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Alles wat je alvast wilt 
weten over de PM
Sta jij te trappelen om naar de middelbare school te gaan? Of vind je het 
misschien juist heel spannend? Op de Prins Maurits begrijpen we heel goed 
hoeveel er straks voor jou verandert. Natuurlijk kun je naar onze Open Dag 
komen om een idee te krijgen hoe het er bij ons uitziet. Maar waarom kom 
je niet eens kijken op een gewone schooldag? Met speciale programma's voor 
leerlingen uit groep 7 en 8 laten we zien hoe uitdagend de middelbare school 
is. Ontdek in deze folder wat bij jou past.

Open Dag
Elk jaar houdt de PM een Open Dag. Dit keer kun je op 
zaterdag 18 januari 2020 vanaf 10.00 uur samen met je 
ouders de school verkennen. Stel dan al je vragen aan 
docenten, begeleiders en aan de schoolleiding. Vóór de 
Open Dag is er al een informatieavond, die is op maan-
dag 11 november 2019 om 19.30 uur.

Kennismakingsdagen
Wil je weten hoe het er op een gewone schooldag aan 
toegaat op de PM? Dan moet je zeker eens naar een ken-
nismakingsdag komen. Je volgt dan een paar verschillen-
de lessen rond een speciaal thema. Inderdaad, je krijgt 
een middag les in verschillende vakken - steeds van 
een andere docent. Zo ontdek je meteen hoe dat straks 
werkt. De kennismakingsdagen zijn op 9 oktober 2019, 
29 januari en 18 maart 2020. Speciaal voor leerlingen van 
groep 8 natuurlijk!

English Course
Als je later de wereld om je heen wilt gaan ontdekken, 
dan weet je vast al dat Engels een echte wereldtaal is. 
Overal waar je komt, spreken mensen Engels met elkaar. 
Of je nu op vakantie bent of als je - heel veel later - gaat 
doorleren en werken. Daarom leer je deze vreemde taal 
nu al op school. Straks op de middelbare school krijg je 
nog veel meer Engels. En dat blijft zo tot je uiteindelijk 
examen doet, want het is een verplicht examenvak. 
Eigenlijk is het dus best handig om goed in Engels te zijn.

Tien weken fun
Speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8 biedt de Prins 
Maurits op woensdagmiddag een cursus Engels aan. Je 
gaat tien weken met leeftijdsgenootjes aan de slag met 
Engels. Niet door met je neus in de boeken te zitten, 
maar in kleine groepjes luisteren, schrijven, lezen en 
hardop oefenen natuurlijk. Elke week heeft zijn eigen 
thema en onze docenten zorgen ervoor dat je je geen 
seconde verveelt.

Masterclass
De masterclass is een gezamenlijk aanbod van de 
christelijke basisscholen van Goeree-Overflakkee en 
CSG Prins Maurits. Dit initiatief is bedoeld om begaafde 
leerlingen een extra programma te bieden. 
Verveel jij je weleens op de basisschool? Probeer je 
dingen graag zelf uit? Heb je zin in iets nieuws en uitda-
gends? Bedenk jij in twaalf weken een oplossing voor een 
levensecht probleem? Dan zit je goed bij de masterclass 
van de PM.

Hoe gaat dat straks?



Skatebaan
Elk jaar krijgt de masterclass een nieuw thema. Eerst 
verkennen we met z’n allen het thema. Daarna werk je 
samen met een groepje leeftijdsgenoten een eigen pro-
bleem uit. Zo onderzocht een groepje de geluidsoverlast 
van een skatebaan in de buurt. Anderen bedachten juist 
een gebarentaal voor nieuwe woorden. Zulke slimme 
oplossingen bedenk je natuurlijk niet zomaar. Dat lukt 
alleen door met elkaar te brainstormen, maar ook door 
zelf proefjes te doen. Zoiets heb je vast nog nooit gedaan
op school!

Nieuwe dingen leren
Twaalf vrijdagmidda-
gen krijg je twee uur 
de tijd om je tanden in 
een probleem te zetten en 
het van alle kanten te bekij-
ken. Ondertussen leer je allemaal nieuwe dingen. 
Wat dacht je van aantekeningen maken, zoeken 
op internet en - helemaal aan het eind - jullie 
oplossing presenteren aan je ouders? Dit doe 
je allemaal onder begeleiding van de beste 
vwo-leerlingen van onze school. Zij volgen - 
ook als extra uitdaging - het programma X5. 
Zij maken en geven de lessen die jij krijgt 
en ze begeleiden jouw groepje. Uiteraard 
onder toezicht van onze docenten.

Schrijf uw zoon/dochter in:
Kennismakingsdagen
www.csgpm.nl/groep8/kennismakingsdagen

Masterclass
www.csgpm.nl/groep8/masterclass

English Course
www.csgpm.nl/groep8/englishcourse 

Kennismakingsdagen
9 oktober 2019
29 januari 2020

18 maart 2020

Voorlichtingsavond
11 november 2019

VO-dag
15 november 2019

Start Masterclass
22 november 2019

Start English Course
25 maart 2020

Open Dag
18 januari 2020

Startdag nieuwe brugklas
17 juni 2020

Informatie-avonden
Samenwerkingsverband

www.swvgo.nl
 Sommelsdijk 23 september 2019

Ouddorp 25 september 2019
Bruinisse 30 september 2019

Sint-Annaland 7 oktober 2019

2019-2020 
  agenda

Masterclass
Kan uw zoon of dochter wel een inhoudelijke uitdaging 
gebruiken? Ga dan in overleg met de groepsleerkracht 
over de mogelijkheden. Omdat de masterclass speciaal 
is opgezet voor gemotiveerde kinderen met een hoge 
intelligentie, gelden er enkele toelatingseisen. Alleen 
kinderen met A+-scores op de verschillende Citotoetsen 
en een positief advies van de groepsleerkracht worden 
toegelaten. De Intern Begeleider van de school is hierbij 
betrokken. Kinderen die deze norm niet halen, maar 
volgens de groepsleerkracht wel in aanmerking komen 
voor de masterclass, zijn ook welkom. 
Na positief advies van de groepsleerkracht kunt u uw 
zoon/dochter aanmelden via www.csgpm.nl/groep8/
masterclass. De masterclass is steeds op vrijdagmiddag 
van 14.15 uur tot 16.15 uur in het gebouw van CSG Prins 
Maurits. Er zijn 12 bijeenkomsten en de start is op 22 
november 2019. De deelnemers worden begeleid door 2 
docenten en leerlingen van vwo 5. Na afloop ontvangt u 
een verslag over uw kind, gebaseerd op de observaties 
van onze docenten en een onderzoek van het Centrum 
voor Begaafdheidsonderzoek (CBO). 
Deelname aan de masterclass kost € 60,- per kind.

English Course
Beleeft uw kind veel plezier aan 
het leren van een nieuwe taal?  
Of heeft uw kind juist moeite 
met Engels op school? Praat 
dan eens met uw zoon of 
dochter over onze gratis 
English Course. Een per-
soonlijke en interactieve 
aanvulling op de Engelse 
les die uw kind al krijgt 
op de basisschool. Het 
is tegelijk een leuke 
kennismaking met het 
voortgezet onder-
wijs. English Course 
wordt afgesloten 
met een leuke bij-
eenkomst waar 
de deelnemers 
een certificaat 
van de Prins 
Maurits ont-
vangen.

Voor ouders


