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Jij kiest
In groep 8 kies je voor de school waar je de komende jaren 
naartoe gaat. Het is een belangrijke keuze want je wilt 
natuurlijk een school kiezen waar je je thuis voelt en samen 
met anderen een fijne tijd hebt. Een school waar je kennis 
groeit en je een diploma haalt. En een school waar je jezelf 
én de wereld beter leert kennen, waar je goed voorbereid 
wordt op een vervolgstudie en een leuke baan. Op het  
ds. Pierson College werken we samen met jou om deze 
doelen waar te maken.

Twee dingen vinden we daarin heel belangrijk. Allereerst is 
dat jouw persoonlijke ontwikkeling en dat je leert om keuzes 
te maken en beslissingen te nemen. Daarnaast vinden we 
het belangrijk dat je op een goede manier met je omgeving 
en medemensen leert samenwerken aan een sociale, 
vreedzame en duurzame wereld.

Misschien...
is het ds. Pierson College wel de school die bij jou past!
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Jij leert
De vragen die in onze brugklas centraal staan, zijn: 
Wat vind ik leuk? Wat kan ik goed? Waar wil ik beter 
in worden? Wat wil ik leren? Hoe kan ik zelf een goed 
plan van aanpak maken? Hoe kan ik het best mijn werk 
maken en leren?

We helpen je hiermee en geven je graag de tijd om te 
ontdekken hoe je al deze dingen kunt doen. Daarom 
hebben we in vmbo-t/havo en in havo/atheneum dan 
ook een tweejarige brugperiode voordat we samen 
besluiten op welk niveau jij het best verder kunt gaan.

Je komt naar de Pierson om te leren wat je nog niet 
weet. Je krijgt les in studievaardigheid en je wordt door 
docenten begeleid om een goede aanpak voor je leren 
en plannen te ontwikkelen, om door te zetten als het 
moeilijk wordt, om te leren van fouten en keuzes maken 
waarmee je verder kunt.

Meneer Koning, docent biologie en 
bewegingsonderwijs: 
‘Collega’s en leerlingen kennen en 
respecteren elkaar en dat zorgt 
voor een fijne sfeer.’
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Samen leren
In de brugklas maak je kennis met een heleboel nieuwe vakken 
en vaardigheden. We nemen de tijd en de ruimte om je mee te 
nemen en te laten ontdekken welke manier van leren bij jou 
past, waar je goed in bent en waar je je in wilt ontwikkelen. 
Samenwerken, plannen, leren en reflecteren zijn belangrijke 
vaardigheden waaraan we aandacht besteden.
Samen met je mentor en je vakdocenten leren we je om steeds 
zelfstandiger keuzes te maken die jou helpen bij je leerproces.

Naast een mentorles geven wij ook lessen Life Skills. Tijdens 
deze lessen draait het om respect voor jezelf, respect voor een 
ander en respect voor de wereld om je heen.
Met de mentor ga je in op je persoonlijke ontwikkeling en er 
wordt gewerkt aan je studievaardigheden.

Er is aandacht voor:
• leren plannen
• leren leren 
• leren reflecteren

Er wordt ook antwoord gezocht op vragen als:
• Wie ben ik?
• Wat wil ik?
• Wat kan ik?

In de brugklas gebruik je het Bijdehandboekje, dat vol staat 
met tips en trucs. 
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Jouw talent
Naast de keuzes die binnen het rooster vallen, zijn er 
mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten zoals grote 
sporttoernooien tussen verschillende scholen, sportdagen, 
ons superleuke festival Pierpop en de Orion Music Awards  
en de Orion Classic Awards. Het kunstatelier op school is  
een goede plek als je aan de slag wilt met beeldende kunst. 
Ook krijg je het vak drama in de brugklas.

Een groot aantal excursies naar buitenlandse steden als 
Luik, Lille en Düsseldorf horen bij het lesprogramma. 
Daarbovenop zijn er uitwisselingsprogramma’s voor wie 
over de grens wil kijken en andere culturen wil beleven.  
We doen dat bijvoorbeeld met een school in Frankrijk en  
een school in Spanje.

Je kunt ook deelnemen aan Pierson Actief. Dat zijn 
activiteiten die buiten de les plaatsvinden en die je zelf  
mag kiezen. Daarmee ontwikkel je jezelf, doet nieuwe 
ervaringen op, leert nieuwe mensen kennen en je ziet iets 
meer van de wereld. Sport, muziek, reizen, theater, musical, 
actie of creativiteit; je vindt vast wel iets wat bij je past.
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Jij en de ander
Weten hoe je moet leren en keuzes maken zijn belangrijke 
vaardigheden, want iedereen ontwikkelt zich op een andere 
manier. Je leert veel van en met elkaar. Op onze school zijn 
we ervan overtuigd dat je het beste kunt leren in relatie met 
elkaar en in een positieve klas die samen verantwoordelijkheid 
neemt voor de (werk)sfeer. Je ervaart wat het oplevert als je 
samenwerkt met je klasgenoten. Dat iedereen elkaar de ruimte 
geeft om zichzelf te zijn, dat je goed naar elkaar luistert en voor 
je mening uit mag komen, is onmisbaar. Elke mening telt, is een 
belangrijke waarde van de Pierson.

In je verdere leven is samenwerken met anderen belangrijk. 
We willen je daarom een brede blik op de wereld en mensen 
geven zodat je je kunt inleven in de situatie en standpunten van 
anderen. Het vak levensbeschouwing, internationalisering, 
de goede-doelen-acties en zeker ook de groepsactiviteiten 
binnen en buiten je mentorklas zorgen ervoor dat je verder 
leert kijken. 

Op onze school doen alle leerlingen activiteiten in het kader 
van de maatschappelijke stage, om te leren hoe je samen met 
anderen kunt bouwen aan een sociale maatschappij.

Fatina: ‘Ik vind de vakken 
filosofie en levensbeschouwing 
heel leuk en belangrijk. Je leert 
er veel over jezelf en anderen.’
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Wat voor klassen zijn er?
Met een advies voor vmbo-t, havo of vwo start je in onze 
tweejarige brugklas.
Bij sommige leerlingen is al duidelijk dat vwo het beste bij ze 
past. Als dat voor jou geldt dan start je in onze atheneumklas 
waar alle vakken op vwo-niveau worden aangeboden en het 
tempo hoog ligt. En anders start je in een klas waar je nog 
even de tijd krijgt om samen te ontdekken welk niveau het 
best bij je past. Je start dan in een vmbo-theoretisch/havo-
klas of in een havo/atheneum-klas. In beide klassen is meer 
ruimte en aandacht voor extra uitleg en oefening.

Mart: ‘Bètatec is een vak wat een beetje op techniek 
lijkt. Ik heb geleerd hoe je onderzoek moet doen en 
wat bijvoorbeeld een goede onderzoeksvraag is.’

Atheneum-extra
Op het atheneum-extra gaan we snel door de stof heen 
en wordt verwacht dat je meer zelfstandig kunt werken. 
Nieuwsgierig zijn en dingen willen ontdekken, passen 
daarbij. Het zijn eigenschappen die je ook helpen als 
je later een wetenschappelijke opleiding gaat doen.

Daarom hebben we in het atheneumprogramma 
extra ruimte gemaakt voor onderzoeksvaardigheden, 
technologie en kritisch denken. Filosofie, computational 
thinking bij informatica, onderzoeken in het lab van 
natuur- scheikunde zijn onderdelen van atheneum-extra. 
Bovendien kun je je aan het einde van leerjaar 1 aanmelden 
voor Cambridge English/C1 Advanced. Leerlingen 
die dit certificaat halen, hebben een voorsprong bij 
Engelstalige opleidingen, ook op universitair niveau.
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Piersonweken
Vijf keer per jaar is er een Piersonweek. Tijdens de 
Piersonweek volg je niet je gewone lesrooster. Je gaat  
met je medeleerlingen aan de slag met uitdagende 
projecten, soms binnen en soms buiten school. 
Samenwerken, vakoverstijgend leren en je blik op  
de wereld staan in deze weken centraal. Er vinden ook 
toetsen plaats in de Piersonweken. Gedurende leerjaar 
1, 2 en 3 zal er een toetsopbouw in de Piersonweken 
zichtbaar zijn.

Leerlingmentoren
Sinds een aantal jaar werken wij met leerlingmentoren. 
Een leerlingmentor is een bovenbouwleerling die als  
een soort 'buddy' aan een brugklas gekoppeld wordt.
Leerlingmentoren zijn zo meteen een bekend gezicht 
voor de brugklassers. De brugklassers kunnen bij hen 
terecht met vragen om wegwijs te worden in de school. 
Bijvoorbeeld als ze niet weten waar lokalen zijn of als ze 
niet weten hoe ze hun printtegoed moeten opwaarderen. 
Maar ook als ze ergens mee zitten en niet weten waar ze 
hulp moeten vragen. 

Kom naar de Open dag op  
zaterdag 28 januari 2023  
tussen 10.00 uur en 14.00 uur.

Zit je in groep 8, kom dan snuffelen 
op onze school tijdens de Pierson 
Experience op woensdag 1, 8 
of 15 februari van 14.45 tot 16.45 uur. 

Inschrijven voor Pierson 
Experience kan vanaf de 
kerstvakantie op onze website: 
www.pierson.nl.

Sanne: ‘Wij hebben de leukste 
conciërges van Den Bosch die ons 
elke dag welkom heten op school!’
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Werken met Chromebooks
Je werkt op een school met boeken, maar ook met je eigen 
Chromebook. Op onze website vind je meer informatie over 
het werken met en de aanschaf van het Chromebook.

Open Leercentrum (OLC)
Iedere afdeling, dus ook de brugklas, heeft een eigen open 
leercentrum waarin je welkom bent om in een rustige 
omgeving te studeren en zelfstandig samen te werken.

Schoolfeesten
Soms is het tijd om samen feest te vieren en het schoolwerk 
te laten voor wat het is. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de 
schoolfeesten. De feesten in leerjaar 1 en 2 zijn heel gezellig 
en hebben altijd een thema.

Kluisjes
Bij de start in de brugklas krijg je een eigen kluisje waarin je 
alles kunt bewaren wat je niet direct nodig hebt. Zo hoef je 
niet steeds met een zware boekentas of je gymtas door de 
school te lopen, maar kun je in de pauzes je spullen wisselen. 
Tijdens de lessen in de brugklas laat je ook je telefoon in het 
kluisje of in de telefoontas in de klas. 9



Open dag
28 januari 2023 van 10.00 tot 14.00 uur

Kom snuffelen op onze school tijdens 

de Pierson 
Experience  
op drie woensdagen: 
1, 8 of 15 februari 2023 
van 14.45 tot 16.45 uur

ds. Pierson College
Postbus 701, 5201 AS  |  Geraert ter Borchstraat 1, ’s-Hertogenbosch
073 644 29 29  |  info@pierson.nl  |  www.pierson.nl


