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Je kiest voor een

waar je je snel thuis voelt.

Je kiest voor een relatief

kleine en overzichtelijke

school.
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Je kiest voor een school

die maatwerk biedt: voor de

havist, de atheneumleerling

en de gymnasiast.
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Je kiest voor een school

met veel activiteiten die niet

‘ moeten ’ maar ‘ mogen ’

5

met een aparte havo-

brugklas of een

gymnasiumbrugklas met

Latijn en uitdagende lessen.

Je kiest voor een school

waar je prima begeleiding

krijgt.

Je kiest voor een school

waar je ook in de havo/vwo-

brugklas kunt kennismaken

met antieke cultuur.
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Je kiest voor een school

die uitwisselingen heeft met

scholen in andere landen,

zoals Duitsland en China.
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2020
2021

Je kiest voor een school

brugklas, een havo/vwo-

7

vriendelijke en gezellige school,

2
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Je kiest voor een school
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Informatieavonden en minilessen voor
leerlingen van groep 7/8 en hun ouders:

Aanmeldingsdagen nieuwe leerlingen:

Dinsdag 27 oktober en maandag 2 november 2020,
van 19.00 - 21.00 uur

Maandag 1 en dinsdag 2 maart 2021 van
16.00 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur
(schooladvies en BSN-nummer van de leerling
meebrengen)

Informatieavond en minilessen over de
gymnasiumbrugklas voor leerlingen van
groep 8 en hun ouders:

Kennismaking toegelaten brugklassers
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Woensdag 30 juni 2021 van 14.00 - 16.00 uur

Dinsdag 3 november 2020, van 19.00 - 21.00 uur

Wil je meer weten of langskomen?
Wil je je opgeven voor een van deze avonden, kijk
dan op de website hoe je dat het beste kunt doen.

Open dag
Zondag 31 januari 2021 van 11.00 - 14.30 uur

Dan kun je een afspraak maken met mevr. Maas.
Je kunt haar bellen via het algemene
telefoonnummer van het Augustinianum:
040 - 211 10 69, of een e-mailtje sturen:
m.maas@augustinianum.nl.

Proeflessen voor leerlingen van groep 8
Woensdag 10 februari 2021 van 14.30 - 16.30 uur
Je kunt je opgeven via het formulier op de website of
tijdens de open dag

die veel aan muziek doet,

met bandjes die binnen en

buiten de school optreden.
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Sinds

Je kiest voor een school

met veel sport- en cultuur-

activiteiten: een winter- en

zomersportdag, muziekbands,

theatervoorstellingen, kerst-

activiteiten en schoolfeesten.

Dirk Boutslaan 25
5613 LH Eindhoven
telefoon 040 211 10 69
info@augustinianum.nl
www.augustinianum.nl
twitter: @Aug040

Talent voelt zich thuis!
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AUGUSTINIANUM…DICHTERBIJ DAN JE DENKT

er tijd overblijft voor extra onderwerpen en
projecten. In de tweede en derde klas gymnasium
krijg je Latijn, Grieks en antieke cultuur en daarnaast
dezelfde vakken als op het atheneum. Je kunt na de
gymnasiumbrugklas natuurlijk ook verder op het
atheneum.

Als schoolverlater zoek je een fijne, kleinschalige en overzichtelijke school voor
havo, atheneum en gymnasium. Het Augustinianum is dichterbij dan je denkt!
Het is een school die gemakkelijk en veilig bereikbaar is, op de fiets of met
het openbaar vervoer. Onze leerlingen zijn afkomstig uit Eindhoven en de
omliggende plaatsen: Geldrop, Aalst-Waalre, Heeze, Nuenen, Valkenswaard,
Mierlo, Leende, Veldhoven en Maarheeze. Het Augustinianum is vooral
een gezellige school, waar iedereen zich thuis kan voelen.

Junior MasterClass
En dan zit je in de brugklas!
Je begint het schooljaar met een gezellige introductie
op school en een sport- en speldag. Deze introductie
wordt daarna in en buiten de lessen voortgezet en
we sluiten af met een schoolreisje naar de Efteling en
een leerlingenfeest. Deze wenweken worden
begeleid door je mentor.

Welke lessen krijg je in de havo- en havo/
vwo-brugklas?
Hoe kom je op het Augustinianum?
Als je van je basisschool een vwo-, havo/vwo- of
havo-advies hebt gekregen, dan ben je bij ons op de
juiste plaats. Je meldt je aan voor een van de
afdelingen en je brengt gegevens zoals het advies
van de basisschool en je BSN-nummer mee. Daarna
nemen we contact op met de basisschool. Als het
advies positief is, krijg je een brief van ons waarin
staat dat je aangenomen bent!

Met wie in de brugklas?
Een nieuwe school met andere gezichten is best
spannend. Dan kan het fijn zijn dat er kinderen van
dezelfde basisschool en woonplaats bij je in de klas
komen. Je mag bij de aanmelding een paar kinderen
opgeven bij wie je graag in de groep wilt zitten. Voor
de zomervakantie kom je een middag naar het
Augustinianum en maak je kennis met je nieuwe
klasgenoten en je mentor.

In onze havo- en havo/vwo-brugklas heb je
dertien verschillende vakken: Nederlands, Frans,
Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde,
natuurkunde en techniek, drama, biologie,
beeldende vorming, lichamelijke opvoeding,
levensbeschouwing en mentorles.
Na één jaar brugklas ga je naar de tweede klas
havo of atheneum. Dan komt het vak Duits erbij. In
de derde klas krijg je ook scheikunde en economie.
Vanuit de havo/vwo-brugklas kun je ook naar de
tweede klas gymnasium. Je moet dan in de brugklas
antieke cultuur en een inhaalprogramma Latijn
hebben gevolgd.

Voor wie meer wil en kan:
de gymnasiumbrugklas
Voor leerlingen die meer willen en een extra
uitdaging aankunnen, is er de gymnasiumbrugklas.
Dan krijg je, naast de vakken die in de havo- en havo/
vwo-brugklas gegeven worden, ook antieke cultuur
en Latijn. Bij alle vakken gaat het wat sneller, zodat

In leerjaar 1 kun je deelnemen aan de Junior
Masterclass (JMC). Een project waarbij je je kunt
verdiepen in een thema naar eigen keuze.
Dit project start rond december/januari en is bedoeld
voor leerlingen in het gymnasium en het atheneum
die een extra uitdaging leuk vinden en makkelijk een
project onder lestijd zelfstandig kunnen uitvoeren.
Meer informatie vind je op onze website:
www.augustinianum.nl

MEER INFORMATIE?
Deze folder is speciaal bedoeld voor
jou als schoolverlater. We hebben ook een
(digitale) schoolgids die je kunt vinden op:
www.augustinianum.nl.
Op onze website vind je nog veel meer
informatie.

AugAcademie
Ieder talent voelt zich thuis op het Augustinianum!
En dat talent willen onze leerlingen op verschillende
manieren laten zien. We hebben daarom veel
activiteiten die niet ‘moeten’ maar ‘mogen’. We
noemen dat onze AugAcademie. De AugAcademie
is er voor alle leerlingen van het Augustinianum.
Wat kun je zoal doen binnen de AugAcademie?
Een greep uit het aanbod: alle niveaus van
Cambridge English en Delf Scolaire, Chinese taal
en cultuur, AugPop, wiskundeclub, debatteren,
Olympiades, tutor, scholierencompetities, toneel
en drama, leerlingenraad, brugwachter, etc. etc.

DIV-klassen
We werken op het Augustinianum in alle klassen
met een iPad, naast de papieren (werk)boeken.
Op deze manier geven wij ons DIgitaal Versterkt
onderwijs vorm. De iPad wordt op verschillende
manieren ingezet, dit verschilt per vak en per
leerjaar. Door het gebruik van de iPad kan de
docent effectief en aantrekkelijk les geven.

Hoe zijn de schooltijden?
Voor de meeste leerlingen beginnen de lessen
dagelijks om 8.30 uur en eindigen ze om 14.20 uur
of uiterlijk om 15.10 uur. Daarna kun je elke dag een
keuze maken uit het aanbod van de AugAcademie.

We helpen je graag!
Als je van de basisschool in de brugklas komt,
verandert er voor jou nogal wat. In de mentorlessen
leer je hoe je je huiswerk het beste kunt aanpakken.
En ook in de andere lessen krijg je ook veel hulp om
je huiswerk en de toetsen te leren plannen.
Wij werken met een eigen planagenda en lessen
‘Leren leren’. Je kunt, als dat nodig is, extra vak- of
huiswerkbegeleiding krijgen. Ook onze
‘brugwachters’ kunnen je helpen. Kortom,
maak je geen zorgen: we geven je alle steun die
je nodig hebt!

Een gezellige school!
Buiten de lessen valt er op onze school veel te
beleven. We hebben een zomer- en wintersportdag
met allerlei veldsporten, zwemmen en schaatsen.
Of speel mee in een van onze schoolbands bij
AugPop. En wat ook heel leuk is: optreden in onze
brugklastheatervoorstelling. Ook rond Sinterklaas
en Kerstmis zijn er allerlei activiteiten en op de
schoolfeesten kun je helemaal uit je dak gaan.

Talent voelt zich thuis!

