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• Krijgt doelgericht onderwijs
• Staat centraal
• Heeft een coach en mentor
• Werkt met een flexibel rooster
• Krijgt maatwerk
• Kiest op basis van interesse

De leerling



Leerlingen omschrijven de school als:

- Klein
- Gezellig
- Plek waar je jezelf kunt zijn
- Veel begeleiding (coach en mentor)

De school



Doelgericht leren

• Werken vanuit leerdoelen.
• Flexlessen.
• Zelfstudie uren.
• Eigenaarschap bij de leerling.
• Maatwerk.
• Lessen van een half uur of een uur (blokuur).



Lessen

• Flexlessen
• Kiezen voor een vak onder begeleiding van een vakdocent

• Zelfstudie uren
• Zelfstandig werken aan een vak naar keuze

• 4 lessen > pauze > 4 lessen > pauze > lessen
Tot max 15:45 uur les



Toetsen

• Toetsing vindt alleen plaats in toetsweken.

• 6 toetsweken per jaar.

• Na iedere toetsweek mogen twee toetsen
worden herkanst (van voorgaande of eerdere periode).

Toetsdruk 
verlagen



Van basisschool naar vo

• Kennismakingsmiddag in juni. 
• Tutoring op de eerste schooldag.
• Stranddag op de eerste vrijdag.
• In de loop van het schooljaar nog twee 

tutoringmomenten.



Chromebook

• Digitaal leren en informatie verwerken.
• Een laptop voor op school en thuis.
• Geen kosten aan verbonden voor ouders. 
• Een mix van boeken en digitaal.
• Alles in de cloud.
• Variatie in werkvormen.
• Minder zware tas.



Stromen

Sportstroom:
klimmen, mountainbiken, atletiek, duiken, waterskiën, fitness, judo.

Cultuurstroom:
schilderen, drama, dans, fotografie, film, kunst kijken en beleven, 
kunstenaar in de klas.

Techstroom:
Bèta Challenge, onderzoeken, ontwerpen, uitvinden en bouwen (bijv. robots!)

Activiteitenstroom:
een combinatie van sport, cultuur en een beetje techniek.



Bèta Challenge

Twee lesuren per week:
• Extra techniek en ICT.
• Onderzoeken, ontwerpen, bouwen en uitvinden.
• Bedrijven als opdrachtgevers.
• Projectmatig onderwijs.

Als enige school in de regio bieden wij ook het vak 
technologie & toepassing (mogelijk als extra examenvak)



Ondernemend leren

Klas 1
• Reclamebord maken

Klas 2
• Mini-onderneming

Klas 3
• Mini-onderneming
• Ondernemers voor de klas

Klas 4 (als extra)
• Diploma ondernemen
• Diploma boekhouden

Business
School



Activiteiten
• Introductie klas 1
• Schoolreis Slagharen klas 1
• Klassenactiviteiten
• Werkweek klas 2
• Sportdagen   
• Doe-dag voor kerst
• Theatervoorstellingen
• Schrijver op school
• Feestavond in februari



Begeleiding

• Docent en mentor
• Extra hulp: taal, rekenen, Engels
• Hulp bij dyslexie en faalangst
• Aanpak van pestgedrag
• Training sociale weerbaarheid
• Zorgadviesteam
• Magister volgsysteem
• Talentbegeleiding
• MRT



Doorstromen naar havo

Er zijn verschillende momenten waarop een leerling kan 
doorstromen naar havo. 
Doorstromen is mogelijk bij een bepaald aantal punten of 
bij een bepaald aantal havo-adviezen. 

Klas 1 mavo > klas 2 mavo of klas 2 havo
Klas 2 mavo > klas 3 mavo of klas 3 havo
Klas 4 mavo > MBO of klas 4 mavo



De Boermarkeweg in cijfers
Resultaat examens 2019 Boermarkeweg Landelijk

Slaagpercentage 94 93
Gemiddeld examencijfer 6,5 6,4
Verschil SE – CE 0,0 0,1

Resultaat doorstroom Boermarkeweg Landelijke norm
3-jaarsgemiddelde onderbouwsnelheid 95,9% 95,4%
3-jaarsgemiddelde bovenbouwsucces 91,2% 86,6%

Resultaat examens 2020 Boermarkeweg Landelijk

Slaagpercentage 100 99,2
Gemiddeld examencijfer 6,6 6,5
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