuurlijk taal, rekenen en Cambridge Engels, maar ook mens 
en maatschappij, filosofie, beleef de oudheden, ondernemen en natuur, leven en 
technologie (NLT). Allemaal vakken waarin wetenschap, onderzoeken en kritisch 
denken centraal staan. Je krijgt dat op het hoge en uitdagende niveau dat je van 
een atheneum/gymnasium mag verwachten. De lessen zijn zo opgezet dat er geen 
overlap is met de lesstof van de brugklas. 

In het Intermezzojaar krijg je veel begeleiding. Elke dag start je in de begeleidings-
band met je mentor. Tijdens dat begeleidingsmoment en het vak meta denk je 
met je klasgenoten na over je mindset, hoe je doelen stelt, een planning maakt, 
je agenda bijhoudt, huiswerk doet, leert van fouten en je voorbereidt op een 
toets(week). Ook is er veel aandacht voor hoe jij je voelt: wennen op zo’n grote 
school en het contact met klasgenoten vinden we namelijk minstens zo belangrijk.



<?><?>      Hoe denk je over je eigen kwaliteiten.Hoe denk je over je eigen kwaliteiten.

INTAKE EN AANMELDING
Lijkt het je fijn om op onze school te starten in een 
Intermezzojaar? Dan gaan we graag met jou, je 
ouders en iemand van jouw basisschool in gesprek. 
Tijdens zo’n intakegesprek bekijken we samen of 
Intermezzo de beste plek is voor jou. Meer informatie over 
Intermezzo en hoe je je kunt aanmelden vind je op onze 
website: www.scalamw.penta.nl.
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