
Intermezzo 



Intermezzo – Waarom? 
•  Grote stap PO-VO succesvol kunnen 

maken (“schoolrijp” maken)  
•  Executieve vaardigheden en 

metacognitie  
•  Sociaal-emotioneel aspect 
•  Uitdagend niveau (gymnasium) 
•  BPS - veel vraag & ervaring 
•  Jezelf kennen en groeien Uitzonderingen  

zijn hier de regel. 



Intermezzo – Voor wie?  
•  Aantoonbare VWO-potentie  
Daarnaast één of meerdere van de volgende 
kenmerken: 

•  Basisschoolprogramma (versneld) 
afgerond 

•  Leer- en samenwerkingsvaardigheden nog 
niet voldoende ontwikkeld 

•  Leren sluit onvoldoende aan bij 
begaafdheid Samen ontdekken,  

onderzoeken en  
experimenteren.  



Intermezzo – Voor wie? 

•  Ontwikkeling intellect en andere 
gebieden niet synchroon 

•  Sociaal-emotioneel jong 
•  Faalangstig/onzeker/eenzaam/

normatief 

•  Nog niet zelfstandig/leergericht 
genoeg 

•  Op zoek naar cognitieve uitdaging 
Samen ontdekken,  

onderzoeken en  
experimenteren.  



Intermezzo – Doel 
•  Executieve en metacognitieve 

leervaardigheden ontwikkelen 
•  Belangrijke stappen zetten op het 

gebied van zelfinzicht, omgaan met 
huiswerk, automatiseren, omgaan 
met uitdagingen 

•  Leerlingen medeverantwoordelijk 
maken voor hun leerproces 

Goed onderwijs 
daagt je uit.  



Intermezzo – Inhoud 

Uitzonderingen  
zijn hier de regel. 

•  Vakinhoud is middel (niet doel) 
•  Focus op leerproces 
•  Versterkt mentoraat (veiligheid, 

groepsdynamiek, doelen, evalueren) 

•  Docenten spelen in op groepsdynamiek 
en persoonlijke leerdoelen 

•  Zich in sociale interactie kunnen  
ontplooien (zelfvertrouwen, veerkracht, 
doorzettingsvermogen, welbevinden) in 
een groep van ongeveer 15 leerlingen 



Intermezzo - Voorbeeldrooster 

Goed onderwijs 
daagt je uit.  

Maandag	 Dinsdag	 Woensdag	 Donderdag	 Vrijdag	

1	 Wiskunde	 Onderzoeken	
en	ontwerpen	 Begeleiding	 Drama	 Moderne	

vreemde	talen	

2	 Science	 Wiskunde	 Oude	talen	en	
verhalen	

Mens	en	
maatschappij	 Nederlands	

3	 Nederlands	 Meta-leren	 Kunst	 Japans	 Lichamelijke	
opvoeding	

4	 Mentoraat	 Mentoraat	 Wiskunde	 Mentoraat	

5	 KWT	



Intermezzo – Algemeen 
•  Leerlingen staan ingeschreven op het Stedelijk  

Gymnasium Schiedam en zijn volwaardig 
leerling van de school (Kluisje, schoolpas, e-
mailadres…) 

•  Leerlingen volgen voltijd onderwijs aan het 
STGS 
-  (Eigen lokaal, eigen laptopkar met 

chromebooks) 

•  Voortgang: Schriftelijke evaluaties van leerlingen 
met schriftelijke reacties van docenten 

Samen ontdekken,  
onderzoeken en  
experimenteren.  



Intermezzo – Jaarprogramma 

•  Juni: kennismaking met klas en 
mentor(en) 

•  Eerste schoolweek: Tirocinium 

•  Reisweek: excursies vanuit school 

•  Toetsweken 

•  Projectweken 
Uitzonderingen  

zijn hier de regel. 



Intermezzo – Ouders 

•  Juni: eerste ouderavond 

•  December & maart: 
tafeltjesavond 

•  Januari/februari: ouderavond 

•  Juni/juli: jaarafsluiting 

Samen ontdekken,  
onderzoeken en  
experimenteren.  



Intermezzo – Ervaringen 

Goed onderwijs 
daagt je uit.  

Slim ≠ alles al weten en kunnen		

Uitdagingen uit de weg gaan

Richtlijnen en eisen

Klassenklimaat

Tegen eigen grenzen aanlopen

Zichtbare ontwikkeling

Kleine stapjes waarderen
Interventies mogelijk

Verrassende inzichten

Zelfinzicht



Intermezzo – Aanmelding 
•  Aanmeldingsformulier uiterlijk zondag 

6 maart 2022 aan s.meerbach@stgs.nl 

•  Uitnodiging voor een persoonlijk 
gesprek 

•  Plek voor ongeveer 15 leerlingen 

•  Toelatingscommissie beslist       
(uiterlijk maandag 4 april 2022) Uitzonderingen  

zijn hier de regel. 


