
Vragen & antwoorden over de Nieuwe Thermen
Een overzicht van de meest gestelde vragen van ouders tijdens de informatieavonden en natuurlijk de 
antwoorden: 

Aanmelding

Welk advies moet de basisschool geven om in aanmerking voor de Nieuwe Thermen te 
komen?
Een dubbel vmbo-t/havo-advies.

De basisschool van mijn kind werkt in principe niet met dubbele adviezen. Kan ik mijn kind 
met een vmbo-t- of havo-advies dan wel aanmelden?
Elke basisschool mag dubbel advies geven, bij gerede twijfel tussen vmbo-t en havo.
Ook mogelijk: een enkel advies met een toelichting die naar een dubbel advies gaat. Ook op de 
officiële, gezamenlijke aanmeldingssite voor de basisscholen (Ldos) bestaat die mogelijkheid.

Ik kan mijn kind maar voor één school aanmelden. Wanneer hoor ik of mijn kind geplaatst is en 
kan ik in geval van loting dan nog voor een andere school kiezen?
U hoort dat in april als alle aanmeldingen bekend zijn. Aanmelding op een andere school is mogelijk 
tot enkele weken daarna.

Waarom worden er maar 75 leerlingen toegelaten?
Om de beloofde kleinschaligheid te garanderen. Die kleinschaligheid blijft zo gegarandeerd, ook als er 
in de komende jaren een tweede, derde en vierde leerjaar zullen zijn.

Wat doen jullie als er meer dan 75 aanmeldingen zijn?
Eerst worden alle leerlingen geselecteerd die aan de criteria voldoen: dus met een dubbel 
vmbo-t/havo-advies en met ouders die het concept onderschrijven en achter ouderparticipatie staan. 
Als dat er meer dan 75 zijn, wordt er in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van betreffende 
ouders een blinde loting verricht.

Wanneer vindt eventuele loting plaats en hoe word ik geïnformeerd?
Datum: april (per mail of telefonisch).

In hoeverre speelt de ouderbetrokkenheid een rol bij de aanmelding?
Als u en uw kind voor de Nieuwe Thermen kiezen, gaan we ervan uit dat er ook gekozen wordt voor 
het principe dat ouders, school en kind samen en in woord en daad zich verantwoordelijk tonen.

Krijgen op termijn broertjes en zusjes voorrang?
Ja, mits vmbo-t/havo-advies.



Onderwijs

Wordt in de loop van het eerste jaar al gewerkt met een vmbo-t of havo-advies voor 
het tweede jaar? Of wanneer wordt de keuze gemaakt voor een afsluiting op vmbo-t of 
doorstroom naar de havo?
Er wordt per vak in levels gewerkt. Dat betekent dat een leerling voor elk vak op zijn eigen niveau kan 
werken. Er zullen voor de meeste vakken 2 levels worden aangeboden. Uiterlijk aan het einde van het 
tweede jaar moet duidelijk zijn of de diplomastroom vmbo-t de beste weg is of de doorstroom naar 
havo. Is dat eerder het geval, dan worden leerstof, levels en andere uitdagingen voor zo’n leerling 
daar op aangepast. 

Welk diploma krijgt mijn kind?
Binnen de Nieuwe Thermen kan een vmbo-tl diploma worden behaald. Leerlingen die een 
havo-opleiding willen afronden, doen dat (in de bovenbouw) op een andere havo-school.
Aan het einde van leerjaar 3 krijgen alle leerlingen een officieel Nieuwe Thermen-certificaat als 
afsluiting van deze bijzondere periode in hun groei en ontwikkeling.

Wanneer kan mijn kind doorstromen naar havo en sluit het onderwijs dan goed aan?
Leerlingen stromen na havo 3 of na vmbo-tl 4 door naar havo 4 op een andere school. Hij/zij is dan 
minimaal op het niveau van een goede havo-3-leerling. Bovendien profiteren de Nieuwe 
Thermen-leerlingen bij die overstap van de extra vaardigheden die tijdens dNT-jaren zijn ontwikkeld.

Is de leerling die de Nieuwe Thermen met succes doorloopt voldoende voorbereid op de 
vervolgstudie?
De leerlingen die de Nieuwe Thermen doorlopen, leren flexibel, zelfstandig en ondernemend te 
zijn. Deze vaardigheden stellen hen in staat om ook in nieuwe omgevingen goed te functioneren. 
In het eerste leerjaar beginnen we met Loopbaanoriëntatie (LOB) en wordt voor iedere leerling een 
Individueel ontwikkelingsplan (IOP) opgesteld.

Is het geen nadeel dat leerlingen uit de havo-stroom van de Nieuwe Thermen na drie jaar de 
overstap naar een andere havo-school moeten maken?
Het is altijd spannend om de overstap naar een nieuwe omgeving te maken. Dat begrijpen we goed. 
De leerlingen die de onderbouw van de Nieuwe Thermen doorlopen, leren flexibel, zelfstandig en 
ondernemend te zijn. Deze vaardigheden stellen hen in staat om ook in nieuwe omgevingen goed te 
functioneren. Bovendien mag u van ons verwachten dat de afstemming met de andere SVO|PL-
scholen optimaal is. Daarom is kiezen voor de Nieuwe Thermen kiezen voor een stevige basis voor 
welk vervolgonderwijs dan ook. 

De leerstof op de Nieuwe Thermen wordt in ‘domeinen’ aangeboden.  
Hoe zit het dan met de vakken?
Op de Nieuwe Thermen vinden we het heel belangrijk dat leerlingen de verbanden tussen de 
verschillende vakken ervaren en toepassen. Uiteraard krijgen de leerlingen binnen die domeinen een 
stevige theoretische basis van de vakken aangeboden, waarin uiteindelijk examen wordt gedaan. Alle 
wettelijke kerndoelen worden bewaakt. Daarnaast kan een leerling ervoor kiezen een excellentieroute 
te doorlopen in een of meer vakken.



Er wordt in levels gewerkt, wat houdt dat concreet in? 
Elke leerling wordt uitgedaagd om het allerbeste uit zichzelf te halen en wordt dus aangemoedigd 
en begeleid om het hoogst haalbare niveau (level) te volgen (en eventueel zelfs te excelleren buiten 
de levels). Een of enkele vakken waarmee een leerling meer moeite heeft, mag die ontwikkeling niet 
afremmen.

Wordt het niveau per vak of domein bepaald of over de hele linie? 
Per vak (binnen het betreffende domein).

Wordt er gewerkt met boeken en zo ja, door wie worden die dan geleverd?
Leerlingen krijgen toegang tot digitaal materiaal van meerdere uitgevers, zodat ze er altijd en overal 
over kunnen beschikken. Op school zijn ook voldoende papieren exemplaren aanwezig om als 
kennisbron te gebruiken. Een ander belangrijk uitgangspunt: ‘wat je ‘live’ kunt leren en ontdekken, 
bekijk je niet op een schermpje’. Op de Nieuwe Thermen leren leerlingen dus beslist niet de hele dag 
met een device. Het bestellen en leveren van lesmateriaal zal op soortgelijke wijze gebeuren als op 
alle andere scholen.

Gaat de school uit van het gebruik van een eigen device?
Laptops of tablets kunnen (zeer waarschijnlijk) via school voor een laag bedrag worden aangeboden, 
inclusief volledig onderhoud.

Krijg je alle lesstof?
Kerndoelen en eindtermen zijn wettelijk vastgelegd. Alleen de manier waarop we de leerstof 
aanbieden, is gevarieerder, eigentijdser en beter passend bij de leermogelijkheden van het kind.
 
Hoe worden de vaardigheden ‘getoetst’, die in dit onderwijsconcept zo centraal staan?
Leerlingen leggen met hulp van hun mentor/coach (MC) een (digitaal) portfolio aan waarin de 
vorderingen worden vastgelegd. De groei en ontwikkeling zullen voor alle betrokkenen steeds duidelijk 
te volgen zijn. Er wordt gewerkt met een raamwerk dat vaststaat, en dat ook verder ingevuld wordt 
met eigen keuzes en talenten.

Is het een proefklas?
Nee! Je experimenteert natuurlijk niet met leerlingen. Het betreft wel een nieuw onderwijsconcept 
dat samen met ouders en leerlingen steeds in ontwikkeling zal blijven. Dat is juist de kracht van deze 
keuze: we leren samen, altijd en overal, blijven voortdurend in ontwikkeling. De stevige basis die we 
vanaf het begin aanbieden, is gebaseerd op elementen, die elders hun waarde al hebben bewezen en 
waar wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat in context leren 
en zintuigelijk leren beter werkt. 



Organisatie

Is al bekend wie de school gaat leiden en wie er gaan werken?
Er is een profielschets voor alle medewerkers (directie, docenten, onderwijs ondersteunend 
personeel) ontwikkeld, die uiteraard is afgeleid van het nieuwe onderwijsconcept. Aan de hand 
daarvan worden huidige werknemers van SVO|PL uitgenodigd te solliciteren. Van belang is dat 
er een evenwichtig en enthousiast team zal komen dat voor het nieuwe schooljaar het curriculum 
verder gaat ontwikkelen, samen met de 10 innovatieve docenten. Op basis van die profielschets zijn 
inmiddels mevrouw Ank Wijnands als eindverantwoordelijk schoolleider en mevrouw Vera Heijenrath 
(op dit moment locatiedirecteur van Brandenberg/BcPL) tot locatiedirecteur van de Nieuwe Thermen 
benoemd.

Waardoor kunnen jullie al deze extra aandacht en inzet betalen? 
Waarom kunnen andere scholen dat niet?
We gaan anders om met de lestijd en geven op een andere wijze invulling aan de ontwikkeling van 
kinderen. Leerlingen krijgen meer persoonlijke aandacht, waardoor ze veel effectiever werken en wij 
meer pro-actief begeleiden. Er gaat daardoor minder kostbare tijd verloren.

Werken de leerlingen altijd in kleine groepen van maximaal 15 leerlingen?
Nee, de mentorgroep / stamgroep bestaat uit ongeveer 15 leerlingen. Er zijn ook momenten dat 
leerlingen in een grotere groep leren en werken, bijvoorbeeld tijdens een instructiemoment. Wel zijn er 
altijd voldoende begeleiders bij om individuele aandacht te waarborgen.

Betekent het flexibele rooster dat er elke dag of elke week een ander rooster is?
Nee, er is een vast rooster (we vinden structuur voor de leerlingen belangrijk) en daarin maakt een 
leerling, ondersteund door de mentor/coach, een keuze voor een bepaalde periode. De voortgang en 
ontwikkeling worden steeds gevolgd en bepalen (in overleg met de ouders) de mogelijkheden voor 
volgende keuzes.

Blijft deze locatie een zorglocatie?
Nee! Vanaf 1 augustus a.s. is de Nieuwe Thermen voor de nieuwe brugklassers een reguliere school 
voor leerlingen met een vmbo-t/havo-advies. Uiteraard bieden we wel de deskundige zorg die 
leerlingen met een leerbelemmering ook op andere reguliere scholen krijgen. 

Hoe komt het dat de oude Thermen verdwijnt?
In het kader van de landelijke invoering van het Passend Onderwijs moeten alle reguliere scholen de 
basale zorgtaken zelf gaan bieden en alle SVO|PL-scholen zijn daar klaar voor. 



Labs

Wat moet ik me voorstellen onder een leerlab?
Dat is meestal een plek buiten de schoolmuren waar je ook veel kunt leren, vooral door te doen en 
ervaren. Meestal is zo’n lab op bijvoorbeeld fiets- of loopafstand. Na onderzoek blijkt Parkstad er heel 
veel te hebben: kleine en grote bedrijven van jonge en ervaren zakenmensen, cultuurhuizen, musea, 
een dierentuin, plekken waar interessante workshops worden gegeven, andere scholen, enzovoorts. 
Een leerlab kan eveneens in school worden aangeboden door experts van buiten naar binnen te 
halen. Aan ouders zal worden gevraagd om hun netwerk voor de leerlabs in te zetten.

Wordt het schoolgeld veel hoger door alle buitenschoolse activiteiten en zo nee, hoe wordt dat 
dan betaald?
Het bedrag dat ouders als vrijwillige bijdrage betalen is vergelijkbaar met andere scholen.

Hoe wordt het vervoer naar de leerlabs geregeld? Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?
In principe is het grootste deel per fiets te bereiken en zal de school ook het fietsen naar school 
zoveel mogelijk stimuleren. Er zal, zeker in het eerste leerjaar, altijd een begeleider bij aanwezig zijn. 
Er komen ook enkele schoolfietsen, waarvan iedereen gebruik kan maken.
Mocht ander vervoer noodzakelijk zijn, dan kan ook een beroep op medewerkers, ouders en 
vrijwilligers worden gedaan.

Is er voldoende facilitering op zo’n kleine school voor de begeleiding van leerlingen met een 
leerstoornis? 
De huidige Thermen beschikt over een meer dan uitstekend zorgteam en dat geldt ook voor 
de andere scholen van SVO|PL. Van deze expertise zal op de Nieuwe Thermen dankbaar 
gebruik worden gemaakt. Daarnaast zullen betreffende leerlingen extra baat hebben bij de kleine 
stamgroepen en het dagelijks contact met de mentor/coach en de zeer korte lijnen met de ouders.

Is er begeleiding voor dyslexie/dyscalculie?
Alle SVOPL-scholen gebruiken Kurzweil, dus ook de Nieuwe Thermen.  
Er is zorgvuldige en goede dyslexie- en dyscalculiebegeleiding.

Is er een pestprotocol?
Ja, uiteraard, zoals elke SVO|PL-school heeft de Nieuwe Thermen een professionele zorgstructuur en 
een pestprotocol maakt daarvan onderdeel uit. De Gezonde School is een speerpunt in het nieuwe 
onderwijsconcept. 

Bekijk ook nog eens www.nieuwethermen.nl. Op deze site vindt u alle achtergronden van het 
onderwijsconcept, de ouder- en leerlingbrochures, een plek om altijd vragen te kunnen stellen of 
een afspraak te maken en deze vragen en antwoorden.


