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Het pregymnasium: ga jij de uitdaging aan?

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 op Scala Molenwatering
echt iets voor jou! Als je deelneemt aan het pregymnasium, kun je in groep 8 alvast
op een leuke manier kennismaken met het onderwijs zoals dat op het gymnasium
gegeven wordt. Dat maakt de keuze tussen het atheneum en het gymnasium voor
jou makkelijker en de overstap van groep 8 naar de brugklas straks meteen een stuk
minder spannend. Je volgt bij ons op school gedurende 8 weken op
donderdagmiddag 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?

Het pregymnasium is speciaal voor leerlingen met een (voorlopig) vwo-advies. Alleen
je meester of juf kan jou aanmelden voor het pregymnasium. Jouw school 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 mag
deelnemen, dan meldt jouw meester of juf je aan. De uiterste datum voor de
aanmelding is dit jaar vrijdag 29 oktober - herinner je meester of juf er dus aan de
aanmelding op tijd te doen!

Ik ben aangemeld!

Heel leuk, we zien uit naar je komst! Half november 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
Molenwatering verwacht wordt, waar je je fiets neerzet en welke spullen je zoal nodig
hebt.

Welke vakken krijg ik?

Ga je mee breinbreken? Speaking like a native? Rare jongens, die Grieken en Romeinen!
Je maakt in het pregymnasium kennis met vakken die echt bij het gymnasium horen en je
nieuwsgierigheid prikkelen:
- Grieks en Latijn
- Cambridge Engels
- Wiskunde
- Geschiedenis
- Bèta
- Duits
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, verdeeld over twee blokken:
Eerste blok
18 november 2021
25 november 2021
2 december 2021
9 december 2021

Tweede blok
13 januari 2022
20 januari 2022
27 januari 2022
3 februari 2022

Op donderdagmiddag 3 februari sluiten we het pregymnasium af met
een gastcollege en ontvang je het pregymnasiumcertificaat.
Ook je ouders zijn dan van harte welkom!

Moeten mijn ouders betalen voor het
pregymnasium?
Nee hoor, deelname aan het pregymnasium is gratis!

Waarom eigenlijk Scala
Molenwatering?

Scala Molenwatering is de enige school in de regio waar je
een gymnasiumdiploma kunt halen. Naast het gymnasium
kun je bij ons in de brugklas ook kiezen voor het atheneum,
atheneum/havo of havo. Je krijgt dus vanaf het begin lessen
op een hoog niveau. En we zijn natuurlijk gewoon een hele
leuke en fijne 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.scalamw.penta.nl

