
Intermezzo
Tussenjaar voor groei naar het vwo 
Regelmatig zien we kinderen die weliswaar klaar zijn met de basisschool, maar 
nog niet voor de middelbare school. Ze zijn bijvoorbeeld nog wat jong in hun  
sociaal- emotionele ontwikkeling. Of ze beschikken nog niet over de  
studievaardigheden, de zelfstandigheid of de leergerichtheid die een middelbare 
school nu eenmaal vereist. Soms hebben leerlingen hiaten opgelopen of niet goed 
leren automatiseren. Voor deze leerlingen biedt het Stedelijk Gymnasium  
Intermezzo aan. 

Intermezzo is een tussenjaar voor leerlingen die qua intelligentie het vwo goed 
aankunnen, maar nog onvoldoende handig zijn in leren of sociaal-emotioneel nog 
niet ver genoeg zijn om de overstap naar het middelbare onderwijs goed te kun-
nen maken. Omdat de stof op de basisschool niet uitdagend genoeg meer is,  
ontwikkelen zij niet de benodigde leervaardigheden, waardoor zij in het  
middelbaar onderwijs kunnen vastlopen. Intermezzo is bedoeld voor kinderen van 
wie de verwachte aansluitingsproblemen met name gerelateerd zijn aan hun 
meer- of hoogbegaafdheid.  

We willen de leerlingen een belangrijke stap laten zetten op het gebied van  
executieve functies, meta-cognitieve vaardigheden, automatiseren, omgaan met 
huiswerk, omgaan met uitdagingen, zelfvertrouwen, weerbaarheid en  
zelfredzaamheid. Leerlingen krijgen alle mogelijkheden om zichzelf te leren  
kennen en te groeien. Soms betekent het, dat ze tegen hun eigen grenzen  
aanlopen. Gelukkig is er binnen Intermezzo voldoende ruimte om de grenzen te 
verleggen en krijgen leerlingen ook de kans te ontdekken waar ze echt goed in 
zijn en waar hun hart sneller van gaat kloppen. Na het tussenjaar heeft de leerling 
een ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van verschillende (sociale)  
vaardigheden, zodat er een basis is gelegd om het vwo succesvol te kunnen  
doorlopen. 
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Klaar met de basisschool maar nog niet klaar voor de middelbare school? 

INTERMEZZO!

“Het was een kleine 
klas met gezellige 

klasgenoten.” 

“Wij hebben leren 
plannen en met 

huiswerk omgaan. 
De mentoren en 
docenten waren 

heel aardig.” 

 

“In plaats van één 
grote stap naar de 
eerste klas waren 

het twee kleine 
stappen. Dat was 

fijn.”
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VOOR WIE 

• VWO-potentie 
• Basisschoolprogramma  
  (versneld) afgerond 
• Sociaal-emotioneel jong 

(faalangstig/onzeker/een-
zaam/normatief) 

• Leervaardigheden nog on-
voldoende ontwikkeld 

• Nog niet zelfstandig/leerge-
richt genoeg 

• Op zoek naar  
   cognitieve uitdaging 

DOEL 

Succesvol de overstap naar 
VWO klas 1 kunnen maken op 
het gebied van: 
• executieve vaardigheden en 

metacognitie 
  (plannen, overzicht, reflectie,  
  taakaanpak) 
• omgaan het huiswerk 
   en leerwerk, automatiseren 
• sociaal-emotioneel  
  (zelfvertrouwen, veerkracht,  
  doorzettingsvermogen,  
  welbevinden) 

INHOUD 

• Versterkt mentoraat (groeps-
vorming, veiligheid, doelen) 

• Vakken als Japans, wiskun-
de, Nederlands, drama, oude 
talen en verhalen, metaleren 
en science  

• Leerstof als middel (niet 
doel) - de focus ligt op het 
ontwikkelen van vaardighe-
den en het leerproces 

• Zich in sociale interactie ont-
plooien in een groep van on-
geveer 15 leerlingen

MEER WETEN 
Informatieavond donderdag 27 januari 2022 

19.00 - 20.30 uur 

www.stgs.nl 

CONTACT 
Susanne Meerbach 

s.meerbach@stgs.nl 

AANMELDEN 
Aanmeldingsformulier uiterlijk 6 maart 2022 aan s.meerbach@stgs.nl 

Uitnodiging voor persoonlijk gesprek 

Besluit toelatingscommissie 4 april 2022
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