
PRISMA 8⁄9

KLAAR MET DE BASISSCHOOL
MAAR NOG NIET KLAAR VOOR 

DE MIDDELBARE SCHOOL?

De brug naar het VO

Nieuw in Goudavanaf 2022-2023



Voor wie?
Voor sommige leerlingen is de overstap van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs nog 
wat te groot. Ze moeten soms nog wat ‘groeien’ 
om succesvol en met plezier het voortgezet 
onderwijs te doorlopen.

Vandaar dat Het Antoniuscollege Gouda en 
interconfessionele basissschool De Triangel een 
brug slaan tussen de basisschool en 
het voortgezet onderwijs.

Prisma 8/9 is er voor leerlingen die:
• Meer- of hoogbegaafd zijn
• Basisschoolprogramma (versneld) hebben 
afgerond
• Sociaal-emo�oneel nog willen groeien
• Graag willen leren leren
• Hulp kunnen gebruiken bij het zelfstandig 
plannen van (huis)werk
• Op zoek zijn naar cogni�eve uitdaging
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Na een jaar groeien en bloeien in Prisma 8/9 kun 
je succesvol de overstap maken naar VO klas 1 
op het gebied van:
• Execu�eve vaardigheden en metacogni�e
(plannen, overzicht, reflec�e, taakaanpak)
• Omgaan met huiswerk en leerwerk, 
automa�seren
• Sociaal-emo�oneel (zelfvertrouwen, 
veerkracht, doorze�ngsvermogen, 
welbevinden)

Er wordt gewerkt aan de doelen van
het Prismaonderwijs:



Hoe ziet je dag eruit?
Het grootste deel van de week zit je in je eigen 
klas op de basisschool met kinderen die net 
als jij al klaar zijn met de lesstof van groep 8.

We werken naast rekenen en spelling aan 
nieuwe vakken als wiskunde, filosofie, 
vreemde talen, onderzoeken en ontwerpen. 
Maar ook aan kunstbeleving en beschouwing, 
beeldende kunst, informa�ca en 
programmeren. 
We gaan werken aan je eigen leerdoelen en 
we blijven sommige dingen ook oefenen, 
omdat je die gewoon nodig hebt.

Je gaat elke week ook naar Het Antoniuscollege. 
Daar volg je speciale vakken op het voortgezet 
onderwijs. Hier krijg je huiswerk voor waar we 
je in de klas op de basisschool bij begeleiden.
We helpen je bij het plannen van je huiswerk 
en bij het aanleren van vaardigheden om te 
leren.

We werken ook aan je sociale vaardigheden, 
we oefenen met samenwerken en jezelf 
presenteren. We vinden het belangrijk dat jij 
straks lekker in je vel zit en vol enthousiasme 
aan het voortgezet onderwijs kunt beginnen.



Meer weten?

Interesse in Prisma 8/9?

Informa�eavond woensdag 2 februari 2022
van 19.00u - 20.30u

Interconfessionele basisschool De Triangel
Coniferensingel 20, 2803 JH Gouda
www.triangelgouda.nl

U kunt zich aanmelden voor de informa�eavond 
op: direc�e.triangel@degroeiling.nl

In februari worden de kennismakingsgesprekken 
gevoerd met elke leerling en zijn of haar 
ouders/verzorgers. In dit gesprek kijken we 
samen of Prisma 8/9 de beste plek is voor de 
ontwikkeling van uw kind.

Uiterlijk 6 maart 2022 krijgt u te horen of uw 
kind in aanmerking komt voor plaatsing in Prisma 
8/9.

Mocht u interesse hebben in een kennismakings-
gesprek, neem dan contact op met directeur 
Angenieta Kaatee-de Groot.

direc�e.triangel@degroeiling.nl 
0182-530225 (di-vr)



Unieke samenwerking tussen:

&


