
Bredebrugklas: Hier zitten leerlingen met uiteenlopende basis-
schooladviezen (vmbo-bb t/m vmbo-tl) bij elkaar in een klas. 

Havokansklas: intensieve samenwerking met het Blaise Pascal 
College om doorstroom van vmbo-tl naar havo te bevorderen.  

Pro-vmbo: Samen met praktijkschool De Faam biedt Pascal Zuid het 
pro-vmbo-traject aan. Leerlingen met een pro-vmbo-advies van De 
Faam volgen een aantal vakken op Pascal Zuid om na één of twee jaar 
te kunnen bekijken of leerlingen in leerjaar 3 kunnen doorstromen 
naar de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg of hun onderwijs verder 
op de praktijkschool vervolgen. 

Duo-mentoraat en kleine klassen: Op Pascal Zuid werken we met 
duo-mentoraat. Binnen onze kleine klassen hebben wij per 10 leer-
lingen een duo-mentor. 

Kleine onderwijsteams: De onderwijsteams worden gevormd door de 
mentoren van de klassen in dat team. De vakdocenten in het team 
geven zo veel mogelijk lessen aan de klassen binnen het eigen team.  

Keuzewerktijd en extra ondersteuning: lesmomenten in het rooster die 
niet in klassenverband worden aangeboden, maar waar een leerling 
zich vooraf voor inschrijft op basis van interesse of behoefte.   

Trajectvoorziening: De trajectvoorziening is een voorziening waar 
leerlingen terecht kunnen die een behoefte hebben aan een time-out. 
De leerlingen worden van daaruit begeleid om op korte termijn hun 
eigen klas weer in te gaan. 

Leerwerktraject: Het leerwerktraject voor leerlingen in de basis-
beroepsgerichte leerweg (vmbo-bb) geeft de leerling de mogelijkheid 
het diploma te behalen door middel van een meer passende leerroute.  

Positieve groepsvorming: In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van 
positieve groepsvorming. Verschillende gesprekken, activiteiten en 
werkvormen dragen bij aan meer veiligheid, zodat iedereen mag zijn 
wie hij/zij is. 

Je hebt op Pascal Zuid de mogelijkheid om in de 
brede brugklas te ontdekken wat jouw talenten zijn. 
Dit betekent dat leerlingen met verschillende basis-
schooladviezen samen in de klas zitten. Iedere leer-
ling wordt per vak op zijn/haar niveau uitgedaagd.  

We geven elke leerling de kans om te groeien naar 
het niveau dat bij hem/haar past. Aan het eind van 
leerjaar 2 wordt gekeken welk niveau binnen het 
VMBO het beste bij jou past en stroom je op dat 
niveau door naar leerjaar 3.

"Ik ben vrij om te mogen zijn wie ik ben. 
 Mijn mentoren houden mij goed in de gaten." 

Nicky Noa Lust, PZ1D 


