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Het stappenplan
van de VO Gids
De VO Gids helpt je bij je schoolkeuze.
Met dit stappenplan ontdek je welke
school voor voortgezet onderwijs (VO)
het beste bij jou past. Veel plezier bij
die ontdekkingstocht!

Een school
kiezen doe je
niet zomaar!

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Ga op zoek naar je talent
Ieder mens heeft ergens talent voor, dus
jij ook. Maar misschien weet je nog niet
precies waar je talent zit, wat jouw sterke
punten zijn. Lees daarom samen met je
ouders de tips op pagina 4-5. Probeer ook
eens te bedenken welke beroepen je leuk
lijken voor later. Daar kunnen de artikelen
op pagina 6-9 je bij helpen. Op pagina
10-11 zie je wat voor schooltypes er zijn in
Nederland en hoe de leerroutes lopen. Op
pagina 12-13 vertellen vier jongeren welke
route zij hebben gevolgd: hoe ze hun talent
hebben ontdekt en hoe ze er hun beroep
van hebben gemaakt. Leuk en inspirerend.
Pagina’s 4 tot en met 13.

Kies het juiste schooltype
Het schooladvies (pagina 14-15) helpt je
om het schooltype te kiezen dat bij jou
past. Belangrijk, want je kans op succes is
groter als je het juiste schooltype kiest. Op
pagina 18-28 lees je wat al die verschillende
schooltypes precies inhouden en wat
de verschillen zijn. Het eerste jaar heet
trouwens bijna overal brugklas. Hoe het er
daar écht aan toe gaat, dat lees je op pagina
16-17, waar brugklassers van nu tips uit de
praktijk meegeven. Komt je schooladvies
niet helemaal overeen met wat je wilde of
verwachtte? Geen stress, want je kunt altijd
nog doorstromen. Kijk maar op pagina 29.
Pagina 14 tot en met 29

Hoe leer jij het beste?
Ieder kind leert anders. Daarom zijn er
niet alleen verschillende schooltypes,
maar zijn de scholen ook op verschillende
manieren ingericht. Er zijn grote en kleine
scholen, scholen met klassikale lessen en
scholen die veel ruimte geven om zelf je
tijd in te delen. De manier van lesgeven
wordt een onderwijsconcept genoemd.
Bij Stap 3 lees je over een aantal bekende
en minder bekende lesmethodes, zoals
Montessori en Kunskapsskolan, en
vertellen leerlingen wat ze ervan vinden.
Kijk maar eens of er iets bij zit wat jou
aanspreekt.
Pagina 30 tot en met 42

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Kies uit het extra aanbod
Veel scholen van nu werken met een
speciaal thema of bieden extra vakken
aan. In de praktijk blijkt vaak dat leerlingen
het hierdoor leuker vinden op school. En
wie met plezier naar school gaat, leert
vanzelf meer. Maar dat werkt natuurlijk
alleen als je een thema of aanbod kiest
dat bij je past. Er is veel keus. Extra sport
of cultuur, technische vakken of tweetalig
onderwijs, business schools waar je leert
ondernemen of WON-scholen waar je leert
wat wetenschappelijk onderzoek is. En er is
nog meer. Bekijk de mogelijkheden in deze
VO Gids en kijk of het in jouw buurt ook
wordt aangeboden.
Pagina 43 tot en met 59

Bereid je voor, dan kun je het zo!
Het is best spannend om over te stappen van
de veilige basisschool naar het voortgezet
onderwijs. Maar je kunt je voorbereiden! In
dit deel van de VO Gids vind je handige tips.
Neem ze door, dan kun je het straks zó. Dan
weet je al wat een mentor is en wat die voor
je kan betekenen, hoe je nieuwe vrienden
gaat maken en hoe je straks met kluisjes en
huiswerk moet omgaan. In dit hoofdstuk ook
veel informatie voor je ouders over kosten en
schoolkwaliteit.
Pagina 60 tot en met 74.

En dan: erop af!
Nu weet je waarschijnlijk al wat je wil. Je
hebt gekeken welke schoolsoort, welk
onderwijsconcept en welke extra’s bij jou
passen. Tijd om een of meer scholen te gaan
bekijken! Als je deze VO Gids omdraait, zie
je al meer informatie over de VO-scholen in
jouw regio. Ook vind je daar de overzichtelijke
SchoolWijzer waarmee je snel scholen kunt
vergelijken en de Open Dagen Planner. Ga
vooral naar de open dagen van scholen in
jouw regio, proef de sfeer, en neem je VO Gids
mee met die handige checklist van pagina
78-79. Zo kom je gegarandeerd op de school
die het beste bij jou past. En dan inschrijven!
Je keus is gemaakt.
Pagina 74 tot en met 80

Leuk,

die open dagen.
Kijk maar op pagina 76-77.
Maak jij straks ook
zo’n foto?

Tip

Draai je VO Gids om
voor de SchoolWijzer met een overzicht
van alle scholen in jouw regio
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COLOFON
De VO Gids is een uitgave van de Onderwijs Communicatie
Groep (OCGroep). De VO Gids is een initiatief van ouders die
vinden dat het van belang is dat groep 8-leerlingen en hun
ouders goed geïnformeerd worden bij de overgang naar het
voortgezet onderwijs. De VO Gids is geheel onafhankelijk en
verschijnt met 64 regionale edities op ruim 6.300 basisscholen.
De bestelde oplage is ruim 194.000 exemplaren. De VO Gids
wordt gefinancierd door de deelnemende onderwijsinstellingen
voor voortgezet onderwijs.

Hallo bijna-brugklasser!
Je zit inmiddels in groep 7 of in
groep 8 en dat betekent dat de
overstap naar het voortgezet
onderwijs (VO) in zicht komt.
Best spannend. Naar welke
VO-school ga jij straks? Kiezen is
soms moeilijk, vooral als er veel
VO-scholen in de buurt zijn, of als die
er juist niet zijn. Om jou en je ouders te
helpen bij je schoolkeuze, krijg je deze VO
Gids cadeau. Hierin kun je zien wat de VO-scholen
van nu te bieden hebben. Leuke nieuwe vakken bijvoorbeeld, zoals
robotica of Chinees. Je leest ook wat leerlingen die nu al in het VO zitten,
ervan vinden. En je komt tal van slimme tips tegen.
Maar ga vooral zelf kijken op een VO-school! Ook als je nu in groep 7
zit, kun je al met je ouders naar open dagen van VO-scholen. Gewoon
doen, al is het maar om de sfeer te proeven. En maak dan meteen een
leuke foto voor de fotowedstrijd. Je weet nooit of je wint!
PS: Bewaar deze VO Gids goed, want er staan ook handige tips in voor
als je straks in de brugklas begint, bijvoorbeeld hoe je snel nieuwe
vrienden maakt!

Beste ouders
Met een zoon of dochter in groep 7
of 8 komt de keuze voor voortgezet
onderwijs (VO) ineens dichtbij. Die
keuze is niet meer zo simpel als
vroeger. VO-scholen van nu bieden
vaak extra vakken, een bepaald
thema of bijzonder leerconcept. De
vraag is dan wat het beste bij jullie
kind past. Waar zal jullie kind zich
het beste ontwikkelen en het meeste
plezier beleven? Als je het zo bekijkt,
begint de schoolkeuze bij de vraag
waar de talenten van jullie kind
liggen. Dat is dan ook de eerste stap
in het stappenplan van deze VO
Gids. Volg het stappenplan dat
hiernaast staat, en maak
van de schoolkeuze een
leuke ontdekkingstocht,
samen met je kind.

In deze VO Gids staat alles over
het onderwijsstelsel, schooltypes,
leermethoden, extra vakken en
thema’s. En draai je de gids om,
dan vind je presentatiepagina’s van
scholen in je eigen regio. Ga vooral
met je kind naar hun open dagen
en neem dan die handige checklists
mee die op de pagina’s 78-79 staan.
Daarmee kun je makkelijk scholen
vergelijken.
Ik wens jullie veel plezier en
wijsheid bij het kiezen van de
juiste VO-school!
Lucy Beker
hoofdredacteur

© OCGroep 2019
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Kiezen!

Zo doe je dat
Stap 1: Ga op zoek naar je talent
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13

Wat is jouw talent?
Je ontdekt het zo

Stap 3: Hoe leer jij het beste?

Je eerste stap naar een mooi beroep
Dit kun je later worden

30

Je maakt het in de bouw
De bouw zit te springen om talent

Hoe leer jij het beste?
Zoek een leermethode die past als een jas

31

Recht op je doel af
Direct naar een beroepsschool

Alle leerroutes in beeld
Schema van het Nederlandse onderwijsstelsel

32-33

Zó deden zij het!
Van school naar beroep: vier verhalen

De montessorischool
Op naar onafhankelijkheid

34-35

De Vrijeschool
Worden wie je bent

Stap 2: Kies het juiste schooltype

Sport, cultuur,
talen, techniek,
robotica? Er zijn
veel extra’s om
uit te kiezen

36

De Daltonschool
Zelf je taken plannen

37

Groen onderwijs
Leren tussen planten en dieren

14-15

Het schooladvies wijst de weg
Je zoektocht kan beginnen

16-17

Hoe overleef je de brugklas?
De bruggers van nu vertellen het

38-39

Gepersonaliseerd onderwijs
Dat is Agora, BPL of Kunskapsskolan

Praktijkonderwijs werkt!

40-41

Particulier onderwijs
Kleine scholen, kleine klassen

42

Persoonlijk onderwijs
Klassikaal en toch persoonlijk

18
19-20-21

Het vmbo: een goede start

22-23

De havo, iets voor jou?!

24-25

Het vwo: op weg naar de universiteit

26-27

Het zelfstandig gymnasium

28

Het voortgezet speciaal onderwijs

29

Stapelen maar!
Doorstromen kan altijd

Bekijk ook de
presentaties van
de scholen in jouw
regio: draai je
VO Gids om!
VO GIDS
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In 6 stappen
naar de school
die bij jou past
Stap 5: Bereid je voor,
dan kun je het zo!
Stap 4: Kies uit het extra aanbod
43

Thema’s en extra’s: wat past bij jou?

44-45

Robotica
Bouw een robot in je klas

46-47

Tweetalig onderwijs
Doe het in het Engels

48-49
50

Het Technasium
Werk aan technische oplossingen
De Cultuurprofielschool
Leer creatief denken

51

De Global Citizen School
Word een echte wereldburger

52

WON en Pre-University
Op weg naar de wetenschap

53

De Begaafdheidsprofielschool
Hier verveel je je niet

54

De Sportklas
Als je gek op sport bent

55

De TopsportTalentSchool
Voor topsporters in de dop

56-57

De Vecon Business School
Als je droomt van een eigen zaak

60-61

De mentor is er voor jou!
Slimme adviezen voor een goed begin

62-63

Zó maak je nieuwe vrienden
Bewaar deze 12 praktische tips

64-65

Huiswerk? Je gaat het maken

66-67

Social media
Zorg dat het leuk blijft

68

Het is (soms) even wennen

69

Appen op de fiets? Doe het niet!

70

Wat gaat dat allemaal kosten?
Wat je ouders willen weten

71

Kijken en vergelijken
Omdat je een leuke én goede school wil

72-73
74

In de schijnwerpers
Een vliegende winkel en spannende challenges
Win de mooiste schoolspullen!
Met de fotowedstrijd van de VO Gids

Stap 6: Erop af! Ga het bekijken
75

Met checklist naar open dag
Makkelijk om te vergelijken

58

De Unesco-school
Kijk over de grenzen

76-77

Zó leuk is de open dag
Deze wedstrijdfoto’s laten het zien

59

Levensvisie
Past de levensvisie van de school bij jou?

78-79

Twee checklists
Een voor jou en een voor je ouders: neem mee!

80

En dan: inschrijven! Zo doe je dat
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Je kans op succes is groter als je
iets doet waar je goed in bent
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Ontdek het in de brugklas
Veel VO-scholen geven brugklassers de kans om hun talenten
te ontdekken door allerlei extra aanbod, bijvoorbeeld in
talentklassen. Hoe belangrijk dat is, blijkt uit onderstaand
verhaal van afdelingsleider Connie Vanderveen van het
Dr. Nassau College in Assen.
“Op onze school bieden we de leerlingen verschillende
talentrichtingen, zoals sport, kunst en cultuur, technasium,
ondernemen en Cambridge Engels. Sommige kinderen zeggen
aan het begin van het jaar dat ze alleen sport interessant
vinden. Maar we zien vaak dat ze aan het eind van het jaar,
als ze verschillende talentrichtingen hebben gevolgd, toch
iets anders kiezen. Dan hebben ze ontdekt dat ze nog
een ander talent hebben. Dat is precies waarom we die
talentrichtingen aanbieden.”

Op zoek
naar jouw
talent!
Tekst: Kim Broos, kinder- & jeugdpsycholoog

Nog even en dan ga je naar het
voortgezet onderwijs. Jij en je ouders
staan nu voor belangrijke keuzes, die van
invloed zijn op jouw toekomst. Dit is het
moment om samen te bedenken wat je wil
en waar je talent ligt. Zodat je de komende
jaren de goede keuzes maakt! Deze VO Gids
helpt jullie op weg.

Natuurlijk zoek je een school waar jouw talent uit de verf kan
komen. Ieder mens heeft wel ergens talent voor, dus jij ook. Het
is iets wat je goed kan en wat je graag doet. Dat laatste is van belang,
want talent alleen is niet genoeg: je moet het ook ontwikkelen door
te trainen. Wie talent heeft, maar niet de motivatie om er iets mee te
doen, zal geen succes boeken. Je moet het dus ook leuk vinden om
veel te oefenen in het vak waar je talent voor hebt.
PIN JE NOG NIET VAST
Talent kun je hebben voor van alles: rekenen of tekenen, debatteren,
zingen of toneelspelen, sport. Of misschien heb je ‘groene vingers’ of
kun je goed met dieren omgaan. Of je helpt graag mensen of je bent
handig met gereedschap. Misschien herken je al iets, maar bedenk
wel dat je misschien méér talenten hebt. Die ga je de komende
jaren ontdekken. Daarna kom je erachter welk talent het
belangrijkste voor je is, waar je motivatie ligt. Dus pin je nu nog
niet al te erg vast op het talent dat je het eerste hebt ontdekt.
Misschien weet je nog helemaal niet waar je talenten liggen.
Dan ga je dat op je nieuwe VO-school met al die nieuwe
vakken zeker ontdekken. Want ook jij hebt talent!

Ook jij
hebt talent.

Dat ga je straks met al die nieuwe
vakken wel ontdekken.
VO GIDS

Heb je groene vingers
of ben je handig met
gereedschap?

Dat is ook
talent!

Tips voor jou
WAAR LIGT JOUW KRACHT?
Je ouders en je school helpen je om je talenten
te vinden. Maar zelf kun je ook veel doen.
Lees deze tips maar eens.
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Tips voor ouders
TALENT STIMULEREN
Hoe ontwikkel en stimuleer je het talent van je kind? Als
ouder kun je daarbij helpen.
 Besef dat je kind niet alleen leert van school en huiswerk.
Geef hem buiten schooltijd ook de kans andere sterke
kanten te ontwikkelen, bijvoorbeeld sociale, creatieve of
sportieve talenten.
 Heeft jouw kind een overduidelijk talent? Leg daar dan
toch niet te veel nadruk op. Misschien ligt zijn passie juist
bij een ander talent. Vergeet niet dat motivatie essentieel
is om succesvol te worden.
 Weet je kind zelf al heel goed welke studie of beroep het
zal worden? Steun dat, maar wees voorzichtig: sommige
kinderen kunnen onzeker en faalangstig worden als
iedereen maar blijft zeggen hoe goed ze ergens in zijn.
*Overal waar in dit artikel ‘hij’ staat, kun je natuurlijk ook ‘zij’ lezen!

 Denk na wat jij leuk en interessant vindt. Sport,
computergames, woorden, getallen, muziek of
iets anders? Kun je dat goed en vind je het leuk
om te doen?
 Bedenk eens wat je precies doet bij datgene
wat je leuk vindt. Ben je dan dingen aan het
onderzoeken, heb je ideeën, organiseer je
dingen voor anderen, treed je graag op voor
publiek, maak of repareer je dingen, doe je het
alleen of juist in teamverband?
 Denk na over beroepen die je interessant vindt
en laat geld daarbij geen grote rol spelen. Je
kans op (financieel) succes is namelijk groter
als je iets doet waar je goed in bent en waar je
talent voor hebt.
 Laat je niet te veel leiden door wat vrienden
of vriendinnen doen. Het kan nu aantrekkelijk
lijken om naar dezelfde school te gaan als je
beste vrienden, maar misschien past die school
helemaal niet bij jouw talenten. Denk dus iets
verder: leer ik op die school de dingen die
passen bij het beroep dat ik interessant vind?

Stap 1
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Tekst: Lucy Beker
Beeld: Shutterstock

Je eerste stap naar

een mooi beroep
Natúúrlijk weet je nu nog niet precies wat je later wil
worden. Dat hoef je nu ook nog niet te weten. In de
brugklas ga je van alles leren waarmee je later alle
kanten op kunt. Maar toch zet je nu al je eerste stap in
de richting van je toekomstige beroep.
De VO-school die je nu kiest, gaat je klaarstomen
voor een vervolgopleiding waarin je een vak kiest.
Je schooladvies geeft aan of het vmbo, havo of vwo
wordt. Welk advies je ook krijgt, na je eindexamen ga je
verder leren voor een beroep. Voor sommige beroepen
moet je dan wel de juiste vakken gedaan hebben.
Daarom moet je in de bovenbouw van de VO-school
straks al een profiel kiezen. Je leraren helpen je daarbij.

JE DROMEN KOMEN UIT
Droom je ervan om later in een ziekenhuis
te werken? Die droom kan uitkomen, of
je nu naar vmbo, havo of vwo gaat.
Er zijn altijd mooie beroepen in het
ziekenhuis die bij jou passen. Ga
je nu naar het vmbo, dan kun je
daarna in het mbo doorleren
Je hoeft nu nog niet te kiezen, maar het is leuk
voor verpleegkundige, laborant
om te kijken wat voor beroepen er allemaal
of receptioniste. Ga je naar de
zijn. Architect, autoverkoper, banketbakker,
havo, dan kun je bijvoorbeeld
fysiotherapeut worden via een
boswachter, chemicus, dirigent, doktersassistente,
studie in het hbo. En begin je op
gymleraar, journalist, kapper, opticien, tolk,
het vwo, dan kun je na zes jaar
tuinder, verloskundige, webdesigner,
doorstuderen op de universiteit
om arts/specialist te worden.
zweminstructeur… En nog veel meer! Kijk

Tip:

Dit kun je worden

op de beroepenlijst van Wikipedia. Of
kijk op www.jobpersonality.com.

Hetzelfde verhaal geldt voor de
politie, het onderwijs, het openbaar
vervoer, de bouw en nog veel meer
beroepssectoren. Er zijn altijd functies op
verschillende niveaus. Welke sector je ook leuk
vindt: er is altijd iets voor jou bij!

VO GIDS

Tip:
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Blijf rondkijken
Pin je niet te snel vast op een bepaald beroep.
Nu vind je auto’s misschien heel leuk, maar
straks in de brugklas kom je met andere
vakken in aanraking en misschien blijkt
dan dat je iets anders nog veel leuker
vindt. Blijf voorlopig rondkijken!

OOK JOUW TALENT KOMT AAN HET LICHT
Het beroep dat je leuk vindt, is vaak ook een beroep waar je
(een beetje) talent voor hebt. Bij sommige kinderen is het
snel duidelijk waar hun talent zit. Die zijn bijvoorbeeld nu
al waanzinnig goed in sport of zingen. Dat betekent nog
niet dat hun kostje gekocht is. Om echt iets te bereiken
zullen ook zij veel moeten trainen en oefenen.

Gegarandeerd
een baan!

Beroepen waarin je later zeker werk
kunt vinden, zijn: installatiemonteur,
3D-tekenaar, accountant, leraar,
computerprogrammeur
en stukadoor.

Weet jij nog niet waar je talent zit? Maak je geen zorgen.
Dat komt in het voortgezet onderwijs (VO) wel naar
voren. Je leert daar veel nieuwe dingen en misschien
blijk je dan ineens heel goed te zijn in techniek, in koken
of in het leren van vreemde talen of juist in wiskunde.
Misschien word jij later topkok of technisch expert. Zeker
weten: de komende jaren komt ook jouw talent aan het licht en
ontdek je vanzelf welke beroepen bij jou passen.
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Je maakt het in
de bouw
Wel eens gedacht aan een carrière in de bouw?
Het is een hightech-sector met allemaal mooie
beroepen. Welk schooltype je nu ook kiest,
je bent altijd welkom om mee te bouwen aan
Nederland. Van ontwerp tot inrichting: de
bouw heeft veel mensen nodig. Jongens en
meisjes. Samen gaan jullie het maken!
Tekst: Lucy Beker
Beeld: René van den Burg

Het leuke van werken in
de bouw is dat er zoveel
verschillende dingen gebeuren.
Er is veel te kiezen. Elk bouwwerk
wordt eerst ontworpen, berekend en
voorbereid op de computer. De grond wordt
bouwrijp gemaakt, er komen heimachines en
dan verrijzen speelse rijtjeshuizen en appartementen.
Op de daken komen zonnepanelen en er worden nieuwe
verwarmingssystemen geïnstalleerd. In Groningen worden
gebouwen aardbevingsproof gemaakt en in het rivierengebied
worden dijken verzwaard. En overal in het land verrijzen mooie
nieuwe scholen!
ZELFRIJDENDE AUTO’S
Ook op het gebied van wegenbouw - ook wel infrastructuur
genoemd - is veel werk aan de winkel. We willen files oplossen
door wegen te verbreden, tunnels te boren en viaducten
te bouwen. En komt er kilometerheffing, dan moeten er
(elektronische) tolpoorten komen. Maar misschien krijgen we in
de toekomst wel zelfrijdende auto’s… en dan moeten de wegen
daarvoor geschikt gemaakt worden.
VAN ONTWERP TOT INRICHTING
Als er de komende jaren nog zoveel gebouwd moet worden,
zijn er niet alleen bouwers, maar ook architecten nodig. En als
een gebouw eenmaal staat, dan moet het nog worden ingericht.
Daarbij wordt steeds meer elektronica geïnstalleerd. Denk aan
automatische deuren en beveiliging,
maar ook aan de (kantoor)inrichting.
Nog meer werk voor technische
mensen.

60.000
mensen nodig

Voor de bouw van een miljoen
huizen met bijbehorende wegen
en bruggen zijn de komende jaren
zeker 60.000 mensen extra nodig.
Of je nu (wegen)bouwer wil worden
of architect: bouwbedrijven staan
te springen om jonge mensen –
mannen én vrouwen - met techniek
in hun vakkenpakket. In de bouw
ben je zeker van een mooie baan.

HELP JIJ MEE?
Of je nu wil gaan ontwerpen, bouwen
of inrichten: hoe leuk is het om
een steentje te kunnen bijdragen
aan een bijzonder bouwwerk zoals
de Markthal in Rotterdam of het
Eye Filmmuseum in Amsterdam?
Nederland is nog lang niet af. Help
jij mee om ons land mooier en
duurzamer te maken?

VO GIDS
Deze pagina’s zijn tot stand gekomen in samenwerking met Bouwend Nederland.

‘Creatief vakvrouw’

‘Iets maken, dat is het mooiste’

Esmee van Krieken (14)
3e klas vmbo kader,
Elde College Schijndel

Dáárom kies je
voor de bouw:
1. Je bent zeker van een baan met een
goed salaris.
2. Je werkt met nieuwe technologie.
3. Er zijn veel opleidings- en
doorgroeimogelijkheden.
4. Je helpt om Nederland mooier en
duurzamer te maken!

“Ik wil mijn hele leven al timmerman worden. Iets maken,
dat vind ik het mooiste. Bij het profiel BWI, Bouwen Wonen
en Interieur, kan ik nu al echt dingen maken. Ontwerpen,
meten, zagen, stellen en afwerken, het komt allemaal
aan bod. Ook thuis zit ik niet stil. Van hout dat ik van mijn
stagebedrijf heb gekregen, maak ik nu een bankje voor
mijn moeder. Na het vmbo ga ik een mbo-opleiding voor
timmerman doen, want dat is het echt voor mij!”
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“Mijn creativiteit kan ik goed kwijt
binnen het profiel BWI. Tijdens de
lessen talent@work in de 1e en 2e klas
heb ik kennisgemaakt met techniek.
Vooral het creëren spreekt mij aan.
Van fotografie tot aan design. Ik zit niet
graag stil, zo heb ik al een tafeltje en een
nachtkastje gemaakt. Dit jaar ga ik me verder
oriënteren. Zoals het er nu naar uitziet ga ik me in het
laatste jaar specialiseren in de uitstroomrichting Creatief
vakman, in mijn geval vakvrouw!”

Bram van Grinsven (15)
4e klas vmbo kader,
Elde College Schijndel

‘Een opdracht uit de praktijk’

“Ik heb gekozen voor het technasium, waar je het vak Onderzoek en
Ontwerpen krijgt, O&O. Hier leer je hoe je door onderzoek te doen
een probleem van een opdrachtgever kan oplossen. Je leert ook een
prototype te maken. Daarna ga je je oplossing presenteren. Het leukste
aan O&O vind ik dat je zelf met je groepje kunt plannen wanneer je iets
doet, én dat de opdracht echt uit de praktijk komt. We
hebben meegedaan aan de Eurekacup, waarbij we
een zero footprint basiskamp moesten ontwerpen.
Ons groepje heeft huizen gemaakt van leem, want
dat is heel duurzaam. We waren enorm verrast
toen we werden uitgenodigd voor de finale!”

Pien Elissen (12)
1 Klas VWO,
Cals College Nieuwegein
e

Start je bouwcarrière
met het juiste profiel
Ga je naar het vmbo en zie je een carrière in de bouw wel zitten?
Kies dan in de bovenbouw voor het profiel BWI: Bouwen, Wonen, Interieur.
Dit brede profiel biedt veel kansen, want je leert verschillende aspecten van de bouw.
Denk aan metselen, timmeren, schilderen, tegelzetten, decoreren, stukadoren,
meubelmaken en machinaal houtbewerken. Dat betekent veel afwisseling in
de lessen, terwijl je na je eindexamen nog alle kanten op kunt. Met het
BWI-diploma op zak kun je, via het mbo, doorgroeien naar leidinggevende functies en mooie beroepen, zoals tekenaar/constructeur,
kraanmachinist, zonnepanelenmonteur, waterbouwer, specialist
restauratie, tegelzetter, landmeter en nog veel meer.
Ga je naar havo of vwo, dan kun je met drie
van de vier profielen doorstomen naar
bouwkundige opleidingen in het
Ontdek zelf
hoger beroepsonderwijs en aan de
Technische Universiteit.
waarom werken in de
 Natuur & Gezondheid
bouw cool is. Kijk op
 Natuur & Techniek
www.jegaathetmaken.nl
 Economie en Maatschappij
(voor sommige studies)

KEUZEGIDS VOOR
KEUZEGIDS
VOOR LEERLINGEN
LEERLINGENIN
INGROEP
GROEP7/8
8 VAN
VANHET
HET BASISONDERWIJS
BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
OUDERS
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Het Nederlandse
onderwijsstelsel

Welke leerroute
past bij jou?

Zo zit het in elkaar

SPECIALISTENOPLEIDING
(1 JAAR)

MIDDELBAAR
BEROEPSONDERWIJS
ASSISTENTOPLEIDING

BASISBEROEPSOPLEIDING
(NIVEAU 2)

VAKOPLEIDING
(NIVEAU 3)

(1 JAAR)

(2 JAAR)

(3 JAAR)

Na het praktijkonderwijs:
ga je werken of kun je
doorstromen naar het
middelbaar beroepsonderwijs
(mbo) niveau 1 of 2.

Na vmbo-basis:
stroom je door naar een
basisberoepsopleiding
op het middelbaar
beroepsonderwijs
(mbo) niveau 2.

PRAKTIJKONDERWIJS

Na vmbo-gl:
stroom je door naar
het middelbaar
beroepsonderwijs
(mbo) niveau 3 of 4, of
naar havo 4.

VMBO (4 JAAR)
Na twee jaar vmbo kun je kiezen uit tien profielen, met profielvakken
en keuzevakken. Bekijk het flmpje hierover op www.nieuwvmbo.nl.

(4 OF 5 JAAR).

Praktijkgericht onderwijs
met individuele ontwikkelplannen. Duurt 5 jaar, in
de bovenbouw loop je
stage. Vaak kun je branchecertificaten halen. Je leert
ook vaardigheden voor
zelfstandig wonen.

Na vmbo-kader:
stroom je door naar
het middelbaar
beroepsonderwijs
(mbo) niveau 3 of 4.

VMBO
BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG

VMBO
KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

VMBO
GEMENGDE
LEERWEG

Je krijgt 12 uur per week
praktijkles en daarnaast
theorievakken. Je wordt
klaargestoomd voor een
mbo-opleiding niveau 2.

Je krijgt 12 uur per week
praktijkles en daarnaast
theorievakken. Je wordt
voorbereid op een mboopleiding niveau 3 of 4.

Je krijgt 4 uur per week
praktijkles en één
theorievak minder dan
in de theoretische
leerweg.

VOORTGEZET ONDERWIJS

LWOO

Vmbo-scholen bieden vaak leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor
leerlingen die extra hulp nodig hebben om hun vmbo-diploma te halen.
De school beslist welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.

BASISONDERWIJS
VO GIDS

HOGER
ONDERWIJS

(3 TOT 4 JAAR
BACHELOR)

Na vmbo-tl:
stroom je door naar
het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo)
niveau 3 of 4,
of naar havo 4.

Je kiest in de bovenbouw
uit vier profielen:
Techniek, Zorg en Welzijn,
Economie of Landbouw.

VMBO
THEORETISCHE
LEERWEG
Je krijgt meestal alleen
algemeen vormende
theorievakken.
Soms heet dit mavo.

(3 JAAR
BACHELOR
PLUS 1 TOT 2
JAAR MASTER)

Na het vwo: kun
je aan het werk, of
doorstromen naar een
universiteit of een
hbo-opleiding.

MIDDENKADEROPLEIDING
(NIVEAU 4)
(3 TOT 4 JAAR)
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HOGER BEROEPSONDERWIJS

WETENSCHAPPELIJK
ONDERWIJS

Na de havo: kun
je aan het werk,
of doorstromen
naar het hoger
beroepsonderwijs
(hbo), naar het
mbo of naar vwo 5.

HAVO
(5 JAAR)

Je krijgt alleen
theorievakken en
gaat al veel
zelfstandig werken.

In het 4e jaar kies je
uit de volgende vier
profielen:
 Natuur & Techniek
 Natuur &
Gezondheid
 Economie &
Maatschappij
 Cultuur &
Maatschappij

VWO
(6 JAAR)

Je krijgt theorievakken
op het hoogste niveau
en leert zelfstandig
werken en dingen
uitzoeken.
Je kiest uit atheneum
of gymnasium. Op
het gymnasium leer je
twee talen extra: Grieks
en Latijn.

In de bovenbouw
kun je kiezen uit
dezelfde profielen
als op de havo.

VSO

(GEMIDDELD 5 JAAR)
Voortgezet Speciaal
Onderwijs is voor leerlingen
die extra ondersteuning
nodig hebben, bijvoorbeeld
vanwege een handicap,
chronische ziekte of (leer)
stoornis.
Vso-scholen zijn er in alle
schooltypen: ook voor vmbo
tot en met vwo.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Zó deden zij het!
De jongens en meiden op deze pagina's zijn
al klaar met het voortgezet onderwijs en
hebben nu een leuk beroep. Hier vertellen
ze hoe dat is gegaan. Mét tips voor jou!

Ayleen Hermes

‘HET BEGON MET DIE
TALENTENAVOND OP SCHOOL’
Merijn Oerlemans (20) ken je misschien
van de tv-series Brugklas en Spangas. Komende winter
kun je hem in het theater zien, waar hij dan de hoofdrol
van Stach speelt in de nieuwe musical Koning van
Katoren. Merijn vindt het zelf ‘een beetje bizar’, want
maar een paar jaar geleden zat hij zelf nog gewoon op
de middelbare school.
“Eigenlijk begon het met de jaarlijkse talentenavond op
school, die ik mocht presenteren”, vertelt hij. “Ik heb toen
– net als André van Duin - elke act aangekondigd met een
korte sketch, steeds als een ander typetje. Dat was een
succes, met twintig acts werd het bijna een revue. Ik ging
ook naar de junior musicalklas op school, en via de leraar
van die klas kwam ik bij de plaatselijke musicalvereniging.
Daar kreeg ik een hoofdrol, waarmee ik later een Musical
Award won. Zo maakte ik kennis met theaterproducent
Hans Cornelissen, die mij weer een rol aanbood in het
theaterconcert Bella Italia. Zingen in grote theaters, in
het Italiaans, en ik had nog maar net zangles… maar de
recensies waren lovend. Ik moest wel versneld mijn school
afmaken. Daarom ben ik van havo naar vmbo-t gegaan,
dan kon ik een jaar eerder eindexamen doen. De leraren
van Roncalli dachten met me mee en hebben me steeds
geholpen bij mijn toneelcarrière. Roncalli is echt belangrijk
voor me geweest: daar heb ik mijn talent ontdekt.”
De tip van Merijn: “Ga altijd je passie achterna. Sterker
nog: als je dromen je niet een beetje bang maken, dan zijn
ze niet groot genoeg.”

Merijn Oerlemans

Acteur/zanger
Deed vmbo-t op Roncalli
Scholengemeenschap in
Bergen op Zoom

Gastvrouw en sommelier
Deed vmbo-k op
Hubertus & Berkhoff,
De Culinaire Vakschool
in Amsterdam
‘IN HET SCHOOLRESTAURANT AL
VOORBEREID OP HET ECHTE WERK’
Ayleen Hermes (22) wilde als kind al
kok worden. “Maar op het vmbo ontdekte ik dat ik
meer talent heb voor het vak van gastvrouw, dus in de
bediening van een restaurant. Daar komt heel wat bij
kijken. Het is niet alleen het klaarzetten van de tafels en
het serveren, maar je moet ook productkennis hebben
om het menu uit te leggen en vragen te beantwoorden.
Voor mijn school mocht ik als gastvrouw meedoen aan de
jaarlijkse Culinaire Vakwedstrijden voor vmbo en ik werd
eerste van Noord-Holland en daarna derde van Nederland!
Na mijn eindexamen heb ik doorgeleerd op het mbo,
waar ik ook het certificaat sommelier heb gehaald. Dat
betekent dat ik kan adviseren over wijnen. Tijdens mijn
mbo-opleiding werkte ik in sterrenrestaurant Vermeer
in Amsterdam. Kicken hoor! Alles gebeurt daar tiptop, ik
moest zelfs synchroon serveren, dus precies gelijk met een
collega. Inmiddels ben ik overgestapt naar NH Hotels.’
‘Mijn vmbo-tijd was heel leuk, want Hubertus & Berkhoff
is echt een lekkere school! Ik weet nu ook hoe goed we
daar al werden voorbereid op het echte werk. In het
schoolrestaurant moesten we al ‘s avonds werken, strak in
het pak. Als je schoenen niet gepoetst waren, mocht je niet
beginnen. Klinkt streng, maar ik had er later veel aan. ”
De tip van Ayleen: “Ga correct en respectvol om met
je leraren, want zij helpen je echt verder. Een goed
contact met je leraren is niet alleen fijn, maar ook
belangrijk voor je toekomst.”

VO GIDS

Mahmoud
Ahmed Djamil
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Kapper bij
Barbers on Tour
Deed vmbo-b op het
Clusius College in
Castricum

‘IK ONTDEKTE HET IN DE BIOLOGIELES’
Jannick Jörissen (26) heeft samen met haar broer
en ouders twee praktijken voor fysiotherapie en
ergonomie. Het is heel afwisselend werk. De ene keer
behandelt ze een scholier die bij hockey zijn enkel
heeft verzwikt; de volgende dag leert ze een opa die zijn
heup heeft gebroken weer lopen.
Eigenlijk was Jannick helemaal niet van plan om
fysiotherapeut te worden, ook al zit haar familie al in
dat werk. Fotografie leek haar veel leuker. Maar op de
middelbare school ontdekte ze tijdens de biologielessen
hoe interessant het menselijk lichaam is. In haar
eindexamenjaar koos ze dus tóch voor fysiotherapie. “Dat
hadden mijn ouders echt niet zien aankomen, maar ze
vonden het natuurlijk hartstikke leuk”, zegt Jannick lachend.
Aan haar havo-jaren heeft Jannick goede herinneringen.
Ze vond het een heel gezellige tijd, met als echte
hoogtepunten een reis naar Londen en wintersport. Maar
het belangrijkste dat Jannick op school heeft geleerd: blijf
altijd jezelf. “Sowieso sta ik best stevig in mijn schoenen.
Maar de school stimuleerde het ook heel erg om jezelf
te zijn en om jezelf te laten zien, bijvoorbeeld tijdens de
dramalessen. Dat vond ik heel fijn.”
De tip van Jannick: “Bezoek veel
open dagen. Ga kijken en voelen
of de school jou aanspreekt.
Zo kun je een goede
schoolkeuze maken.”

Jannick Jörissen
Fysiotherapeute
Deed havo op het
Sint-Joriscollege
in Eindhoven

‘DIT IS DE ZAAK WAAR IK
TOEN VAN DROOMDE’
Mahmoud Djamil (26) heeft een hippe kapperszaak
op het terrein van de Beverwijkse Bazaar.
Op Instagram is te zien dat Mahmoud specialist is
in tribles: figuren die hij scheert in een korte coupe.
Vette kapsels!
Zijn onderneming heet Barbers on Tour omdat Mahmoud
niet alleen in zijn winkel knipt, maar ook bij klanten
thuis, bij artiesten in hotels of op events. Dan staat er
een deejay en kijkt het publiek toe hoe Mahmoud die
hair art maak. “Dit is de kapperszaak waar ik als jongen
van droomde”, zegt Mahmoud. Dat kwam zo. Zijn ouders
deden vaak boodschappen op de Bazaar. “Ik hing dan
rond bij de kappers, daar vond ik het leuk. Op een dag
mocht ik helpen met koffie schenken en vegen. Dat werd
mijn eerste baantje. Ondertussen keek ik de kunst een
beetje af en ging ik thuis vrienden knippen. Op school
zei een docent dat ik talent had en door moest gaan op
de kappersopleiding. Hij had gelijk, maar ik deed het
niet. Achteraf denk ik: stom dat ik gewoon maar naar
een opleiding ging omdat mijn vrienden daar ook heen
gingen… Daar ben ik halverwege mee gestopt en alsnog
naar de kappersschool gegaan. Dat was toch wat ik écht
wilde. Zo heb ik mijn droom waar kunnen maken!”
De tip van Mahmoud: “Ga niet zomaar naar een school
omdat je vrienden erheen gaan. Bedenk wat je zélf wil
en zet door. Don’t just dream it, be it!”
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Het schooladvies
wijst de weg
Het schooladvies van de basisschool wijst je de weg
naar het juiste schooltype. Wat zal het worden?
Praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of speciaal
voortgezet onderwijs? Een verrassing zal het
waarschijnlijk niet zijn, dus je zoektocht naar
een fijne school kan al eerder beginnen.

Tekst: Lucy Beker
Je leraren van de basisschool kennen jou al lang en baseren
hun advies op je talenten en je prestaties en rapporten van
de laatste jaren. Zelf ben je in Stap 1 ook al op zoek gegaan
naar je talenten en je rapporten ken je natuurlijk. Je weet dus
wat je kunt verwachten van dat schooladvies, dat je officieel
uiterlijk 1 maart 2020 krijgt. Daarna maak je nog de eindtoets
basisonderwijs. Dat gebeurt in alle basisscholen in het hele
land op dezelfde dagen. In 2020 komt de eindtoets eerder dan
de afgelopen jaren, maar wel ná het schooladvies: in de eerste
helft van maart.
OEFENEN VOOR DE EINDTOETS? NIET NODIG
In de meeste gevallen zal de uitslag van de eindtoets een
bevestiging zijn van het schooladvies. Toch komt het wel eens
voor dat je op de toets lager scoort dan verwacht, misschien
omdat je toch wat zenuwachtig bent. Wees gerust: je

advies wordt dan niet aangepast, dus je hoeft
helemaal niet zenuwachtig te zijn voor de eindtoets.
Het is ook geen examen, je kunt er niet voor zakken.
Oefenen is dan ook niet nodig.
DE MAKKELIJKSTE EN DE MOEILIJKSTE
Misschien is het wel leuk om te zien hoe zo’n eindtoets eruit
ziet. Dat kan op de website www.centraleeindtoetspo.nl.
Daar kun je klikken op de link Voor leerlingen en ouders.
Je ouders vinden er veel informatie en zelf kun je zien wat
vorig jaar de makkelijkste en moeilijkste opgaven waren en
eventueel een voorbeeldtoets maken. Er staan ook filmpjes
en een ouderkrant.
Er bestaan overigens verschillende eindtoetsen. Naast
de bekende Cito-toets heb je onder meer de IEP-toets,
de Dia-eindtoets en Route8. Je basisschool bepaalt welke
eindtoets jij krijgt.

Mocht je op de eindtoets hoger scoren dan
verwacht, dan zal je leraar je schooladvies opnieuw
bekijken en met je ouders bespreken.

Bekijk de voorbeeldtoets op
www.centraleeindtoetspo.nl

VO GIDS

Het schooladvies krijg je
uiterlijk 1 maart.
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Een dubbeladvies!
Wat heb je daaraan?
De kans bestaat dat je schooladvies een
dubbeladvies is. Dat betekent dat er twéé
schoolsoorten op staan: bijvoorbeeld vmbo-t/
havo of havo/vwo. Dat biedt extra kansen!
Met zo’n dubbeladvies geeft je basisschoolleraar aan
dat hij zéker weet dat je de eerstgenoemde schoolsoort
aan kunt, en ook nog kansen voor jou ziet op het hogere
niveau. De VO-school moet je in elk geval plaatsen op het
eerstgenoemde schooltype. Dus heb je een havo/vwoadvies, dan staat al vast dat je naar de havo kunt. Je kunt
ook geplaatst worden in een havo/vwo-brugklas. Dan
wordt pas aan het eind van de brugklas definitief gekozen
of het havo wordt of vwo. Zo heb je een jaar extra om te
laten zien wat je waard bent.
SCHOOL BESLIST OVER TOELATING
Let op: het is niet zo dat je met een dubbeladvies zonder
meer wordt toegelaten op een school van het hoogst
genoemde niveau. De school zal daarover met jou en
je ouders in gesprek gaan. Dit gebeurt wel eens als
kinderen met een havo/vwo-advies zich melden bij een
zelfstandig gymnasium, waar uitsluitend vwo-onderwijs
wordt aangeboden. Het gymnasium wil dan meer van
jou weten om te kunnen inschatten of je het niveau echt
wel aankunt, want het zou jammer zijn als je na een jaar
alweer van ‘het gym’ af moet. De school handelt dan
volgens de wet. Het is officieel de VO-school die bepaalt
of je met zo’n dubbeladvies wordt toegelaten.

Stap 2

Voor ouders

Niet mee eens?
Soms komt het voor dat je als ouder een ander
beeld van je kind hebt dan de school. Je bent
het niet eens met het schooladvies. Wat dan?
Wacht eerst de eindtoets af. Als je kind daar hoger
scoort dan het advies aangeeft, dan moet de
basisschool opnieuw met je in gesprek gaan. Het advies
kan dan nog worden aangepast. Mocht de uitslag van
de eindtoets niet hoger zijn of blijft de basisschool bij
het advies, dan wordt het lastiger. Dan kun je een klacht
indienen bij de klachtencommissie (in de schoolgids
van de basisschool staat waar je die kunt vinden). Zo’n
procedure kost echter tijd, terwijl je je kind al moet
inschrijven op een VO-school. Je kunt ook zelf je kind
laten testen bij een gespecialiseerd bureau, maar dat
kost geld. De beste optie in zo’n geval is je kind in te
schrijven bij een brede scholengemeenschap, waar hij
later alsnog kan ‘opstromen’. Je biedt hem dan alle kans.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Hoe overleef ik
de brugklas?
Tekst en beeld: Sanne van der Most

Help, de brugklas! Hoe vind ik ooit de weg in die
grote school, krijg ik wel leuke vrienden en hoe
werkt dat rooster eigenlijk? Op deze pagina's
staan alvast wat handige tips van brugklassers
van nu. Zij zitten op verschillende scholen in
Eindhoven en Vleuten en hebben het prima
naar hun zin!

Benthe Klomp: “De eerste dag in de brugklas vond ik best
spannend. Als enige van mijn basisschool kwam ik in deze klas
terecht. Niet erg, want nieuwe vrienden maken vind ik juist
wel leuk. In het begin was ik wel stil. Maar gelukkig was ik niet
de enige. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Er is altijd wel een
plekje naast iemand vrij en daar ging ik dan maar gewoon
zitten. En als je dan een praatje begint met meiden die je leuk
lijken, komt het vanzelf goed.”

‘Gewoon naast
een leuk iemand
gaan zitten’
Benthe

(Augustinianum,
Eindhoven)

‘Het was na
de basisschool wel
even wennen’
Mika en Quinten

Mika van Riet: “Ik vond de
overstap van de basisschool naar
hier best groot, maar ik was na een
half jaar al goed gewend. Een tip voor
nieuwe brugklassers: plan je huiswerk
goed. Dan blijf je goed bij.”

(Amadeus Lyceum,
Vleuten)

Guus Verschuuren: “Ik vind de
‘Hou je
brugklas eigenlijk veel leuker dan
de basisschool. De dagen zijn zo
huiswerk bij’
afwisselend dat ze ook veel korter
Guus
lijken. Het huiswerk valt best mee,
(Augustininianum,
als je het maar een beetje bijhoudt.
Eindhoven)
In het begin deed ik dat niet altijd.
Als je een toets pas de avond
ervoor gaat leren, wordt het
niks. Dan zit je tot ’s avonds
laat te blokken en haal je
nog een onvoldoende.”

‘Maak een
goede planning’
Sem van Ginneken had binnen
no time leuke nieuwe vrienden.
(Augustinianum,
“In groep 8 hoefde ik niet veel te doen
Eindhoven)
en haalde ik toch wel voldoendes.
Hier is dat anders. Goed
plannen is heel belangrijk. Wat
‘Gewoon vragen:
moet je leren, voor welk vak, wanneer ga je dat
zullen we vrienden
doen en hoe lang ga je voor ieder vak leren?
Schrijf het allemaal op in je agenda of op een
worden?’
planbord. Dan komt het wel goed.
Ayliz
En o ja, pauzes nemen tijdens het leren!
Dat moet je niet vergeten. Anders word
(Olympia,
je zo suf.”
Eindhoven)

Sem

Ayliz Akjuz
is meteen actief op zoek
gegaan naar nieuwe
vrienden. “Gewoon
door in de pauzes met
elkaar op te trekken.
Als het dan klikte, vroeg
ik letterlijk: ‘zullen wij
vrienden worden?’ Het
klinkt misschien een beetje
raar, maar het werkte wel.
En niemand vond het gek, want
iedereen is alleen.”

VO GIDS

‘Geen enkele
dag is hetzelfde’
Damian
(Olympia,
Eindhoven)
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Quinten van Koeverden: “Op deze
school hoeven we niet voor ieder vak
naar een ander lokaal. Ook de hoeveelheid
huiswerk valt best mee. Het was na de
basisschool wel even wennen dat we voor
elk vak een andere docent hebben.”
Damian Pieneman vond het in de brugklas
meteen heel leuk. “Sommige dagen zijn zwaar.
Maar er vallen ook regelmatig uren uit. Dan kun je
lekker uitslapen of huiswerk maken in de aula. Zo
kun je meer je eigen tijd indelen en dat is fijn. Geen
enkele dag is hetzelfde. En dat is super.”

‘Begin
in groep 8 al
met plannen’
Daan
(Olympia,
Eindhoven)

Daan Jansen:
“Ik moest wel wennen aan
de hoeveelheid toetsen. En dat
we docenten met hun achternaam
moeten aanspreken. In het begin vond
ik dat echt streng, maar nu vind ik het wel logisch. Mijn
tip aan nieuwe brugklassers: begin vast op de basisschool
met wat extra werk en leer jezelf vast aan om een planning
te maken. Dan heb je het volgend jaar makkelijker.”
Baia Gochitashvili: “In het begin vond ik het lastig om
mezelf te zijn. Ik wist niet bij wie ik hoorde. Eigenlijk ben
ik heel druk maar ik zei helemaal niks in het begin. Later
wel en toen ging het meteen goed. Dat moet je dus doen!
Durf jezelf te zijn en praat met iedereen. Want ze vinden
het allemaal lastig en eng. De oudere leerlingen vond ik
ook wel een beetje eng eerst, haha. Maar het went snel.
Nu heb ik het super naar mijn zin. En
mijn tip: gebruik je kluisje. Want
anders sjouw je je rot met al
die boeken.”

‘Gebruik je
kluisje, anders
sjouw je je rot’
Baia
(Olympia,
Eindhoven)

Tim Kortschot: “Probeer zoveel
mogelijk al je huiswerk op school
te doen. Dan hoef je het thuis niet
meer te doen en hou je tijd over
voor leuke dingen. Die heb
je echt nog wel hoor.
‘Maak
Zelf voetbal ik veel
en ik game.”
je huiswerk

op school’
Tim

(Amadeus Lyceum,
Vleuten)

Wat is er anders in de brugklas?
 Verschillende leraren voor elk vak, in plaats
van één meester of juf
 Voor elke les naar een ander lokaal
 Elke dag zelf je boeken, schriften of laptop
meenemen
 Zelf schriften, pennen en kaftpapier kopen
 Een veel groter schoolgebouw en vaak verder
fietsen
 Nieuwe kinderen in je klas
 Meer huiswerk en zelf je agenda bijhouden
 Je bent ineens weer de jongste.
Maar dat is maar één jaar!
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Tekst: Karin van Breugel

Praktijkonderwijs
werkt!
Een praktijkschool is een middelbare
school waar je leert door te doen.
Als je hiernaartoe gaat, word je
regelrecht klaargestoomd
voor een mooie baan.
Praktijkonderwijs werkt!

TECHNIEK, WINKELPRAKTIJK OF GROEN
In de eerste en tweede klas ga je ontdekken wat je leuk vindt. Je krijgt dan
een aantal theoretische vakken, zoals Nederlands en wiskunde, en verder
vooral praktijkvakken. Voorbeelden van praktijkvakken zijn metaaltechniek,
verzorging, winkelpraktijk en groenvoorziening. Vanaf leerjaar 3 ga je je
specialiseren. Je kiest welke richting jij het leukst vindt: Techniek, Groen,
Handel & Economie of Zorg & Welzijn. Je krijgt steeds meer praktijklessen.
Binnen de school ga je ook werkervaring opdoen. Zo ontdek je hoe het is
om te werken en wat voor werkzaamheden jij het liefst doet. Tot slot ga je
stage lopen bij een bedrijf of een organisatie. De school helpt je om een
stageplek te vinden die bij jou past.
NA SCHOOL
Aan het eind van de praktijkschool is er geen centraal schriftelijk
examen, omdat dit schooltype maatwerk is. Wel krijg je in de
toekomst een schooldiploma. Daarnaast kun je tijdens je
schooltijd branche-certificaten halen voor bijvoorbeeld
verkoopmedewerker, medewerker groenvoorziening,
heftruckchauffeur of magazijnmedewerker.
Veel leerlingen gaan na het praktijkonderwijs direct werken, maar je kunt
ook verder leren op mbo-niveau
(een entree-opleiding).

Live radio
maken

“Ik vind de school heel leuk want
ik doe hier van alles; van koken tot
live radio maken. We volgen lessen
maar we leren vooral veel door te doen.”

Ashley Konijnenberg (15)
3e klas praktijkonderwijs, PRO Almere

Toelatingscriteria

Uw kind kan alleen naar een
praktijkschool met een toelaatbaarheidsverklaring. Deze wordt
afgegeven door het plaatselijke
samenwerkingsverband passend
onderwijs. De basisschool weet wat de
criteria zijn.

Van PRO tot
personal trainer

Jonathan Bos is personal trainer bij Health Club
Groningen. De meeste dagen begeleidt hij zo’n negen
klanten. “Een training duurt meestal drie kwartier.
Daarnaast geef ik voedingsadvies en leefstijlcoaching. De
klanten zijn heel verschillend. De één komt sporten omdat
hij bijvoorbeeld te zwaar is, de ander heeft een cosmetisch
doel. Het is de kunst om iedereen zo goed mogelijk te
motiveren. Dat is leuk en verantwoordelijk werk.”

Voor Jonathan startte zijn carrière in het praktijkonderwijs.
“Tijdens alle lessen en de stages heb ik heel veel geleerd over
hoe je met bepaalde situaties omgaat en hoe je je tegenover
andere mensen gedraagt. Een van mijn docenten heeft mij erg
gestimuleerd om mijn onzekerheid opzij te zetten en om verder
te gaan leren. In het mbo ben ik steeds verder opgeklommen.
Uiteindelijk heb ik twee opleidingen op niveau 4 afgerond:
sportcoördinator en sportmasseur/ sportverzorger.”

Jonathan Bos volgde praktijkonderwijs
aan het Heyerdal College in Groningen

VO GIDS
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Het vmbo
een goede start
Tekst: Lucy Beker
Beeld: GDandP/Stichting Andreas
College, Katwijk, e.a.
Ongeveer 60 procent van alle Nederlandse kinderen gaat
naar het vmbo. Die letters staan voor voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs. Je kunt er kiezen uit vier
leerwegen. De afkortingen staan rechts op deze pagina.
Ga je vmbo-b of vmbo-k doen, dan zul je veel doe-vakken
krijgen, zeker in de bovenbouw. Je leert bijvoorbeeld al
werken met machines, zoals 3D-printers. Die praktijkvakken
bereiden je - samen met theorievakken - goed voor op de
overstap naar het mbo. Ga je naar vmbo-gl, dan krijg je
minder praktijkles en op vmbo-tl zelfs helemaal niet.
Vmbo-tl wordt ook wel mavo genoemd. Ook met de
diploma's vmbo-gl en -tl kun je doorstomen naar het mbo,
maar je kunt dan ook naar de havo. Let op: voor doorstroom
naar de havo moet je vaak een vak extra doen.

Ga je naar het vmbo? Dan heb je de
keuze uit vier leerwegen. De verschillen
zitten vooral in de mix van praktijken theorielessen. Alle leerwegen
geven toegang tot het middelbaar
beroepsonderwijs en twee leerwegen
sluiten aan op de havo. Met het vmbo
maak je een goede start.

DE ONDERBOUW
Je begint in de brugklas ofwel de onderbouw van het vmbo.
Daar krijgen alle vmbo’ers dezelfde vakken: onder meer
Nederlands, Engels en wiskunde, maar ook mens en natuur,
maatschappijleer en natuurlijk sport. Daarnaast krijg je
praktijklessen zoals verzorging en techniek en een kunstvak
zoals tekenen of muziek.
Na de eerste twee leerjaren maak je de definitieve keuze
voor een van de vierleerwegen. Dit zijn ze:
 vmbo-basis (vmbo-b): praktische vakken, maar ook
theorievakken
 vmbo-kader (vmbo-k): praktische vakken, maar ook
theorievakken
 vmbo-gemengde leerweg (vmbo-gl): vooral theorie,
maar ook een praktijkvak
 vmbo-theoretische leerweg (vmbo-tl of vmbo-t): alleen
algemeen vormende theorievakken; deze leerweg wordt
soms ook mavo genoemd.
Lees verder op pagina 20
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‘Ik voelde me meteen thuis’
Oumayma: “Hier op school voelde ik me meteen thuis, ook in
de eerste al. Het steeds wisselen van klas, daar moest ik wel
aan wennen, en alsmaar andere docenten.”
Selena: “Ik vind het heel fijn dat VOLT! een sportieve
school is. Later wil ik naar een sportopleiding, dus dit
sluit heel goed aan. Ik heb een tip voor aankomende
brugklassers: let op in de les. Stel je vragen aan de
docent, ga niet zelf aanrommelen.”

Oumayma en Selena
2e klas vmbo, VOLT! Vleuten

WAT KUN JE WORDEN NA HET VMBO?
Na het vmbo ga je meestal doorleren op het
mbo, het middelbaar beroepsonderwijs, waar
je een vak leert. Er is veel te kiezen! Wat denk
je van agent, apothekersassistent, fotograaf,
restaurantkok, opticien, automonteur, 3D-tekenaar,
podiumtechnicus, lasser, wegenbouwer of reisleider?
En er is nog véél meer.
Kijk op www.kiesmbo.nl. Daar kun je ook een
interessetest doen.

Van website bouwen tot
3D-printen: een uitdaging

DE PROFIELEN VMBO-B,
VMBO-K EN VMBO-GL
Ga je naar vmbo-b, vmbo-k of vmbo-gl, dan kies je aan het
eind van de tweede klas een profiel. Dat profiel heeft al te
maken met het soort beroep waarin je na school verder wil
gaan. Dan moet je dus al een beetje weten welke richting je
op wil. Er is in deze drie leerwegen keuze uit maar liefst tien
profielen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Economie en Ondernemen
Horeca, Bakkerij en Recreatie
Zorg en Welzijn
Dienstverlening en Producten
Groen
Bouwen, Wonen en Interieur
Produceren, Installeren
en Energie
8. Mobiliteit en transport
9. Media, Vormgeving en ICT
10. Maritiem en Techniek

Welke van de
10 proﬁelen past
bij jou?

Wat als je nu nog geen idee hebt? Maak je geen zorgen,
de school helpt je in de eerste twee jaar om te ontdekken
welk profiel bij jou past. In het derde en vierde jaar, als je je
profiel hebt gekozen, ga je steeds meer stage lopen en doe
je al wat werkervaring op. Leuk om te doen en een mooi
opstapje voor je vervolgopleiding!
Let op: niet alle vmbo-scholen bieden alle tien profielen
aan. Je kunt op de open dagen van scholen kijken
uit welke profielen je later kunt kiezen.

“Ik heb voor het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) gekozen
omdat het heel breed is en er veel afwisseling is . Op onze school
werken wij bij D&P niet meer klassikaal, maar gaan we
zelfstandig aan het werk met behulp van een planning. Ik
vind de verschillende opdrachten heel leuk, ik leer dingen
die ik nog nooit gehad heb, zoals website bouwen,
spaarkaart maken, een verkoopgesprek voeren,
3D-rekenen en 3D-printen. Dat is best een uitdaging,
kan ik je vertellen.”

Brian van de Haar,
4e klas, Christelijk College Zeist
VO GIDS

‘Leren voor vakken
van de toekomst’

PROFIELEN VMBO-TL
Ga je naar vmbo-tl, dan kies je na het
tweede jaar ook een profiel, maar dan
heb je er maar vier om uit te kiezen:
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“Op het Vakcollege Techniek bereiden wij
onze leerlingen voor op de vakken van de
toekomst zoals: Laser Cutting, 3D-printen,
Domotica en Koudetechniek. Wat dat allemaal
inhoudt? De Laser Cutter is een machine
die heel gedetailleerd materialen zoals hout,
kunststof en metaal kan snijden en graveren.
Domotica is de elektronische communicatie tussen
allerlei apparaten in woningen en Koudetechniek is een
nieuw onderdeel binnen de installatietechniek. Denk aan
koelsystemen voor opslag en techniek, maar ook aan ijsbanen. Nu het
klimaat warmer wordt, neemt de behoefte aan koeling toe.”

Egbert van Buren, docent Vakcollege Techniek
Gemini College, Ridderkerk

Techniek
Zorg en Welzijn
Economie
Landbouw (Groen)

ZOEK DE VERSCHILLEN: VMBO-TL EN VMBO-GL

Er is heel weinig verschil tussen de gemengde
leerweg (vmbo-gl) en de theoretische leerweg
(vmbo-tl). Qua niveau zijn beide leerwegen
precies hetzelfde.
Ook geven deze twee leerwegen allebei zonder meer
toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs (niveau
3 en 4) én de havo. Het enige verschil is dat leerlingen
op vmbo-gl 4 uur per week leskrijgen in een praktijkvak,
en vaak een algemeen leervak minder krijgen dan de
leerlingen op vmbo-tl, die alleen algemeen vormende
theorievakken volgen.
De doorstroom vanuit deze twee leerwegen naar de
havo wordt in de toekomst landelijk vastgelegd. Nu
stellen havo-scholen soms nog aanvullende eisen
aan een leerling met een diploma vmbo-tl of
-gl. In de toekomst mag dat niet meer, op
voorwaarde dat de leerling een extra vak
heeft gedaan op het vmbo. Ook is er kans
dat de leerwegen gl en tl in de toekomst
worden samengevoegd. Voor jou
geldt: wil je na het vmbo-tl of -gl nog
door naar de havo, geef dat dan op
tijd aan, zodat je in een extra vak
eindexamen kunt doen. Dan is
doorstroom gegarandeerd.

Voor ouders
Lwoo? Doe de check!
Sommige kinderen krijgen bij hun vmbo-advies ook
het advies lwoo: leerwegondersteunend onderwijs.
Daarmee krijg je: kleinere klassen en extra begeleiding
om het vmbo-diploma te halen.
Let op: niet alle vmbo-scholen bieden ook lwoo aan.
Check dit even vóór je naar een open dag gaat, om
teleurstellingen te voorkomen. Na aanmelding van de
leerling regelt de school de aanvraag voor toelating tot
het lwoo bij het samenwerkingsverband.

Het Vakcollege
Het Vakcollege is eigenlijk vmbo en mbo ineen: je gaat na
het vmbo op dezelfde school rechtstreeks door naar een
vakopleiding op mbo-niveau. Het Vakcollege is nog meer
gericht op de praktijk dan het gewone vmbo. Je ontwikkelt
vanaf de eerste dag je eigen vakmanschap. Een echte
opleiding voor doeners dus. Na vijf, zes of zeven jaar ben je
klaar en dan heb je dus al meteen een mbo-diploma.
Vanaf 2020 mogen veel meer vmbo-scholen een doorgaande
leerroute vmbo-mbo aanbieden. Het ministerie wil deze
schooltypes in de toekomst in elkaar schuiven.
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De havo

iets voor jou?
Havo betekent hoger algemeen voortgezet
onderwijs. Op de havo krijg je algemene vakken
en je leert in de onderbouw drie talen: Engels,
Duits en Frans. Na de havo kun je doorleren voor
een beroep, maar ook verder studeren. Daarmee
biedt de havo veel kansen.

Tekst: Claudia Witteveen
Beeld: Sanne van der Most

Met een havo-diploma kun je niet alleen
doorstromen naar een opleiding in het hoger
beroepsonderwijs (hbo), maar ook naar het vwo,
het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs,
dat toegang biedt tot de universiteit.

Havisten zijn
nieuwsgierig,
Wat is
ondernemend en eigenlijk het
creatief
verschil tussen

DE BRUGKLAS
In de eerste leerjaren op de havo krijg je in elk geval les in:
 Nederlands

 mens en maatschappij

 Engels

 kunst en cultuur

 rekenen

 bewegen en sport

 wiskunde

 Duits en Frans, of één andere
officiële taal (bijvoorbeeld Spaans)

 mens en natuur

Woon je in Friesland, dan krijg je ook nog les in de Friese taal
en cultuur. Zo leer je heel veel en kom je er langzaam achter
waar jij het best in bent.

havo en vwo?

VERSCHIL HAVO-VWO
Veel mensen vragen zich af wat eigenlijk het verschil
is tussen havo en vwo, want op de havo krijg je
in principe les in dezelfde vakken als de
leerlingen op het vwo. Het verschil is dat
de havo iets minder theoretisch is
en meer inzoomt op wat je met de
opgedane kennis kunt doen. Een
ander verschil is dat de havo vijf
jaar duurt en het vwo zes jaar.
De havo leidt je op voor het
hoger beroepsonderwijs
(hbo) en het vwo voor het
wetenschappelijk onderwijs (wo),
dat is de universiteit.

VO GIDS

“Veel huiswerk maak ik al tijdens de lessen, dan heb ik
thuis meer tijd over om te leren voor proefwerken, maar
ook genoeg tijd voor mijn sport en vriendinnen.
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Ennikö met klasgenoten
van het Amadeus Lyceum in Vleuten

‘Genoeg tijd over voor mijn sport’

Inmiddels heb ik mijn profiel gekozen, daar heeft mijn mentor
me bij geholpen. Het is EM geworden: Economie en Maatschappij.
Ik heb interesse in het bedrijfsleven. Daarom heb ik hier op school ook
gekozen voor het programma IBC, dat staat voor International Business
College. Je leert er over ondernemerschap en welke vervolgopleidingen
je kunt doen. Zo sluit mijn havo-opleiding straks mooi aan op mijn
vervolgstudie in het hoger beroepsonderwijs.”

Carin, 4e klas havo,
Scholengemeenschap Lelystad
DE TWEEDE FASE
De laatste twee jaar van de havo worden ook wel
de tweede fase genoemd. In de tweede fase zoek je uit
welke beroepsrichting het beste bij je past en daar kies je
een vakkenpakket bij. Je kiest geen losse vakken; je kiest uit
vier profielen die passen bij bepaalde beroepen. Je maakt
ook een profielwerkstuk. Uiteindelijk doe je in zeven vakken
eindexamen. Dit zijn de havo-profielen:
 Natuur en Techniek (als je bijvoorbeeld
bouwkundige of computerdeskundige
wilt worden)

Herken je dit?

 Natuur en Gezondheid (bijvoorbeeld
fysiotherapeut of milieudeskundige)

Een echte havist (zo heet iemand die naar de havo
gaat) is nieuwsgierig, ambitieus, ondernemend en
creatief. Hij is niet bang om vragen te stellen en werkt
graag samen met anderen. Havisten willen graag
weten hoe ze het geleerde in het dagelijks leven
kunnen gebruiken. Herken je hier wat in en heb je een
schooladvies waar havo op staat? Dan is de havo echt
iets voor jou!

 Economie en Maatschappij
(bijvoorbeeld econoom of accountant)
 Cultuur en Maatschappij
(bijvoorbeeld leraar of maatschappelijk werker)

‘Anders dan op
de basisschool’
“De overgang naar de havo viel mij wel mee.
Natuurlijk zijn de vakken heel anders dan op de
basisschool en al die nieuwe docenten. Ook dat
was wel even wennen. Het wisselen van vak ook.
Iedere dag op je rooster kijken welke vakken je
hebt. Dat was wel lastig, maar inmiddels gaat dat
helemaal goed. Ik heb snel geleerd alles goed
te plannen. Als je op tijd begint, dan haal je het
allemaal makkelijk.”

Enikö, 2e klas havo, Amadeus Lyceum,
Vleuten

De havo als
voorbereidend hbo
De havo wordt meer en meer gezien als
het eerste deel van het hbo, het hoger
beroepsonderwijs.

Een goede havo-school bereidt niet alleen voor
op het eindexamen, maar ook op het hbo, zodat
de leerlingen daar ook succesvol zullen zijn.
Steeds vaker leren havisten daarom dingen als
presenteren, plannen en informatie opzoeken.
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Het vwo

op weg naar
de universiteit
Houd je van leren en van boeken en wil je later
doorstuderen? Kijk dan eens naar het vwo.
Die letters staan voor voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs. Dit schooltype duurt zes jaar en leidt je
regelrecht naar de universiteit. Maar je kunt ook
naar allerlei andere opleidingen! Binnen het vwo
kun je nog kiezen uit atheneum of gymnasium.
In dit artikel lees je wat het verschil is.

Ga je naar het vwo, dan wordt er wel wat van je verwacht.
Je moet leergierig en nieuwsgierig zijn, geen hekel hebben
aan huiswerk en je echt willen inzetten voor je schoolwerk.
Herken je je hierin, en heb je een vwo-schooladvies?
Dan is het vwo een goede keuze, want het biedt je later
veel mogelijkheden. Zoals hierboven al staat, kun je
na het behalen van een vwo-diploma direct beginnen
op een universiteit, maar ook de deuren van het hoger
beroepsonderwijs (hbo) staan voor je open. Je krijgt in elk
geval een stevige basiskennis mee, want alle vakken worden
op het vwo op een hoog niveau gegeven. Je leert minimaal
twee vreemde talen en in de bovenbouw maak je een
profielwerkstuk, waarvoor je een bepaald onderwerp echt
moet onderzoeken.

Je moet geen
hekel hebben
aan huiswerk

ATHENEUM OF GYMNASIUM?
Het vwo is een verzamelnaam. Binnen het vwo kun je kiezen
uit atheneum of gymnasium. Deze twee schooltypen zijn
qua niveau exact hetzelfde. Het verschil is dat je op het
gymnasium in de eerste drie jaar nog een paar vakken
meer krijgt. Dat zijn de klassieke talen Grieks en Latijn
en het vak Klassieke Culturele Vorming. Daarover kun
je meer lezen op de volgende pagina’s (26-27). Op veel
scholengemeenschappen kun je kiezen uit atheneum of
gymnasium, maar voor gymnasium kun je ook terecht
bij zelfstandige scholen waar alléén gymnasium wordt
aangeboden. Wat je ook kiest: met je vwo-diploma kun je
altijd doorstuderen op de universiteit.
ATHENEUM-PLUS
Steeds meer scholen bieden ook nog de keuze atheneumplus. Dan krijg je ook extra vakken, maar dat zijn dan niet
de klassieke talen. Vaak gaat het om Engels op een hoger
niveau, het oefenen met academische vaardigheden,
Spaans of filosofie. Een flinke extra uitdaging dus, maar
ook leuk. Lees maar eens wat Benthe (14) erover zegt op
de pagina hiernaast.
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‘Leuke vakken op het vwo’

Waarom
Latijn?
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“Op het vwo krijg je leuke vakken. Frans bijvoorbeeld, een mooie taal om
te leren. Ik zit in een vwo-plus-klas, waardoor ik nog een paar vakken extra
krijg, zoals filosofie en debatlessen. Ook werken we aan bijzondere projecten.
Daarvoor heb ik zelf een keer een film mogen maken over de chocoladefabriek
van Tony Chocolonely. Ik kreeg een middagje vrij voor een rondleiding in die
fabriek. Superleuk! Huiswerk? Ja, natuurlijk krijg je huiswerk op het vwo, maar
als je een beetje oplet in de klas, is het goed te doen.”

Benthe van Gils, 3e klas vwo-plus,
Oostvaarderscollege, Almere

Latijn is een oude taal, die nergens meer wordt
gesproken. Waarom zou je die dan nog leren?
Omdat je bij Latijn leert te kijken naar het
systeem van een taal. Dat helpt je weer bij het
leren van andere talen. Bovendien leer je bij dit
vak veel over de cultuur, beroemde verhalen
en bouwkunst uit de klassieke tijd.
Latijn krijg je alleen als je
gymnasium kiest.

VREEMDE TALEN EN PROFIELEN
In de bovenbouw (2e fase) van het vwo is Engels verplicht. Daarnaast
moet je verplicht eindexamen doen in een tweede moderne vreemde
taal. Op het gymnasium is ook Latijn of Grieks verplicht als examenvak.
Het is mogelijk meer vreemde talen te kiezen, misschien zelfs Spaans
of Chinees als je school dat aanbiedt. Verder kies je in de bovenbouw
een profiel.
Bij elk profiel horen profielkeuzevakken en je moet een profielwerkstuk
maken. Uiteindelijk doe je in acht vakken eindexamen.
Dit zijn de vwo-profielen:
 Natuur en Techniek
 Natuur en Gezondheid
 Economie en Maatschappij
 Cultuur en Maatschappij

Atheneum of
gymnasium?
Kies gymnasium als je nieuwsgierig
bent en extra veel talen wil leren.
Kies atheneum als je meer tijd wil
besteden aan andere vakken.

De havo/vwobrugklas
Als je in een havo/vwo-brugklas terechtkomt,
kun je het eerste jaar uitproberen of je beter bij
het vwo of bij de havo past. In zo'n dakpanklas
krijg je vaak twee cijfers voor je toetsen: eentje
op havo-niveau en eentje op vwo-niveau. Maar
er zijn ook vwo-brugklassen waarin je direct
op vwo-niveau begint. Dat is zeker het geval
als je kiest voor een zelfstandig gymnasium
(zie pagina 26-27).
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Laat zien wat je kunt op
het zelfstandig gymnasium

“Vroeger was school
nooit een grote uitdaging
voor ons, maar het gymnasium
is dat wel! Het is echt niet zo dat je
alleen maar met 'studiebollen' in de klas
zit, dat valt reuze mee, maar wel is iedereen
hier gemotiveerd en geïnteresseerd in de
stof, en dat is juist fijn. We kunnen goed
samenwerken met klasgenoten. Je krijgt
hier steeds meer zin om te leren.”

Tekst: Gerda Hoekstra

Rozemarijn en Tieme,
3e klas, Stedelijk
Gymnasium Leiden

Heb je een vwo-advies, leer je graag
en wil je laten zien wat je kunt? Wil je naast de
gewone vakken ook nog sporten, muziek maken,
toneelspelen, filosoferen, debatteren, sites bouwen,
experimenteren, extra talen leren…? Dan pas je
helemaal op een zelfstandig gymnasium!

Honoursprogramma
Alle zelfstandige gymnasia hebben veel
ervaring met excellente leerlingen. Die kennis
hebben ze gebundeld in het honoursprogramma.
Binnen dit programma-op-maat bepaal jij samen met
je coach met welk prikkelend onderwerp je bezig gaat
of welke extra activiteit je kiest. Het honoursprogramma
loopt van klas 4 tot en met 6 en als je eraan meedoet,
krijg je bij je diploma ook een honourspredicaat. Veel
zelfstandige gymnasia bieden het honoursprogramma
aan. Informeer even bij jou in de buurt.

“Wat ik op het gymnasium leuk
vind, zijn de extra activiteiten waaraan
je kunt meedoen. Ik ben zelf lid van de
debatclub. Iedere dinsdag na schooltijd krijg
ik les in debatteren. Ik leer goed spreken en
argumenteren in het openbaar. In de toekomst
zal ik hier veel voordeel van hebben!”

Isabel,
2 klas, Stedelijk
Gymnasium Leiden
e

KIES VOOR KWALITEIT
Op een zelfstandig gymnasium doet iedereen dezelfde
opleiding. Je krijgt les van hoogopgeleide docenten die
je uitdagen, leren om kritisch na te denken, je mening te
onderbouwen en op onderzoek te gaan. Je leert ook om
een stapje meer te doen, door te zetten en goed te plannen.
Vandaar dat op een zelfstandig gymnasium zoveel gebeurt
naast het ‘gewone’ schoolwerk. Toneel, muziek, sport, dans,
film... Dat hoort er daar allemaal bij.
MEER MAG OOK
Je mag leergierig zijn op een gymnasium, werken voor hoge
cijfers en uitblinken! Zoek je nog extra uitdaging, dan krijg je
de mogelijkheid om deel te nemen aan extra programma’s
en activiteiten. Dan kun je echt al je talenten ontwikkelen
en plezier houden in leren. Misschien wil jij meer vakken
doen of vooruitlopen bij één of meer vakken, een extra taal
leren, feesten en debatten organiseren of meedoen aan de
Wiskunde-Olympiade. Dat kan allemaal.

VO GIDS

Isabelle en Soﬁe,
2e klas, Stedelijk
Gymnasium Leiden

“Lesgeven op het
gymnasium houdt
mij scherp, omdat
de leerlingen blijven
doorvragen en soms met
redenaties komen waar ik zelf
nog niet aan had gedacht!”

KLASSIEKE TALEN
Op een zelfstandig gymnasium krijg je naast de
moderne vreemde talen ook les in Latijn en Grieks.
Daardoor leer je meteen logisch nadenken, wat weer
helpt bij de andere talen én de bètavakken. En je leert
meer begrijpen van kunst, politiek, architectuur en
de mensen om je heen, overal in de wereld. Dat komt
omdat we onze cultuur hebben geërfd van de klassieke
cultuur. Bijna alles wat je leert bij de klassieke talen heeft
te maken met het hier en nu.
WETENSCHAP
Het is wel bijna zeker dat je na het gymnasium naar
een universiteit of hogeschool gaat. Daarom maken
we je nu al vertrouwd met onderzoek en wetenschap.
De zelfstandige gymnasia werken veel samen met
universiteiten. De lessen sluiten goed aan bij wat je daar
straks nodig hebt en soms mag je alvast colleges lopen.
ANDERS, LEUK!
Je bent snel ‘een van ons’ op een zelfstandig gymnasium.
Of je nu een andere taal spreekt thuis, uit een andere
cultuur komt, een andere godsdienst hebt, poëzie
schrijft of vrijwillig tot diep in de nacht wiskundige
problemen oplost. Je vindt je plek. Dat komt omdat
bijna iedereen op een gymnasium
nieuwsgierig is en ‘anders’
gewoon vindt.

Op het gymnasium
zijn alle leerlingen
nieuwsgierig en
'anders zijn'
vinden ze gewoon!

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie
over een zelfstandig
gymnasium bij jou in
de buurt kun je kijken
op www.gymnasia.nl
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“In de eerste klas
kregen we door dat we de
klassieke talen, Grieks en Latijn, niet
voor niks leren. Het kan namelijk helpen
bij het leren voor talen zoals Engels, Frans
en Duits. Het is niet altijd even makkelijk op
deze school, maar dat is ook een uitdaging.
Ben je leergierig, dan is dit de perfecte
school!”

Matthijs Bouwmans,
Leraar aardrijkskunde,
Stedelijk Gymnasium Leiden

Woon je in of bij een gemeente met één van de volgende
toonaangevende gymnasia? Lees dan de presentaties
in de SchoolWijzer (VO Gids omdraaien) en bezoek hun
open dagen!
ALKMAAR: Murmellius Gymnasium
ALMERE: Trinitas Gymnasium
Vossius
Gymnasium

AMSTERDAM: Barlaeus Gymnasium,
Vossius Gymnasium
DEURNE: Willibrord Gymnasium
DORDRECHT: Johan de Witt-gymnasium
GORINCHEM: Gymnasium Camphusianum
GRONINGEN: Praedinius Gymnasium
Groningen, Willem Lodewijk Gymnasium
HILVERSUM:
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
LEIDEN: Stedelijk Gymnasium Leiden,
locaties Athena en Socrates
ROTTERDAM: Erasmiaans Gymnasium,
Marnix Gymnasium
SINT-MICHIELSGESTEL:
Gymnasium Beekvliet
UTRECHT : Christelijk Gymnasium Utrecht,
Utrechts Stedelijk Gymnasium
VELSEN-ZUID: Gymnasium Felisenum
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Wat als je een
handicap hebt?
Tekst: Silvie Warmerdam
Heb je een handicap of kun je niet zo snel
leren, dan ga je naar het voortgezet speciaal
onderwijs (vso). Deze vso-scholen zijn er in
alle soorten en maten. De leerlingen worden
er ingedeeld naar de handicap die ze hebben,
dus je komt in een klas met andere
kinderen die dezelfde handicap
hebben.

VERSCHILLENDE SPECIALE SCHOLEN
Voor leerlingen die blind of doof zijn, zijn er scholen van
vmbo tot vwo, maar soms moet je er wel ver voor reizen,
of zelfs bij of in de school gaan wonen. Een vwo speciaal
voor dove kinderen vind je niet overal. Ook voor leerlingen
met bijvoorbeeld autisme zijn er speciale vmbo’s, havo’s
en vwo’s. Soms krijgen zij (deels) les via een digitale school
omdat een schoolgebouw en een klas te veel prikkels geven.

‘Heftruckcertiﬁcaat
en trekkerrijbewijs’
“Ik heb het prima naar mijn zin op school, het is fijn om
dingen te leren. Ik wil graag mijn heftruckcertificaat
halen en mijn theorie voor het trekkerrijbewijs. De
Stormvogel is een leuke school, met aardige leerkrachten
die altijd in zijn voor een dolletje. Ik zit in een klas met 13
leerlingen. De vakken techniek en natuur vind ik het leukst.
We hebben ook rekenen en taal, daar word ik slimmer van.
Op maandag en vrijdag loop ik samen met vier andere
leerlingen groepsstage bij Karwei en WerkSaam (een
organisatie die werk regelt – red.). Volgend jaar wil ik graag
in mijn eentje op stage bij een loonbedrijf. Na school word
ik loonwerker bij een boer, lekker buiten.”

SCHOOL MET VERPLEEGKUNDIGEN
Voor leeftijdsgenoten met een verstandelijke beperking,
zoals Sam, kennen we aparte scholen waar de leerlingen naast
leervakken, veel praktijkvakken krijgen. Ze krijgen les in kleine
groepen en hebben net als leerlingen op andere scholen een
mentor die ze begeleidt. Leerlingen die veel medische zorg nodig
hebben, gaan naar een vso met verpleegkundigen in dienst. Als
zo’n leerling een vwo-advies heeft, is het soms lastig om een
passende school te vinden.
ONTMOETEN
Er zijn ook leerlingen met een beperking die naar een gewone
middelbare school gaan. Dus als je geen handicap hebt, ontmoet
je straks misschien toch een leerling in een rolstoel of met een
andere beperking op jouw nieuwe school. Helaas vindt niet
iedereen een passende plek op een gewone middelbare school of
vso-school. Ieder jaar weer zitten er leerlingen tegen hun zin thuis.
Ook hun ouders, de scholen en de overheid willen graag dat zij
weer onderwijs krijgen en werken daar hard aan.

Scholen voor
voortgezet speciaal
onderwijs zijn er in
veel soorten en maten

Sam (17)
Leerling van vso-school
De Stormvogel, Hoorn

Voor ouders
Toelatingscriteria

Een kind kan alleen naar een school voor
voortgezet speciaal onderwijs (vso) met een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze wordt
afgegeven door het plaatselijke samenwerkingsverband passend onderwijs. De basisschool weet
wat de criteria zijn. Er staat ook informatie op
www.passendonderwijs.nl > vraag en antwoord.

Voortaan een diploma

Ook leerlingen van het vso en het praktijkonderwijs krijgen in de toekomst een diploma,
waarschijnlijk vanaf schooljaar 2021-2022. Tot nu
toe was dit nog niet zo, maar de huidige minister
van Onderwijs Arie Slob vindt dat alle leerlingen
een bekroning op hun middelbare schooltijd
verdienen. Daarom gaat hij de wet wijzigen.

VO GIDS
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Stapelen maar!
Stapelen in het onderwijs: dat gebeurt vaker
dan je denkt. Misschien is het ook wel wat
voor jou. Stapelen maar, die diploma's.

STAPELEN? WAT IS DAT?
Stapelen in het onderwijs betekent dat je na het behalen
van je van vmbo-t-diploma (of mavo) doorstroomt
naar de havo en dan naar het hoger beroepsonderwijs
(hbo). Of van het vmbo-kb naar het mbo (middelbaar
beroepsonderwijs) en daarna naar het hbo. Of van de
havo naar het vwo en dan naar de universiteit (wo). Het
kan allemaal in het Nederlandse onderwijs. Talenten krijgen
kansen, ook als je een laatbloeier bent.

Stapelaars
doen het goed in
de vervolgstudie

Een bekende stapelaar is Ahmed Marcouch,
burgemeester van Arnhem. Hij kwam op zijn
tiende van Marokko naar Nederland en was nog
nooit naar school geweest. Hij moest Nederlands
leren spreken en ook nog leren lezen en schrijven.
Na de lagere school ging hij naar de lts (de lagere
technische school) en vervolgens de mts (de
middelbare technische school). Dat is te vergelijken
met het vmbo en het mbo van nu. Daarna deed hij
de politie-opleiding en ten slotte voltooide hij
ook nog de lerarenopleiding in het
hoger beroepsonderwijs (hbo).
Hij werd lid van de Tweede
m
he
Kamer en sinds 2017 is hij
dus burgemeester van
een grote stad, Arnhem.
Je ziet: met zo'n
stapelstudie kun je ver
komen!

Ar
n

HET WERKT
Uit cijfers blijkt dat de meeste stapelaars het goed doen. Van
de vmbo-t’ers die doorstromen naar de havo, haalt 70 procent
inderdaad dat havo-diploma en 1 procent behaalt daarna zelfs
nog een vwo-diploma. Van de havisten die stapelen, behaalt
66 procent ook het vwo-diploma. En daarna? De stapelaars
met een vmbo-t-diploma én een havo-diploma doen het in
het hoger beroepsonderwijs even goed als leerlingen die
direct op de havo begonnen. En de
havisten die na de havo nog twee
jaar vwo doen en dan naar de
universiteit gaan, studeren
daar even vaak af als de
leerlingen die op het
vwo begonnen.

Beroemde stapelaar

Foto: Ge
me
en
te

GEEF TIJDIG AAN DAT JE WIL DOORSTROMEN
De minister van Onderwijs is bezig met een aanpassing van
de wet om te regelen dat leerlingen gegarandeerd kunnen
overstappen van vmbo naar havo en van havo naar vwo.
Nu stellen scholen nog verschillende toelatingseisen bij die
doorstroom. De minister wil die eisen wettelijk vastleggen
zodat ze overal hetzelfde zijn en alle scholen precies weten
wat ervoor nodig is. Het is belangrijk dat je op tijd aangeeft
dat je wil doorstromen, want je moet dan in een extra vak
eindexamen doen. Nog verder in de toekomst wil de minister
de opleidingen vmbo-gl en vmbo-tl in elkaar schuiven en
zodanig aanpassen dat doorstromen altijd kan.
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Hoe leer jij het beste?

Scholen van nu werken met verschillende
leermethoden. Dat doen ze omdat kinderen ook
op verschillende manieren leren: bijvoorbeeld
door te kijken, te luisteren of te doen.
Hoe leer jij het beste?

Zoek een
school met een
leermethode die
bij je past, dan
leer je meer!

Probeer eens te bedenken wat jouw stijl van
leren is, dan ontdek je ook welke manier van
lesgeven bij jou past.
Ga zelf maar eens na: wat doe je als je voor het eerst een
nieuw apparaat in handen krijgt? Lees je dan eerst de
gebruiksaanwijzing of druk je gelijk op alle knoppen? Of
zoek je eerst een filmpje op waarop iemand het voordoet
of ga je het samen met iemand anders uitproberen? De
manier waarop jij het aanpakt, zegt iets over je leerstijl.
Maar let op: het zegt ook niet alles, want de meeste
kinderen gebruiken verschillende leerstijlen door elkaar.
De ene keer druk je meteen op alle knoppen, de andere
keer kijk je eerst een filmpje op YouTube. Daarom bieden
scholen de leerstof vrijwel altijd op verschillende
manieren aan. Soms luister je eerst klassikaal
naar uitleg door de leraar, soms wordt er
een filmpje vertoond en dan weer ga je
zelfstandig aan de slag. Maar er zijn ook
scholen die kiezen voor een aparte,
specifieke aanpak: dat is dan een bepaald
onderwijsconcept. Dat kan heel fijn zijn,
als het aansluit bij jouw leerstijl.

Stap 3
VAN MONTESSORI TOT DALTON
Een bekend voorbeeld van een
onderwijsconcept is het montessorionderwijs, ooit
bedacht door de Italiaanse pedagoge Maria
Montessori. Maar er zijn inmiddels veel meer
onderwijsconcepten en er komen er nog
steeds bij. De laatste jaren zijn allerlei
vormen van gepersonaliseerd leren
in opkomst. Op de volgende pagina's
wordt een aantal onderwijsconcepten en
leermethoden toegelicht. Is er iets bij wat
jou precies past? Ga dan eens kijken op de
open dag van zo'n school.

Wat
spreekt jou het
meeste aan?

VO GIDS

Sommige kinderen weten al jong precies wat ze
later willen worden. Kok, of binnenvaartschipper,
of toneelspeler bijvoorbeeld. Als daar je talent ligt
en je wilt niets liever, dan kun je kijken of je op een
beroepsschool terechtkunt.

Op een beroepsschool krijg je de gewone vmbo-, havo- of
vwo-vakken, maar ook extra lessen die helemaal in het teken
van je latere beroep staan. Deze scholen staan meestal in
de grote steden, dus je moet misschien wel (ver) reizen. Ook
moet je vaak een test doen voor je wordt toegelaten op zo'n
school. Houd daar rekening mee. Op deze pagina een aantal
voorbeelden van zulke beroepsscholen, waar je recht op je
doel afgaat.
DE THEATERHAVO/VWO
In hartje Rotterdam staat de Theaterhavo/vwo. Hier krijg je
– naast alle gewone havo- of vwo-vakken – ook 6 tot 8 uur per
week les in een van de richtingen film, theater of vormgeving.
Kijk voor meer informatie op www.theaterhavovwo.nl.

‘Proef het eerst
en zeg dan hoe
het smaakt’
Mitchel Collins
Horeca Vakschool
Rotterdam
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Recht op je doel af

‘Vroeger had een
schip een stuurwiel,
nu stuur je met een
joystick’
Kim, vmbo-leerling
Scheepvaart en Transport
College, Rotterdam

MEDIA, VORMGEVING EN ICT
In Amsterdam en Rotterdam staan vmbo-scholen waar je
al wordt opgeleid voor Media, Vormgeving en ICT. Je leert
vormgeven, tekstopmaak, animatie en het bouwen van
websites.
Kijk op www.ma-web.nl of www.glr.nl/vmbo.
SCHEEPVAART EN TRANSPORT COLLEGE
Weet je nu al dat je binnenvaartschipper, vrachtwagenchauffeur of treinmachinist wil worden? Kijk dan eens
naar het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam.
Deze school is bekend van de mbo-vakopleidingen, maar
biedt ook een vmbo-opleiding voor water, vervoer en
technologie. Je kunt kiezen uit Wegtransport en logistiek,
Haven en vervoer, Scheeps- en jachtbouw en Rijn-, kust- en
binnenvaart. Kies je voor die laatste richting, dan krijg je
al af en toe les op een van de eigen opleidingsschepen
van het STC om in de praktijk te oefenen met
aanleggen, ankeren, navigeren en sturen. Bekijk de
filmpjes op de website vmbo-stc.nl.
HORECAVAKSCHOOL
De Horeca Vakschool Rotterdam is een vmboopleiding voor leerlingen die later in een
restaurant, een bakkerij of in het toerisme willen
werken. Al in het eerste schooljaar krijg je praktijkles
in keuken en bakkerij, en vanaf het 3e leerjaar in het
restaurant – met echte gasten. Kijk op www.hvsr.nl.
HAVO/VWO MUZIEK EN DANS
Op de havo/vwo voor Muziek en Dans (HMD)
in Rotterdam staan muziek- en danslessen
dagelijks op het rooster. Zo word je voorbereid
op een vervolgstudie aan een conservatorium
of dansacademie. Je krijgt de muziek- en
danslessen van docenten die ook lesgeven bij
de hogeschool Codarts (conservatorium en
dansacademie), die in hetzelfde gebouw zit.
Kijk op www.codarts.nl/havovwomuziekendans
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Voortgezet Montessori Onderwijs

Op weg naar
onafhankelijkheid
Of je nu wel of niet op een montessoribasisschool
hebt gezeten, je bent altijd welkom op een school
voor voortgezet montessorionderwijs. In dit
artikel lees je wat montessorionderwijs jou
kan bieden. In de kern gaat het daar om
zelfredzaamheid, zelfverantwoordelijkheid
en samenhorigheid.

Maria Montessori schreef vlak na de tweede wereldoorlog dat
het de taak van het onderwijs is om vrede te onderwijzen. Dat
betekent onder meer: leren luisteren naar en samenwerken
met een ander. Veel montessorischolen organiseren om die
reden projecten, uitstapjes, themalessen en reizen die je
helpen een beeld te vormen van sociale rechtvaardigheid. Dit
heeft ook te maken met leren kritisch denken, vragen stellen,
onderzoek doen, creatieve oplossingen vinden en eigen
keuzes maken.
Montessorischolen laten zo veel mogelijk het ‘volwassen leven’
weerspiegelen in de klas, zodat jij weet waarom het nuttig
is iets te leren. Om dat leven goed te leren kennen en meer
in samenhang te leren, wordt de buitenwereld in de school
uitgenodigd en trek jij vaak de buitenwereld in.

Maria Montessori
wilde vrede
onderwijzen

VERTROUWEN IN JOU
Zelfstandigheid is geen vereiste, maar wel een doel op de
montessorischool. Je leert zelfstandig werken en leren.
Vaak kun je het al, of bijna. Leraren helpen je vanaf de
eerste klas om steeds zelfstandiger te worden, vanuit het
montessorimotto ‘Help mij het zelf te doen’.
Je krijgt op de montessori-VO-school de vrijheid om een
eigen plan te trekken, maar die vrijheid is niet vrijblijvend.
Vanuit een duidelijk overzicht van wat er geleerd moet
worden laat je regelmatig zien wat je vorderingen
zijn; leraren spreken daar met je over en sturen indien
nodig bij. Het gaat erom dat je leert om met alle keuzemogelijkheden die het leven biedt om te gaan, je te
verbinden met anderen om je heen, naar jezelf te luisteren
en daar verantwoordelijk voor te willen zijn.
DEZELFDE VAKKEN ALS OP ANDERE SCHOLEN
Natuurlijk krijg jij alle vakken die je op andere scholen ook
krijgt, maar binnen het montessorionderwijs is ruimte om
ook eigen keuzes te maken: hoe je aan iets wilt werken,
met wie je dit wil doen, wanneer en waar. Je werkt
vaak in vaste periodes aan bepaalde vakken en je mag
fouten maken, want daarvan kun je óók leren, om het de
volgende keer anders of beter te doen.

‘Binnen en buiten leren’
“Ik wilde leren zelf te plannen en de mogelijkheid krijgen om op mijn eigen
manier te leren. Ook trok het binnen en buiten leren van montessori mij aan, ik zie
nu beter wat je met de leerstof in echte situaties kunt doen. Ik heb geleerd
zelfstandig problemen op te lossen en mijn werk te kunnen doen. Verder ben ik nog
beter geworden in het samenwerken met anderen, dat vind ik fijn. Bij ons op school
hebben we echt respect voor elkaar.”

Rosalie, 5e klas VWO, Metis Montessori Lyceum, Amsterdam
VO GIDS

‘Zonder montessori had ik dit niet gedaan’
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Illusionist Victor Mids ken je natuurlijk van MindF*ck op de televisie en van zes
uitverkochte liveshows in AFAS in Amsterdam en vier in Martini Plaza in Groningen.
Razend populair is hij, maar ook hij begon ooit als ‘brugpieper’ in het voortgezet
onderwijs. Voor hem was dat een montessorischool.
In het magazine Montessori 2 kijkt Victor Middelkoop (zoals hij echt heet) terug
op zijn middelbare schooltijd. “Dat is voor mij een fantastische tijd geweest”,
zegt hij. “Goochelen was altijd al mijn hobby, en daarvoor kreeg ik alle ruimte
op de montessorischool . Ik ben gevormd door de ruimte, de creativiteit en de
eigenzinnigheid van montessori. Wat ik nu doe, komt daaruit voort.” Met zijn
vriend Oscar, die hij op de middelbare school ontmoette, organiseerde hij toen al
schoolavonden en nu nog televisieshows. Oscar is filmmaker geworden, Victor arts. “Op
de VO-school deden we samen al dingen die niet vanuit school werden geregeld,
maar waar wel ruimte voor was. De vrijheid van denken op die montessorischool
bracht me uiteindelijk op het idee om geneeskunde te combineren met
illusies. Zonder montessori had ik niet gedaan wat ik nu doe!”
Meer weten over Victor? Kijk op www.victormids.com.

Montessori komt uit Italië

De montessorischolen zijn genoemd naar de
Italiaanse arts Maria Montessori (1870-1952).
Zij zag aan het begin van de 20ste eeuw dat
kinderen zich niet gelijktijdig ontwikkelen en ze
vond daarom een klassikale aanpak op school
niet passend.
Maria Montessori wilde in het klaslokaal ruimte voor
zelfstandig werken, omgaan met verschillen en
maximale ontplooiingskansen. Zij startte als pionier
met dit soort scholen, die nu nog steeds bestaan.
Ook voor het voortgezet montessorionderwijs
beschreef Maria een speciale omgeving die rekening
houdt met de kenmerken van de leeftijdsfase van
de leerling. Ze wilde dat het voortgezet onderwijs
alle aspecten van het ‘volwassen leven’ weerspiegelt,
kansen biedt, en zelfverantwoordelijkheid en
onafhankelijkheid stimuleert. Meer weten?
Kijk op www.montessori.nl

‘Groot fan van
montessorionderwijs’
“Mensen die zelf hun problemen oplossen,
alleen of in samenwerking met anderen,
halen meer uit het leven. Daarom
is voor mij het leerlingen helpen
het zelf te doen, een van mijn
belangrijkste opdrachten als
montessorileraar!”

Rogier Dijk,
leraar Engels, Metis
Montessori Lyceum,
Amsterdam

Woon je in of bij één van onderstaande gemeenten?
Dan lees je achterin je VO Gids meer over deze interessante montessori-VO-scholen:
ALMERE: Montessori Lyceum Flevoland

EINDHOVEN: Montessori College Eindhoven

AMSTERDAM: Montessori Lyceum Amsterdam loc.
Pieter de Hoochstraat & van Ostadestraat, IVKO,
Metis Montessori Lyceum havo/vwo, Montessori Lyceum
Oostpoort, Kiem Montessori

GRONINGEN: Montessori Lyceum Groningen,
Montessori Vaklyceum
ROTTERDAM: Montessori Lyceum Rotterdam,
Montessori Mavo Rotterdam
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Worden wie je bent
op de Vrijeschool
Tekst: Marijn Ruhaak
Foto’s: Sanne van der Most
Veel ouders en kinderen kiezen bewust voor
het vrijeschoolonderwijs. Zij vinden op
de vrijeschool een veilige omgeving waar
kinderen zich niet alleen met het hoofd,
maar ook met het hart en handen kunnen
ontwikkelen. ‘Hier kijken ze niet alleen
naar je cijfers, maar naar hoe je bent
als mens en hoe je wil worden’, zegt
Laura (13 jaar)*.

VAN MEETKUNDE TOT KUNSTAMBACHT
Natuurlijk is een goede cijferlijst belangrijk voor je eindexamen,
maar in je leven heb je meer nodig dan alleen een diploma.
Zelfvertrouwen bijvoorbeeld en doorzettingsvermogen.
Op de vrijeschool leer je die vaardigheden niet alleen met je
hoofd en een lesboek. Naast de gangbare vakken krijg je veel
doe-vakken zoals toneel, handenarbeid of fotografie. In alle
vakken is er ruimte voor creativiteit en originaliteit.
Voor een eigen inbreng. Daardoor wordt de
leerstof een levende, bewegende wereld.
Leraren ontwerpen vaak zelf de lessen.
Natuurlijk doen zij dit wel volgens de vaste
leerdoelen die nodig zijn om het examen
te halen.

PERIODES
Het dagritme op de vrijeschool is anders dan op andere
scholen. Elke dag start met periode-onderwijs. Dit houdt
in dat je je een aantal weken achter elkaar de eerste uren
van de schooldag verdiept in de lesstof over een bepaald
onderwerp. Dat kan scheikunde zijn, maar ook meetkunde of
toneel. 'We zijn er dan echt intensief mee bezig, op een heel
andere manier dan normaal', vertelt Laura. Elke periode krijgt
ze een speciaal schrift waarin ze de theorie uitwerkt. ‘Je
maakt eigenlijk je eigen lesboek, met tekeningen in
plaats van plaatjes.’ Laura's klasgenoot Mus vindt
de periodelessen fijn: ‘Ik leer zo veel beter. Laatst
wist ik bij een toets de theorie niet meer. Toen
herinnerde ik mij mijn tekening van de uitleg en
kon ik de vraag gelijk beantwoorden.’

In alle
vakken is
er ruimte voor
creativiteit en
originaliteit

VASTE KLAS EN MENTOR
Op de vrijeschool blijf je tot aan je eindexamen in
dezelfde klas en is ook de mentor voor meerdere jaren
aan een klas verbonden. ‘Leraren kijken hier niet alleen naar
je cijfers, maar ook naar hoe je bent als mens en hoe je wil
worden’, vertelt Laura. 'Je kunt hier altijd jezelf zijn. Of je nou
paars haar hebt, homo of hetero bent, iedereen is oké.’

‘Je leert hier op
een andere manier’
Leerlingen Rudolf Steiner College,
Rotterdam
VO GIDS

Veelgestelde vragen
over de vrijeschool
Kan iedereen naar een vrijeschool?
Ja, je hoeft niet eerst op de vrije basisschool gezeten te hebben.
Krijg ik ook toetsen en examens?
Ja, op de vrijeschool doe je examen in vmbo-t, havo of vwo.
Je krijgt ook toetsen volgens de landelijke richtlijnen.
Hoeveel vrijescholen zijn er?
Nederland telt meer dan 100 vrijescholen, waarvan 25 voor
voorgezet onderwijs. Wereldwijd zijn er zo’n 800 scholen
in 55 landen, meestal aangeduid als ‘Steinerscholen’ of
‘Waldorfscholen’.
Waar is de vrijeschool op gebaseerd?
Rudolf Steiner is de grondlegger en grote inspiratiebron van
de vrijeschool. Daarnaast baseren scholen zich op inzichten
uit wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld het belang
van sociaal-emotionele ontwikkeling en op jarenlange
onderwijservaring. In 2019 bestaat de vrijeschool 100 jaar.

Filmpjes en kaart

Op de website, www.kiezenvoordevrijeschool.nl, staan films
met ervaringen van oud-leerlingen en leraren op de vrijeschool.
Ook alle vrijescholen in Nederland staan overzichtelijk in een
kaart. Makkelijk zoeken dus!

Lijkt het vrijeschoolonderwijs je leuk?
Kijk dan of één van onderstaande vrijescholen
in jouw regio staat en lees er meer over achterin
jouw VO Gids.
AMSTERDAM
Geert Groote College,
Tobiasschool
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KIEZEN VOOR DE VRIJESCHOOL
Mus en Laura bezochten aan het einde
van de basisschool veel open dagen van
verschillende scholen. Beiden kozen
uiteindelijk voor de vrijeschool. Waarom?
Mus werd vooral enthousiast door het lichte
gebouw met veel ramen en het vaste lokaal
voor elke klas. ‘Ik vond het hier meteen gezellig
en open. Ook krijg ik hier heel andere vakken
zoals kunstambacht, kleien en koken.’ Laura
wilde eigenlijk naar het gymnasium, maar kwam
toch nog een kijkje nemen op de vrijeschool. ‘Ik
voelde me hier gelijk fijn. Het gebouw, de leraren de
kinderen… ik wist direct dat dit het werd!’

BERGEN NH
Adriaan Roland
Holstschool
DEN HAAG
De Vrije School
Den Haag
EINDHOVEN
Novalis college
GRONINGEN
Parcival College
Vrijeschool
HAARLEM
Rudolf Steiner College
Haarlem
LEIDEN
Marecollege
MAASTRICHT
Bernard Lievegoed
School
ROTTERDAM
Young Business School
Rotterdam,
Rudolf Steiner College
Rotterdam

UTRECHT
St-Gregorius College
ZUTPHEN
Vrijeschool Zutphen VO,
locaties Dieserstraat en
Weerdslag

*Mus en Laura zijn beiden 13 jaar en zitten in de 8ste klas van het Rudolf Steiner
College in Rotterdam. Op de vrijeschool begin je na de kleuterklas met tellen en tel
je ook in het voortgezet onderwijs door. Groep drie is dan de eerste klas. De achtste
klas waar Laura en Mus in zitten, is dus de tweede klas voortgezet onderwijs.

Kijk ook op www.kiezenvoordevrijeschool.nl
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‘Zelf je tijd
inplannen’
“Ik vind het leuk dat je zelfstandig je tijd
kunt inplannen en als je klaar bent ook
alvast op school je huiswerk kunt maken.”

Marijn Tichelaar (links)

De daltonschool:

Zelf je taken plannen
Een daltonschool in jouw buurt? Daar kun je ook
naartoe als je niet op een dalton-basisschool
hebt gezeten. Want deze manier van werken
heb je snel onder de knie. Echt, voor je het
weet kun jij ook zelf je taken plannen.

WAT HOUDT HET PRECIES IN?
Op een daltonschool gaat het vooral om zelfstandig werken,
samenwerken met elkaar en leren plannen. Maar je krijgt
precies dezelfde vakken als op elke andere school en je haalt
dezelfde diploma’s.
WAAR KOMT HET VANDAAN?
Het concept voor het daltononderwijs is zo’n honderd
jaar geleden in Amerika ontworpen door lerares Helen
Parkhurst. Zij stond als 18-jarige al voor de klas, maar
wilde af van het destijds starre, klassikale Amerikaanse
onderwijssysteem, waar kinderen maar moesten stilzitten
en luisteren. Ze wilde een school waar leerlingen op een
actieve manier leren. Ze noemde haar onderwijsconcept
naar het dorp Dalton, waar ze haar eerste experimenten met
dit concept mocht opzetten.
VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
Op een daltonschool krijg je de vrijheid om je schoolwerk
(taken) naar eigen inzicht te plannen. Je mag vaak
samenwerken met klasgenoten. Bij deze vrijheid hoort ook
eigen verantwoordelijkheid: je laat zelf in verslagen zien wat
je hebt geleerd. De docenten volgen je leerproces en sturen
soms bij. Elke dag heb je een 'daltonuur', tijd die je naar
eigen inzicht mag besteden.

Daltonvereniging
Meer informatie: Nederlandse
Dalton Vereniging
www.dalton.nl

“Dalton betekent dat je zelfstandig en
verantwoordelijk aan het werk bent.
Tijdens daltonuren kun je uitleg
vragen als je iets niet snapt.”

Ivo Knottnerus (rechts)
Leerlingen Dollard College
vestiging Woldendorp

‘Je wordt heel zelfstandig!’
“Als je het plannen in het begin moeilijk vindt, krijg je
er hulp bij, hoor! We werken vaak samen in groepjes.
Dat is een beetje geven en nemen. Maar als je een goede
planning en taakverdeling maakt en naar elkaar luistert,
kom je er altijd wel uit!”

Amilia Khaira Singh,
3e klas gymnasium
Dalton Lyceum,
Barendrecht

Staat één van onderstaande daltonscholen in jouw regio?
Dan kun je er meer over lezen achterin je VO Gids!
ALKMAAR: Stedelijk Dalton College Alkmaar
ALMERE: Helen Parkhurst
AMSTERDAM: Calandlyceum
BARENDRECHT: Dalton Lyceum Barendrecht
BERGEN OP ZOOM: Roncalli Scholengemeenschap
BERGSCHENHOEK: Wolfert Lyceum
GRONINGEN: Topsport Talentschool Groningen,
Werkman vmbo
HOOFDDORP: Haarlemmermeer Lyceum (locatie ZR)
RODEN: rsg de Borgen Ronerborg
ROTTERDAM: Montfort College, Palmentuin, Wolfert Dalton
UITHUIZEN: Het Hogeland College Uithuizen
WOLDENDORP: Dollard College, Vestiging Woldendorp
ZOETERMEER: Erasmus College Dalton Zoetermeer

VO GIDS

Groen onderwijs

Mandy
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Leren tussen
planten en dieren

“Mijn vervolgopleiding
na het vmbo-groen is mbo
Verpleegkunde. Dat heb ik nodig
voor de verloskundigenopleiding
die ik wil volgen en het sluit
prima aan op vmbo-groen.”

Tekst: Ina IJsinga

Kies je een school voor groen onderwijs, dan
staan veel lessen in het teken van natuur en milieu.
Je leert van alles over planten, dieren en voeding.
Maar de opleiding is zo breed, dat je later ook kunt
verder leren in een andere sector.
HET LEUKE VAN GROEN ONDERWIJS
Op een 'groene school' gaat het vooral over de groene sector:
de teelt van groente en planten op het land, de verwerking en
bereiding ervan, het transport en de verkoop. Je krijgt les in het
aanleggen van groen, bijvoorbeeld voor tuinen of parken in
de stad. Je moet niet vreemd opkijken als er dieren op school
rondlopen die je moet verzorgen. Ook kun je kiezen voor lessen
in bijvoorbeeld styling (met bloemen), koken en techniek. Dat
maakt vmbo-groen heel breed en boeiend.
VMBO-GROEN
Het vmbo-profiel ‘groen’ bestaat uit vier profielmodules:
 groene productie
 tussen productie en verkoop
 vergroening stedelijke omgeving
 groene vormgeving en verkoop
Hiermee komen alle kanten van de groene sector aan bod.
De opleiding vmbo-groen duurt 4 jaar. Wiskunde is een
verplicht examenvak. Daarnaast moet je ook biologie of
natuurkunde (nask 1) kiezen.
DAARNA
Na het vmbo-groen kun je verder leren in het mbo. Dat kan in
de groene sector zijn, maar ook iets heel anders, want na het
vmbo-groen kun je nog alle kanten op!

OOK IN JOUW OMGEVING IS GROEN ONDERWIJS!
Draai je VO Gids om en kijk bij de vmbo-profielen
in de SchoolWijzer, daar vind je de scholen in jouw
omgeving met het groene profiel.

Havo/vwo-advies?
Het Groene Lyceum

Heb je een havo/vwo-advies, maar ben je ook
graag praktisch bezig in de ‘groene sector’? Dan
is het Groene Lyceum misschien wat voor jou.
Deze VO-school leidt je regelrecht op voor het
hoger beroepsonderwijs (hbo). Je haalt er in zes
jaar tijd een vmbo- én een mbo-diploma
niveau 4, waarmee je door kunt naar het hbo. Het
Groene Lyceum bestaat sinds 2007 op verschillende
plaatsen in het land. Toch is deze leerroute nog
relatief onbekend. Reden waarom begin dit jaar
een aantal vertegenwoordigers naar Den Haag
is gegaan om het Groene Lyceum bij Tweede
Kamerleden onder de aandacht te brengen.

‘Goede basis voor het hbo’
“Ik heb heel bewust voor het Groene Lyceum gekozen,
want ik leer graag, maar ik kan niet alleen maar met mijn
neus in de boeken zitten. De stageperiodes en projecten
op deze school vind ik prettig, en daar steek ik ook
veel van op. Wat ik leer in de theorielessen kan ik
daar meteen in praktijk brengen. Er is ook veel
aandacht voor ondernemen, erg leuk.
Met Het Groene Lyceum heb ik een
goede basis gelegd voor een
vervolgopleiding op het hbo.”

Quinten Bolt,
5e klas,
Groene Lyceum Terra,
Groningen

Meer weten over groen
onderwijs? Kijk dan op
www.groenonderwijs.nl
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Gepersonaliseerd onderwijs:

een nieuwe manier
van leren
Steeds meer scholen bieden een vorm van
gepersonaliseerd leren aan. Dat is een nieuwe
manier van leren, waarbij je als leerling veel
invloed hebt op je lessen en je leerplan. Op
sommige scholen heb je niet eens meer een
lesrooster!

Veel lessen in
de echte wereld,
buiten de school
Big Picture Learning

Big Picture Learning
UIT AMERIKA

DIT IS HET
Kenmerkend voor gepersonaliseerd leren is dat je op je eigen
manier en in je eigen tempo werkt, meestal met behulp van
ICT. Het betekent niet dat er geen leraar meer aan te pas
komt. Leraren geven begeleiding en coaching en dagen de
leerlingen uit om meer te leren. Gepersonaliseerd leren is
altijd individueel onderwijs.
Op deze pagina's worden enkele specifieke concepten van
gepersonaliseerd leren uitgelicht. Er zijn ook veel scholen
die een deel van zo’n concept toepassen of zelf een
(meng)vorm hebben bedacht.

Agora: in opkomst
Op Agora-scholen bestaat geen lesrooster meer en
evenmin zijn er nog lesmethodes, vakken en toetsen.
Hier word je via challenges uitgedaagd om te leren.
Je gaat dan met behulp van een stappenplan op zoek
naar informatie over een bepaald onderwerp. Je krijgt
persoonlijke begeleiding van een coach. Na de challenge
presenteer je wat je hebt geleerd. Aan het eind van je
schooltijd doe je een gewoon eindexamen en haal je een
regulier diploma.
Het concept Agora wordt onderzocht en begeleid door
enkele hoogleraren. In 2018 hebben de eerste Agoraleerlingen in Roermond eindexamen
gedaan en ze slaagden allemaal.

Leren via
challenges
Agora

Big Picture Learning is een Amerikaans concept
van individueel onderwijs met een persoonlijk
leerplan. Tegelijkertijd zit je in een kleine, vaste
groep leerlingen die jaren bij elkaar blijft. Deze
groep heet 'advisory' en de leraar is de 'advisor'.
Je leerplan wordt samen met jou gemaakt op basis
van jouw kwaliteiten en interesses. De lessen worden
vervolgens zo opgezet, dat ze aansluiten bij jouw
persoonlijke interesses bijvoorbeeld in buitenschoolse
projecten. Dit zijn geen stages: het gaat om leren in de
echte wereld. Aan het eind van het project maak je een
presentatie van wat je geleerd hebt.
Er zijn inmiddels BPL-scholen in heel
Nederland. Dit zijn nog voornamelijk
scholen voor praktijkonderwijs en
vmbo-scholen, waarvan sommige er
al sinds 2004 mee werken. Inmiddels
is er ook een havo-school die dit
concept heeft omarmd.
Meer informatie over BPL en een overzicht van de scholen
op www.bigpicturenederland.nl.

Voor ouders
Motivatie neemt toe

Docenten die gepersonaliseerd onderwijs geven,
merken dat de motivatie van leerlingen toeneemt en
dat is een belangrijke succesfactor. Ook blijkt in de
praktijk dat de meeste leerlingen snel de benodigde
vaardigheden oppikken, maar er zijn ook kinderen die
beter gedijen bij traditioneel klassikaal onderwijs. Het
is daarom van belang goed te volgen hoe het met jouw
kind gaat als je hiervoor kiest.

VO GIDS

Kunskapsskolan

‘Ik word echt blij
van dit onderwijs’

De basisgedachte daarvan is dat onderwijs maatwerk is en
leerlingen steeds worden uitgedaagd om op hun eigen tempo en
niveau het beste uit zichzelf te halen. Leerlingen selecteren, intensief
begeleid door een vaste leraar/coach, zelf hun leerdoelen, stellen zelf
taken vast en zorgen er zelf voor dat die op tijd af zijn.
Ga jij beginnen op een school die volgens het Kunskapsskolan-concept
werkt, dan kun je dit soort dingen natuurlijk nog niet en dat is niet
erg. Je gaat het leren. De schooldag heeft een duidelijke structuur en je
krijgt een vaste coach, die je helpt. Op deze school krijg je gewoon lessen
van vakdocenten, maar je hebt zelf ook inspraak bij het vaststellen van je
rooster. Vakken waar je goed in bent, kun je op een hoger niveau doen,
terwijl je voor de vakken die je moeilijk vindt, extra begeleiding en tijd kunt
krijgen. Dit soort keuzes maak je samen met je coach.
Uiteindelijk haal je op het reguliere eindexamen
gewoon een vmbo-, havo- of vwo-diploma – misschien
met een extra certificaat voor een vak op een hoger
niveau. Kijk voor meer informatie en scholen op www.
kunskapsskolan.nl.

Nova Duchateau,
3e klas Mavo,
Dr. Nassau College, Norg

Een dag op een
Kunskapsskolan-school*

'Brugklasleerlingen
kunnen meer dan
we vroeger dachten'

‘Dit is voor
iedereen leuker’
“Het valt vooral op dat onze leerlingen meer dan
vroeger gemotiveerd zijn om te leren. Ze zijn echt
bezig om samen met hun docenten hun doelen
te halen, ze doen het met elkaar. Dat maakt het voor
iedereen leuker. Onze leraren zijn geen politie-agenten
voor de klas, er hoeft minder gecontroleerd te worden.
We zien dat leerlingen snel leren om zelf na te denken
over hun leerdoelen en hun dagindeling. Het blijkt dat ook
brugklasleerlingen veel meer kunnen dan we vroeger dachten.
Aan de genormeerde toetsen in het derde leerjaar zien we dat
het werkt, want daar wordt goed op gescoord."

Richard Gerding,
schoolleider van Kunskapsskolan-school*
Dr. Nassau College, Norg

“Met Kunskapsskolan leer je jezelf
goed kennen en je ontdekt wat je
wil. Ik word echt blij van dit onderwijs.
Ik mag zelf bepalen met welk vak ik begin,
zelf het tempo bepalen, samenwerken met
andere leerlingen, er is geen lesrooster. Wel
toetsen, hoor. Daar vraag ik soms zelfs om,
want daarmee kan ik laten zien dat ik mijn
leerdoelen heb behaald!”
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Ruim 50 scholen in Nederland werken
met het Zweedse onderwijsconcept voor
gepersonaliseerd leren Kunskapsskolan.

8.30 uur

Je gaat naar het lokaal van je basisgroep.
Jullie bespreken met de docent het nieuws van
de dag en maken de planning voor vandaag.

9.15 uur

Je begint op het bètaplein, want je had nog wat
vragen over wiskunde. Ook leerlingen uit andere
klassen komen naar het bètaplein.

10.00 uur Workshoptijd. Je werkt aan je leerdoelen
voor Engels.
10.50 uur Een communicatiesessie om het Engels
spreken te oefenen.
12.00 uur Een broodje in de kantine met klasgenoten.
12.30 uur Een nieuw thema voor geschiedenis begint:
de Grieken en Romeinen. Je gaat samen
met alle leerlingen uit jouw leerjaar naar de
introductielezing in de aula.
13.00 uur Gelijk door naar een labsessie van biologie.
Vandaag werk je met de microscoop.
14.00 uur Tijd voor je talenturen. Je hebt ondernemen
gekozen en je groep is bezig met een leuk project.
14.45 uur Tot besluit van de schooldag kom je weer bij
elkaar met je basisgroep.
15.00 uur Eén keer per week heb je na de afsluiting nog
een gesprek van een kwartier met je persoonlijke
coach, om je voortgang te bespreken.
15.15 uur Naar huis. Lekker chillen, want omdat je deze
week goed hebt doorgewerkt, heb je geen
huiswerk meer.
* kandidaat Kunskapsskolan-Partnerschool
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Particulier onderwijs

kleine scholen,
kleine klassen

Ook in Nederland zijn er particuliere scholen. Soms
zijn dat internationale scholen, maar dat hoeft niet.
Wél hebben ze allemaal kleine klassen en bieden
ze veel maatwerk en veel begeleiding. Op zo'n
particuliere school is eigenlijk alles mogelijk.
RUSTIG EN VERTROUWD
Niet alleen de klassen zijn op deze scholen veel kleiner dan op
een ‘gewone’ school: ook de school zelf is veel kleiner. Het is er
rustig en overzichtelijk. Voor je het weet, ken je álle leerlingen
van de hele school. En alle leraren kennen jou. Dat voelt veilig
en vertrouwd.
LAAT ZIEN WAT JE WAARD BENT!
Denk je dat jouw schooladvies te laag was? Denken jij en je
ouders dat er bij jou méér in zit? Op een particuliere school
krijg je alle kans om nog eens te laten zien welk schooltype
het beste bij jou past. Op een particuliere school is vaak meer
mogelijk dan op een ‘gewone’ school. Misschien wil je in de
bovenbouw een afwijkend vakkenpakket kiezen. Dat kan.
De school bespreekt samen met jou en je ouders wat voor jou
het beste is. Het doel: zorgen dat jij maximaal kunt presteren.
EXTRA HULP
Sommige particuliere scholen bieden een unieke combinatie
van onderwijs en zorg. Daar werken naast leraren ook
andere specialisten, zoals een psycholoog, logopedist of
fysiotherapeut, om je verder te helpen. Voor kinderen met
leerproblemen kan zo'n school een oplossing zijn.

STARTEN WANNEER JE WIL
Op de meeste particuliere scholen kun je
vmbo-t, havo of vwo doen, en soms ook
gymnasium. Je kunt gewoon starten in de
brugklas en tot je eindexamen op school blijven,
maar het is ook mogelijk om halverwege over te
stappen.
DIPLOMA
Op bijna alle particuliere scholen doe je aan het eind van
je schooltijd gewoon examen. Je krijgt dan een landelijk
erkend diploma voor vmbo-t, havo of vwo.
KOSTEN
LET OP: particuliere scholen worden niet betaald door de
overheid, zoals andere scholen. De ouders moeten dus alle
kosten zelf betalen. Daarom is zo’n school veel duurder dan
een ‘gewone’ school. De tarieven verschillen per school. Wil
je meer weten, kijk dan op de website van de school of vraag
een gesprek aan.

VO GIDS

Engelstalig en
eventueel intern

“Op onze school is driekwart van de leerlingen
volledig Engelstalig onderwijsaanbod, dat door
de Council of International Schools erkend is en
toegang geeft tot alle universiteiten wereldwijd.
boarding faciliteiten: dat betekent dat ze bij
ons intern kunnen wonen. Zo'n 60 leerlingen
doen dat. Eerde is de enige international school

De Winford Academy in

Breda is net nieuw van start
gegaan: in september 2019
is de school officieel geopend
door de Nederlandse astronaut
André Kuipers, die meteen een les
gaf over wetenschap en ruimtevaart.

in Nederland met deze mogelijkheid voor
leerlingen vanaf 12 jaar!”

Eerde International Boarding
School Netherlands, Ommen

“Als enige particuliere school bieden
wij naast havo en vwo ook vmbo en mavo
aan. Met een tweejarige brugklas en individuele
leerroutes op vakniveau, waardoor ieder kind bij ons
optimaal kan presteren.”

Winford Academy, Breda

Topklas

“Wij hebben op een aantal vestigingen een topklas.
Hierin zitten leerlingen die gemiddeld een 8 of
hoger voor hun eindexamen willen halen. Voor
sommige studies heb je zulke hoge cijfers nodig.
Deze leerlingen willen heel hard werken en natuurlijk
helpen wij ze om hun droom waar te maken.”

Winford

Hoger niveau

“Wij hebben een tweejarige brugklas. Hierdoor
hebben leerlingen de tijd om te groeien naar het

Individueel

“Challenge and inspire! Dat is het motto op onze
school. De lessen worden aangepast aan het
individuele niveau van onze studenten en ze halen
hier een wereldwijd erkend diploma.”

Nord Anglia International School
Rotterdam (NAISR)
Particulier en kleinschalig onderwijs kun je je onder
meer volgen bij:

niveau dat het beste bij ze past. Vaak zien we dat

Luzac Lyceum

leerlingen door onze persoonlijke aanpak naar een

Winford

hoger niveau kunnen doorstromen.”

Luzac

VMBO • MAVO • HAVO • VWO

BREDA
Winford Academy Breda
DRIEL
VO De Vallei
OMMEN
Eerde International Boarding
School Netherlands

Luzac Lyceym

ROTTERDAM
Nord Anglia International
School Rotterdam (NAISR)
(kijk voor vestigingen in de SchoolWijzer op www.devogids.nl)
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Winford Academy

Leerlingen kunnen ook gebruikmaken van onze

Nieuw in Breda
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en docenten internationaal. Wij bieden een
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Klassikaal en
toch persoonlijk

Op acht plaatsen in Nederland kun je terecht op
een School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO).
Dit zijn kleinschalige scholen met kleine klassen
van 16 leerlingen en ruime lestijden van 85
minuten per lesuur.

Persoonlijk Onderwijs
vind je in Amsterdam,
Deventer, Geldermalsen,
Hengelo, Hoorn, Hardegarijp,
Kapelle en Utrecht.
De adressen staan op
www.svpo.nl.

Per jaar worden maximaal 80 leerlingen toegelaten, zodat er op
de gemiddelde SvPO nog geen 400 leerlingen zitten. Door de
extra lange lesuren is er vaak voldoende tijd om het huiswerk al
op school te maken. Vanaf de tweede klas maak je twee keer per
jaar een taalreisje.
Activiteiten zoals de taalreizen en sport worden gedaan met
leerlingen van verschillende niveaus door elkaar. In de klassen
zijn de leerlingen wel ingedeeld naar niveau. Daardoor kunnen
de docenten het tempo en de diepgang van hun lessen precies
afstemmen op de leerlingen in de klas. De verschillende
vakken sluiten op elkaar aan: stof die bij het ene vak wordt
behandeld, wordt bij een volgend vak nog eens vanuit een
ander perspectief bekeken. Filosofie is in de onderbouw
een overkoepelend vak, dat verbanden legt tussen de
andere vakken.

Wist je dat…
De eerste school voor Persoonlijk Onderwijs,
de Isaac Beekman Academie in het Zeeuwse
Kapelle, is in 2010 van start gegaan. Het valt
op dat het percentage leerlingen dat blijft
zitten bijzonder laag is. Nergens anders
halen leerlingen zo vaak zonder vertraging
de eindstreep. Dat lukt vaak ook nog met
meerdere profielen.
Hoewel de klassen klein zijn, is SvPO geen school
voor speciaal zorgonderwijs. Het is een reguliere
school voor voortgezet onderwijs en er zijn geen
bijzondere zorgvoorzieningen. De ambitie is om
leerlingen boven het niveau van het advies van de
basisschool te laten uitstijgen.
Let op: de open dagen van de Scholen voor
Persoonlijk Onderwijs zijn beperkt toegankelijk.
Wil je echt naar een van deze scholen, geef je dan
op tijd op. Kijk op de website www.svpo.nl.

VO GIDS

Thema's en extra's:

Op de volgende pagina’s in deze VO Gids is een aantal
van die extra’s of thema’s toegelicht. Deze komen vrij veel
voor, dus er is vast wel een school in jouw buurt waar je
zoiets kunt doen. Op al deze scholen haal je een gewoon
vmbo-, havo- of vwo-diploma, maar leer je dus ook nog iets
extra’s. Iets waar je je eigen talent mee kunt ontwikkelen of
iets waar je wat aan hebt in de wereld van nu. Want tijden
veranderen en scholen veranderen mee.

Bekijk op de volgende pagina's
een aantal thema's en extra's.
Wat spreekt jou het meeste aan?

e
m
S ca n nen

Kijk ook
op de website
van de VO
Gids voor alle
extra's die er
zijn.

r zo!

Ben jij zo’n kind dat altijd uitkijkt naar de gymles en dol is
op sport? Dan is een school met extra sportklassen wel wat
voor jou. Of ben jij zo’n kind dat juist weinig zin heeft in al
die gymlessen? Kijk dan nog even verder, misschien op een
andere school, want er is nog veel meer. Denk aan lessen
in ondernemerschap, kunst, extra talen zoals Chinees of
Spaans, techniek, wetenschappelijk onderzoek, filosofie
of robotica. Soms zijn het extra vakken, maar er zijn ook
scholen waar het hele programma in het teken van een
bepaald thema staat, zoals de tweetalige scholen waar je de
helft van de tijd Engels spreekt, of de Global Citizen-scholen,
waar alles in het teken staat van internationalisering.

o b iel e
nj
em
e

nt e

Stap 4

tj
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Op de meeste VO-scholen kun je straks kiezen uit extra
aanbod of een bepaald thema. Nu denk je misschien:
extra schoolwerk, moet dat? Maar als je iets kiest wat bij je
past, dan zul je zien dat het je veel plezier oplevert, terwijl
je tegelijkertijd je eigen talent ontwikkelt. Doen dus!

43

wat past bij jou?

Er is
veel om te
kiezen

Hoe kies je uit
het extra aanbod?
Om een goede keuze te kunnen maken, moet je een
beetje op onderzoek uitgaan! Kijk op de open dag van
de scholen in jouw buurt wat het aanbod is. Dit zijn
vragen die je daar kunt stellen:
 Kun je al meteen in de brugklas meedoen
aan het extra vak of thema?
 Als het in de brugklas begint, kun je er dan in
de bovenbouw mee verder?
 Wat voor lessen en activiteiten horen erbij?
 Zijn deze lessen en activiteiten onderdeel van
het lesrooster of doe je het buiten schooltijd?
 Kun je met leerlingen praten die het al
hebben gedaan of ermee bezig zijn?
 Lijkt het je leuk, past het bij jou?

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Kies voor robotica
en bouw een robot
Robots! Daar krijg jij later zeker mee te maken. Want robots
doen steeds meer, niet alleen in het bedrijfsleven, maar
ook gewoon thuis. Als jij straks kiest voor het vak
robotica, dan leer je hoe je zelf een robot bouwt en
programmeert. Hoe cool is dat?
Tekst: Lucy Beker

Sommige robots zijn al heel gewoon. Jij kent ze ook: van
zelfstandig werkende grasmaaiers en stofzuigers tot drones
die fotograferen en inspecteren. Het zijn slimme apparaten
die volledig geautomatiseerd een taak verrichten. In
fabrieken zijn ze al onmisbaar. Denk bijvoorbeeld aan
autofabrieken, tuinderskassen en melkveestallen: daar
is veel werk geautomatiseerd. Ook in de zorg zien we al
robots: niet alleen om patiënten te tillen, maar ook om ze
te helpen herinneren aan hun medicijnen.
KEUZEVAK OP ALLE SCHOOLSOORTEN
Je begrijpt het al: er zullen in de toekomst alleen maar
meer robots komen. Grote kans dat jij er later in je werk
mee te maken krijgt. Al die robot-machines moeten
gebouwd, geprogrammeerd en onderhouden worden.
Vandaar dat veel scholen het keuzevak robotica aanbieden.
Of je nu naar het vmbo, de havo of het vwo gaat: je kunt
ermee aan de slag!

Regionale robotwedstrijden

Op het vmbo kun je robotica
vaak in elke leerweg kiezen. Dat
verschilt wel per school, dus vraag
ernaar op de open dag van de school van
jouw keuze.
In de lessen robotica ga je zelf robots bouwen. Je bedenkt
met je klasgenoten waar je een robot voor wil inzetten.
Wat moet de robot doen, hoe bouw je hem dan en hoe
programmeer je hem zodat hij gaat doen wat je bedacht
hebt? Dat kan van alles zijn. Op CSG Jan Arentsz in Alkmaar
hebben de vmbo-leerlingen al eens een robot gebouwd die
de Rubiks kubus kon oplossen, die puzzelkubus met al die
kleurtjes. De onderbouwleerlingen van de school bouwden
deze robot met behulp van Lego.

Deze robot lost de
Rubiks kubus op!
Gemaakt in Alkmaar
door vmbo-leerlingen

De First Lego League (FLL) is een jaarlijkse wedstrijd
voor kinderen tussen de 9 en 15 jaar die zelf een
robot hebben gebouwd. Veel scholen vaardigen een
team af naar de FLL. Dit jaar is het thema 'City Shaper'
en gaan de deelnemers stedenbouwvraagstukken
oplossen. Ook maken ze een eigen robot die in de
robotwedstrijd verschillende missies moet uitvoeren.
De deelnemers werken altijd met Lego.

VO GIDS
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‘Zelf oplossingen bedenken’
“Het werken met robotica is zo leuk omdat je zelf oplossingen kunt
bedenken. We gaan net zo lang door tot het werkt. Zo leer je wel
doorzetten! En doordat we in teams werken, merk je al snel dat je ook van
elkaar kunt leren en elkaars talenten kunt benutten. Ik weet al dat
ik na mijn eindexamen verderga op het mbo met Engineering.”
VAN LEGO TOT PROGRAMMEERTAAL
Lego wordt in veel robotica-klassen gebruikt,
omdat het een handig en goed bouwmateriaal is.
Ook wordt vaak gewerkt met het materiaal van
Makeblock (mbots). Maar welke bouwstenen je
ook toepast, het gaat natuurlijk vooral om het
leren programmeren. Je ontdekt hoe het werkt,
je leert programmeertalen en past die toe in
steeds ingewikkelder apparaten. Want in de
bovenbouw van je school kun je er vaak
mee verder. Voor je het weet, heb je zelf
een werkende robot gebouwd!

Kees van Dommelen (rechts) met teamgenoot
Yonne Radstake, 4e klas vmbo-gl
Prinsentuin van Cooth, Breda

‘Meteen coderen en
programmeren’

“Robotica is bij ons een keuzevak in alle profielen.
In het eerste leerjaar beginnen we al meteen met
coderen en programmeren. Elke vier weken kunnen
onze leerlingen kiezen uit vier projecten, echte
opdrachten uit het bedrijfsleven. Daar gaan ze dan
in teams mee aan de slag in onze TOP-uren.
TOP staat voor Talenten Ontdek Plek. De leerlingen
zijn er heel enthousiast over en wij docenten
ook. Ze ontdekken vaak dat ze meer en andere
talenten hebben dan ze dachten. Wij hebben
ook contact met GET-LAB van Avans Hogeschool
in Breda, waar technologische innovaties in de zorg
worden ontwikkeld. Wij lenen elk jaar de zorgrobot Zora,
zodat onze leerlingen ermee kunnen kennismaken.”

Bas Postma,
docent op vmbo-school
Prinsentuin van Cooth, Breda
KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Doe het in het Engels
op een tweetalige school

Something
for you?
Doe de test op
ikkiestto.nl!

Wist je dat…
… ruim 130 scholen in Nederland tweetalig
onderwijs aanbieden?
… bijna 40.000 leerlingen al tweetalig onderwijs volgen?
… naast havo- en vwo-scholen ook steeds meer
vmbo-scholen tweetalig onderwijs aanbieden?

Nederlandse organisatie voor
internationalisering in het onderwijs

Op een school voor tweetalig onderwijs (TTO)
spreek je vanaf de eerste dag heel veel Engels! Niet
alleen bij het vak Engels, maar ook bij veel andere
lessen. Zo wordt het voor jou al gauw gewoon om
Engels te spreken en daar kun je later veel plezier
van hebben.
Engels is een wereldtaal. Op veel plekken in de wereld
leren kinderen naast hun eigen moedertaal ook Engels,
en daardoor kan uiteindelijk bijna iedereen met elkaar
communiceren. Dat is handig, maar ook belangrijk, want
het bedrijfsleven wordt steeds internationaler. De kans
wordt groter dat je later voor je werk wel eens naar het
buitenland moet of dat je collega's krijgt die een andere
taal spreken. Maar ook op vervolgopleidingen
wordt steeds meer in het Engels gedaan. Allemaal
redenen waarom steeds meer VO-scholen
tweetalig onderwijs aanbieden. En die tweede
taal is vrijwel altijd Engels. Een enkele school
in het oosten van het land biedt tweetalig
onderwijs in het Duits aan.

VWO, HAVO EN VMBO
Op tweetalige havo- en vwo-scholen wordt de helft van alle
lessen in het Engels gegeven. Op tweetalige vmbo- of mavoscholen is dat 30 procent. Dat betekent dat er ook
Engels wordt gesproken tijdens vakken als wiskunde,
tekenen, muziek, gymnastiek, en soms ook bij
geschiedenis en aardrijkskunde. Het verschilt per
school hoe dit wordt aangepakt, dus vraag ernaar.

‘Welcome new TTO
pupils. First day at
school! Getting to know
your teachers and your
classmates.’
VO GIDS

Chinees of Spaans leren? Dat kan ook!

DIPLOMA EN CERTIFICAAT
Op een tweetalige school doe je een normaal Nederlands
eindexamen. Daarnaast krijg je een apart TTO-certificaat.
Je kunt meestal nóg een extra certificaat behalen om
te laten zien hoe goed je Engels is. Veel scholen bieden
bijvoorbeeld Cambridge English aan en soms kun je het
Anglia-certificaat halen. Op alle scholen die TTO in de
bovenbouw aanbieden, kun je een internationaal erkend
IB-certificaat krijgen.
KOSTEN
Tweetalig onderwijs is vaak wel iets duurder dan gewoon
onderwijs. Dat komt doordat veel TTO-scholen meedoen
aan activiteiten zoals de Junior Speaking Contest of de
Cricket Challenge. Ook zijn er vaak uitwisselingen met
scholen in het buitenland. Het gaat meestal om een extra
ouderbijdrage van 250 tot 500 euro per schooljaar.
Vraag ernaar op de open dag!

‘Je leert
vloeiend Engels
spreken en daardoor
kun je met mensen
van over de hele
wereld praten.’
Evan de Kok
op ikkiestto.nl
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Op steeds meer havo- en vwo-scholen kun je Chinees of Spaans leren.
Dit zijn vaak (extra) keuzevakken. Vooral de opkomst van Chinees is
opmerkelijk. Veel leerlingen zien hier toekomst in omdat China als
handelspartner steeds belangrijker wordt. Vaak begint de Chinese les al
meteen in de brugklas. Op een aantal scholen kun je er ook eindexamen in
doen. Dan heb je inmiddels ongeveer 1000 Chinese tekens geleerd en kun
je al een beetje meepraten! Chinees is best een lastige
Toonaangevende TTO-scholen presenteren zich in deze
taal om te leren, maar grappig genoeg blijken kinderen
VO Gids. Staat er eentje in jouw regio, kijk dan
met dyslexie juist minder moeite te hebben met het leren
achterin je gids!
van de tekens!

ALKMAAR: OSG Willem Blaeu
ALMELO: Pius X College, locatie Aalderinkshoek
ALMERE: De Meergronden
AMSTERDAM: Bredero Mavo, Hubertus & Berkhoff
AMSTERDAM ZUIDOOST: Ir. Lely Lyceum
ASSEN: CS Vincent van Gogh locatie Lariks
BEMMEL: Over Betuwe College Bemmel – Locatie de Heister
BERGEN OP ZOOM: RSG 't Rijks
BREUKELEN: RSG Broklede
CAPELLE AAN DEN IJSSEL: Comenius Lyceum Capelle
CASTRICUM: Jac. P. Thijsse College
CULEMBORG: Koningin Wilhelmina College locaties
Beethovenlaan en Gershwinhof, O.R.S. Lek en Linge
EINDHOVEN: Stedelijk College Eindhoven Henegouwenlaan
EMMEN: Carmelcollege Emmen
ENKHUIZEN: RSG Enkhuizen
GORINCHEM: Lyceum Oudehoven
GRONINGEN: Gomarus College locatie Vondelpad 3
HAREN GN: Maartenscollege
HEERHUGOWAARD: Trinitas College, locatie Han Fortmann
HELLEVOETSLUIS: PENTA college CSG Jacob van Liesveldt
HOOFDDORP: Haarlemmermeer Lyceum (locatie BdC)
HOORN: Tabor College Werenfridus
KATWIJK AAN ZEE: Pieter Groen
LEERDAM: Het Heerenlanden
LEIDEN: Visser 't Hooft Lyceum Leiden
LELYSTAD: Porteum
MAASTRICHT: Porta Mosana College
NIEUWEGEIN: Anna Lyceum & MAVO (Anna van Rijn College),
Cals College Nieuwegein
OEGSTGEEST: Rijnlands Lyceum Oegstgeest
RIDDERKERK: Farelcollege, Farel Lyceum
ROOSENDAAL: Jan Tinbergen College
ROTTERDAM: Wolfert Tweetalig
SCHIJNDEL: Elde College Schijndel
TEYLINGEN: Rijnlands Lyceum Sassenheim
TUBBERGEN: Canisius Tubbergen
WARNSVELD: Isendoorn College
WASSENAAR: Rijnlands Lyceum Wassenaar
WEERT: Het College Weert, Philips van Horne
WEESP: Vechtstede College
WIERINGERWERF: RSG Wiringherlant
WIJK BIJ DUURSTEDE: Revius Lyceum Wijk bij Duurstede
WINSCHOTEN: Dollard College, Vestiging Hommesplein-Stikkerlaan
ZWIJNDRECHT: Walburg College

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

48

Het Technasium:

Samen werken aan echte
technische opdrachten
Ga je straks naar havo of vwo en vind je
techniek, technologie en de exacte vakken
leuk? Ben je nieuwsgierig en wil je naast
het leren ook actief bezig zijn? Dan is het
Technasium vast iets voor jou.
Tekst: Nienke Sikkema

Kies je in de tweede fase voor het profiel
Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek? Dan kun
je O&O als profielkeuzevak kiezen en er examen in doen.

Het Technasium is een onderwijsstroom
voor havo en vwo. Er wordt aandacht
besteed aan denken, maar je steekt ook
de handen uit de mouwen. Je leert de kennis die je hebt
opgedaan te gebruiken in de praktijk en je werkt aan de
uitvoering van jouw ideeën.
ONDERZOEKEN & ONTWERPEN
In Nederland zijn er zo’n 100 scholen met het predicaat
Technasium. Er zit er vast ook eentje bij jou in de buurt.
Op het Technasium volg je, naast de reguliere vakken,
het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Op sommige
Technasiumscholen volgen alle eerstejaars havo- en
vwo-leerlingen O&O en op andere kun je er na de
brugklas voor kiezen.

LEVENSECHTE PROJECTEN
Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen werk je in groepjes aan
levensechte, bètatechnische projecten. Elk O&O-project heeft
een opdrachtgever: een bedrijf dat de leerlingen van het
Technasium vraagt om een creatieve en innovatieve oplossing
voor een probleem.
Bij de start van een project breng je vaak een bezoek aan
het bedrijf of komt de opdrachtgever langs om erover te
vertellen. Aan het eind presenteer je jullie resultaten aan de
opdrachtgever.
Voor elk project kruip je in de huid van een professional.
Zo maak je kennis met allerlei verschillende technische en
bèta-beroepen en ontdek je wat bij je past en wat je talenten
zijn. Want weet jij al wat een civieltechnisch ingenieur of
biomedisch specialist eigenlijk doet?

PREDICAAT TECHNASIUM
Scholen met het predicaat Technasium
zijn aangesloten bij Stichting Technasium.
Samen werken zij aan goed en actueel,
omgevingsgericht onderwijs. Ook
tonen zij elk jaar weer aan te voldoen
aan de kwaliteitseisen die gesteld
worden aan het predicaat. Kijk voor alle
Technasiumscholen en meer informatie
op www.technasium.nl.

Bedenk een
technische
oplossing en
presenteer die aan
de opdrachtgever

VO GIDS

Lorenzo, Max en Vikram van
Metis Montessori Lyceum wonnen
de Technasium Top Award 2019
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Technasium Top Award

In de derde klas kun je meedoen aan de Technasium Top Award.
Een landelijke wedstrijd met elk jaar een andere uitdaging.
Afgelopen schooljaar luidde de opdracht: ontwikkel als engineer in
de technische installatiebranche een duurzaam, hybride warmteplan
om een bestaand gebouw aardgasvrij te maken. Het team van Metis
Montessori Lyceum (Amsterdam) won de Technasium Top Award.
Hun idee? Gebruik de poep en plas van een naastgelegen hotel om
biogas te produceren en verwarm daarmee het schoolgebouw.

EEN 10 VOOR SAMENWERKING
Het onderwijsprogramma van het Technasium spreekt je verstand,
creativiteit, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen aan. Je leert
samenwerken, organiseren, communiceren én duurzaam denken en
handelen. Belangrijke vaardigheden in een veranderende wereld vol
technologie. Zoals bij elk vak krijg je bij O&O gewoon cijfers die meetellen.
Maar je krijgt niet alleen een cijfer voor het resultaat. Je beoordeelt ook
elkaar en jezelf: hoe verliep de samenwerking? Neem je veel initiatief?
Die beoordelingen tellen net zo hard mee.
TECHNASIUMWERKPLAATS
Een school heeft een speciale werkplaats voor het Technasium. Hier werk
je samen met anderen aan de projecten voor O&O. Je vindt er alle tools die
je nodig hebt en de modernste technologische snufjes. Hoe het gaat in de
praktijk? Kijk even op pagina 9, daar vertelt Pien van 12 uit IJsselstein erover.
Zij doet Technasium op het Cals College in Nieuwegein.

Welke problemen ga je op het Technasium
oplossen? Hier een paar voorbeelden:
 Je bent architect en met je team krijg je de
opdracht om een 3D-ontwerp van een Tiny
House te maken dat ‘off grid’ , dus zonder
stroomvoorziening, kan functioneren.
 De brandweer vraagt je als werktuigbouwkundige
om een ontwerp voor een blusrobot die ingezet
kan worden bij branden in complexe, industriële
panden.
 Van een bank krijg je de opdracht een app te
ontwikkelen die jongeren leert bewuster met geld
om te gaan.
 Van een gemeente krijg je de opdracht om een
onderzoek te doen dat leidt tot een ontwerpplan
voor een klimaatbestendige wijk.

Bijzondere Technasium-scholen presenteren
zich achterin jouw VO Gids. Kijk gauw of er
eentje in jouw regio bij staat!
ALKMAAR: CSG Jan Arentsz havo/atheneum/
gymnasium, Stedelijk Dalton College Alkmaar
ALMERE: Helen Parkhurst
AMSTERDAM: Calandlyceum,
Metis Montessori Lyceum havo/vwo
AMSTERDAM ZUIDOOST: Ir. Lely Lyceum
ASSEN: Dr. Nassau College Locatie Quintus
BARENDRECHT: Dalton Lyceum Barendrecht
BARNEVELD: Johannes Fontanus College
BEILEN: Voortgezet Onderwijs Beilen
BERGEN OP ZOOM: RSG 't Rijks
BUDEL: BRAVO! College Cranendonck
BUSSUM: Goois Lyceum
CASTRICUM: Bonhoeffercollege
COEVORDEN: De Nieuwe Veste, locatie
Coevorden
DRIEHUIS: Ichthus Lyceum
EINDHOVEN: Eckartcollege
EMMEN: Hondsrug College Emmen
GIETEN: Dr. Nassau College Aa en Hunze
GORINCHEM: Fortes Lyceum
GRONINGEN: Praedinius Gymnasium
Groningen, Stadslyceum
HAREN GN: Harens Lyceum
HOOFDDORP: Kaj Munk College
HOORN: OSG West-Friesland
HUIZEN: Huizermaat
IJSSELSTEIN: Cals College IJsselstein
LEEK: rsg de Borgen Lindenborg
LEIDEN: Da Vinci College Kagerstraat
LELYSTAD: Porteum
MAARSSEN: Niftarlake College
NIEUWEGEIN: Cals College Nieuwegein
NIJVERDAL: CSG Reggesteyn, vestiging
Noetselerbergweg
NORG: Dr. Nassau College Locatie Norg
OUDENBOSCH: Markland College Oudenbosch
RIJSSEN: CSG Reggesteyn, vestiging Rijssen
ROTTERDAM: Lyceum Kralingen
TIEL: Lingecollege lyceum
UTRECHT: Gerrit Rietveld College
WEERT: Het College Weert, Philips van Horne
ZALTBOMMEL: Cambium College, locatie
Buys Ballot
ZEVENBERGEN: Markland College Zevenbergen
ZWIJNDRECHT: Walburg College
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‘Ik heb een documentaire
gemaakt over mijn oma van
80 jaar die op een boerderij
woont en nog elke dag koeien
melkt en kalveren voert. Het is mijn
proﬁelwerkstuk voor de havo, maar
ook een monument voor mijn oma.’
Louise (16)

o!

Ben je dol op zingen, dansen,
toneelspelen, tekenen of verhalen
schrijven? Denk dan eens aan een
cultuurprofielschool. Daar krijg
je – naast de gewone leervakken –
extra veel kunstvakken. Zó leer
je creatief denken!

n

Cultuurprofielschool

S ca
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Leer creatief denken op de

Op een cultuurprofielschool zijn alle kunstvormen
structureel in het rooster opgenomen. In elk
leerjaar wordt een voorstelling gemaakt, waar je
je talenten kunt laten zien. En dan gaat het niet
alleen om zingen, muziek maken of toneelspelen,
maar ook om tekenen en techniek, want bij zo’n
voorstelling horen ook decors, rekwisieten, licht- en
geluidstechniek. Ook maak je regelmatig excursies
naar voorstellingen en tentoonstellingen. Reken
maar op veel naschoolse activiteiten. Leerlingen
blijven vaak wat langer om te repeteren voor een
musical of te spelen in een band.
CREATIEF DENKEN
Op een cultuurprofielschool haal je een
gewoon schooldiploma waarmee je op álle
vervolgopleidingen terechtkunt. Je kiest voor een
cultuurprofielschool omdat je kunst en cultuur leuk
vindt. Want plezier in je schooltijd leidt in alle vakken
tot goede resultaten. En creatief leren denken, daar
heb je de rest van je leven ook veel aan.
Lees meer over cultuureducatie
op de website van de Vereniging
CultuurProfielScholen (VCPS):
www.cultuurprofielscholen.nl
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Benieuwd of er een
cultuurprofielschool bij jou
in de buurt is? Scan de
QR-code of draai je gids om
en bekijk de scholenlijst op
de binnenzijde van
het omslag.

ORS Lek & Linge, Culemborg
winnaar Antoine Gerrits Award
2019 van de Vereniging van
CultuurProﬁelScholen

‘Elk jaar een theaterdag’
“Onze school bruist echt van de cultuur. Vanaf de
brugklas krijg je allerlei kunstvakken. In sommige kun
je ook examen doen, bijvoorbeeld in tekenen, muziek,
grafische media of handvaardigheid. Verder krijgen we hier
workshops, projecten, lunchconcerten en uitstapjes naar
bijvoorbeeld musea. Elk jaar hebben we een
grote theaterdag en een voorjaarsconcert
in ons eigen theater Picolino. Dat
concert mochten wij samen presteren.
Superleuk om te doen!"

Sam Beereboom &
Karlijn van den Berg
Wessel Gansfort, Groningen
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Je wordt wereldburger
op een Global Citizen School
Ga je naar een Global Citizen School, dan ga je je
steeds meer een wereldburger voelen. Op deze
scholen hebben de lessen vaak een internationaal
tintje. Er zijn regelmatig uitwisselingen met
scholen in het buitenland (ook via internet) en
er is extra aandacht voor vreemde talen.

‘Naar Duitsland’
Global Citizen Scholen bieden een internationaal programma aan
voor alle leerlingen van vmbo, havo en vwo. Om je voor te bereiden
op de internationale samenleving en arbeidsmarkt. De woorden
global citizen betekenen letterlijk wereldburger.
VAN BRUGKLAS TOT EINDEXAMEN
Vanaf de brugklas tot je eindexamen is er aandacht voor
internationale onderwerpen, zowel binnen als buiten de lessen en
álle vakken. Ook werk je regelmatig samen met leerlingen uit het
buitenland, bijvoorbeeld door middel van eTwinning, een online
community voor scholen in Europa (zie ook www.etwinning.net).
Vaak zijn er projecten, workshops en/of gastsprekers.

“Het wereldburgerschap staat centraal bij
onze uitwisselingen. Ik heb zelf meegedaan
aan een Duitse uitwisseling. Ik had in de Duitse
les al vragen voorbereid die ik moest stellen aan
mijn Duitse uitwisselingsstudent. Geen simpele
vragen waar je alleen ja of nee op kon antwoorden!
Daardoor heb ik een heel gesprek met die Duitse
bij
student gevoerd en heb ik wat andere kanten van
hem leren kennen. Tegelijk heb ik veel geleerd
van de Duitse taal, want alles ging in het Duits."

NAAR CHINA OF ITALIË
Buiten de lessen kun je regelmatig op uitwisseling naar het buitenland –
misschien wel naar China of India. Maar om te beginnen wat dichter bij huis:
bijvoorbeeld naar Duitsland of Italië. Je verblijft daar dan in een gastgezin.
Dat is best spannend, maar super-leerzaam. Je ontdekt dan echt hoe het er in
een ander land aan toegaat.
TALEN LEREN
Om een echte wereldburger te worden, moet je je talen natuurlijk
wel goed spreken. Global Citizen Scholen besteden daarom
extra tijd aan talenonderwijs. Op veel scholen kun je één taal
op een extra hoog niveau doen. Daarvoor ontvang je dan
een internationaal erkend certificaat. Handig als je later in het
buitenland wil studeren of werken.
NETWERK
Op dit moment zijn er in Nederland zo’n 75 scholen aangesloten
bij het Global Citizen Network. Elke school vult het internationale
programma op haar eigen manier in, maar de scholen hebben
contact met elkaar via het Global Citizen Network en kunnen zich
daar certificeren.

Via eTwinning is
er contact met scholen
in andere landen

Chantal Carmiggelt
3 klas, Isendoorn College,
Warnsveld
e

Staat één van onderstaande Global Citizen Schools
in jouw regio? Bekijk dan de presentatie van die
school achterin je VO Gids!
ALMERE: Oostvaarders College, Park Lyceum
ASSEN: Dr. Nassau College Locatie Quintus
BERGEN OP ZOOM: Mollerlyceum
CULEMBORG: Koningin Wilhelmina College locaties
Beethovenlaan en Gershwinhof
EINDHOVEN: Stedelijk College Eindhoven Oude
Bossche Baan
GELDERMALSEN: O.R.S. Lek en Linge, vestiging
de Lingeborgh
GROOTEBROEK: Martinuscollege
HOOFDDORP: Haarlemmermeer Lyceum (locatie BdC)
LEIDEN: Bonaventuracollege Burggravenlaan
ROTTERDAM: Young Business School Rotterdam
SCHIJNDEL: Elde College Schijndel
VEENENDAAL: Ichthus College Veenendaal
MIDDELHARNIS: RGO
WARNSVELD: Isendoorn College
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Onderzoekend leren
op de WON-school
Een WON-school is een vwo-school waar je al meteen
in de brugklas leert wat wetenschap inhoudt. Je gaat
leren onderzoeken en onderzoekend leren. WON
staat voor ‘WetenschapsOriëntatie Nederland’.
Er zijn ruim 50 WON-scholen.

Veel mensen denken bij het woord wetenschap vooral
aan techniek en vakken als wiskunde en natuurkunde.
Maar wetenschap is veel breder dan dat. Het gaat
bijvoorbeeld ook over economie, literatuur, psychologie en
maatschappijwetenschappen. Op een WON-school maak je
kennis met al die verschillende wetenschapsgebieden.
Op bijna alle WON-scholen is ‘wetenschapsoriëntatie’ een
apart vak. Maar ook bij de andere vakken wordt vaak
aandacht besteed aan wetenschappelijke onderwerpen.
Ook zijn er regelmatig wetenschappelijke gastsprekers,
bijvoorbeeld onderzoekers die op een universiteit werken.

“Bij ons op school is een keer een moordspel
gedaan, waarbij er een neplijk lag en de
leerlingen vingerafdrukken moesten
nemen om de moordenaar op te sporen.
Een forensisch onderzoek dus.
Dat was spectaculair!”

Roline Peelen
5e klas vwo,
WON St Vitus College,
Bussum
ZELF ONDERZOEK DOEN
Op een WON-school leer je aan welke eisen wetenschappelijk onderzoek moet voldoen, maar je gaat zelf
ook allerlei onderzoeken doen. Je leert om kritisch na te
denken en om dingen niet zomaar voor waar aan te nemen.
Kijk op wonakademie.nl.

Nieuwsgierig of er een WON-school bij jou in de buurt
is? Draai je gids om en bekijk de scholenlijst op de
binnenzijde van het omslag!

Naar je eerste college met

Pre-University-school
Een flink aantal vwo-scholen biedt in de
bovenbouw een Pre-University-programma. Dat
betekent dat je kunt deelnemen aan colleges op de
universiteit. Hoe cool is dat?
Misschien lijkt het nu nog ver weg, maar voor je het weet zit je
in de 4e klas vwo. En dan beginnen de Pre-University Classes.
Pre-University-scholen, kortweg PRE-scholen genoemd,
werken samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de
Universiteit Leiden. Leerlingen van PRE-scholen worden een
paar keer per jaar uitgenodigd voor bijzondere colleges en
masterclasses op de universiteit. Je ziet dan meteen hoe het er
daar aan toe gaat in de collegezalen, en je krijgt een certificaat
van deelname aan het Pre-University-programma.

VERSCHIL TUSSEN WON EN PRE-UNIVERSITY
Het WON-programma begint al in de onderbouw en is gericht
op het ontwikkelen van vaardigheden voor onderzoek. Het
Pre-University-programma sluit daar op aan vanaf de 4e klas
vwo en brengt je al echt in de universiteit.

‘Even ontsnappen
aan school op de
Universiteit en meteen
voorbereid op de toekomst’

Anna van der Deijl, Adna Hameli, Madelief van Delft en
Noah Tjoen, uit de 5e klas van het Marnix Gymnasium
Rotterdam, deden mee aan het Pre-University Programma
en gingen naar een college aan de Universiteit Leiden.

Nieuw vwo-vak:
Academische Vaardigheden
Het Schoonhovens College in Schoonhoven heeft een geheel nieuw
schoolvak ontwikkeld om vwo-leerlingen goed voor te bereiden op
een vervolgopleiding op de universiteit: Academische Vaardigheden.
Minister Slob heeft dit vak onlangs erkend als officieel examenvak voor
het vwo. Het is volgens de minister uniek dat er een nieuw examenvak
wordt erkend dat geheel is ontworpen door docenten zelf, compleet
met methode en examenprogramma. Vanuit de academische wereld is
enthousiast gereageerd op de opzet van het nieuwe vak en ook andere
scholen zijn geïnteresseerd.
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Je verveelt je niet
op een BPS-school
Bijna 50 VO-scholen in Nederland hebben
een speciaal certificaat waardoor ze zich
‘begaafdheidsprofielschool’ (BPS) mogen
noemen. Op zo’n school ga je je zeker
niet vervelen.

WAT HOUDT HET IN?
Deze scholen hebben bewezen dat ze oog hebben voor
kinderen die hoogbegaafd zijn. Daar heb je vast wel eens
van gehoord of misschien ben je zelf wel hoogbegaafd.
Dan hoor je in principe bij de beste leerlingen van de klas
en verdiep je je graag in een onderwerp om er alles van te
weten te komen. Hoogbegaafde leerlingen worden ook wel
HB-leerlingen genoemd.
EN TOCH… komt het voor dat leraren en klasgenoten
helemaal niet in de gaten hebben dat er een hoogbegaafd
kind in de klas zit. Soms vervelen deze kinderen zich op
school, vinden ze de lessen niet spannend en doen ze niet
meer mee, waardoor ze uiteindelijk juist lagere cijfers halen.
Dat is natuurlijk jammer. Daarom zijn er nu scholen waar
speciaal op je wordt gelet als je een HB-leerling bent.. Niet
dat het aparte scholen zijn; het zijn gewone scholen, maar
ze zorgen ervoor dat HB-leerlingen wat extra uitdaging
krijgen, waardoor ze blijven meedoen en blijven presteren.

“Het verrijken en versnellen is voor iedereen
mogelijk, niet voor een paar happy few.”

“Vooral de mogelijkheden
van de 3D-printer, de
sterrenclub en het HB- café
bieden veel extra's.”

Norbertus Gertrudis
Lyceum, Roosendaal

WAT HEB JE ERAAN?
Begaafdheidsprofielscholen bieden hun leerlingen
mogelijkheden voor verrijken en versnellen. Dat betekent
dat je soms een vak op een hoger niveau mag doen, extra
vakken mag volgen of eerder eindexamen doen, zodat
je tijd overhoudt voor extra activiteiten, bijvoorbeeld
debatlessen of een onderzoeksproject. Zo blijft school leuk
en leer je meer. Je haalt het beste uit jezelf!

Kwaliteit BPS gegarandeerd
Scholen mogen zich niet zomaar begaafdheidsprofielschool (BPS) noemen. Dat mag alleen als ze zijn
goedgekeurd door de Vereniging BPS in Amersfoort. Deze
bestaat al sinds 2007 en werkt aan een landelijk dekkend
netwerk van begaafdheidsprofielscholen in Nederland.
Zij moeten voldoen aan bepaalde criteria en worden elke
vier jaar onderzocht om de kwaliteit te borgen. “De BPSgedachte zit in heel de school. Het is niet van een paar
betrokken leraren, het is van hen allemaal."

Norbertus Gertrudis Lyceum, Roosendaal
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Gek op sport?

Kies een sportklas!
Ben jij gek op sport? Kijk dan eens naar een school die
sportklassen biedt. Daar krijg je extra veel lesuren sport of
lichamelijke oefening, zoals dat officieel heet.
Je maakt dan ook kennis met sporten die in een gewone klas
niet of nauwelijks aan bod komen. Denk aan freerunning,
tennis of beachvolleybal.

Extra sporten dus naast de ‘gewone’ schoolsporten
zoals voetbal, softbal en turnen. Ook ga je sporten doen
buiten het schoolterrein, zoals zwemmen, atletiek, judo,
golf en misschien wel skiën. Van al die sporten leer je de
spelregels en je maakt bovendien excursies naar sportieve
evenementen of stadions.
NAAR EEN SPORTIEF BEROEP
De sportklas is vaak een opstapje naar een sportief
beroep later of een beroep waarin je bijzonder fit
moet zijn, bijvoorbeeld bij de politie of de brandweer,
een beroep in de gezondheidszorg of in het toerisme
(misschien wel surf- of skileraar?). Maar je kunt natuurlijk
ook gewoon voor een sportklas kiezen omdat je er zin in
hebt! Het mooie is dat je van sporten veel meer leert dan
je denkt, dingen die je overal bij kunt gebruiken.
Denk aan:
• organiseren
• samenwerken

•
•

doorzetten
winnen én verliezen

EXTRA KOSTEN
Let op: deelname aan een sportklas kost vaak
wel iets extra. Gemiddeld vragen scholen een
bijdrage van rond de 100 euro per leerjaar. Dit geld
wordt meestal besteed aan sportieve excursies en
sportclinics door professionele sporters.

Dit doe je in
een sportklas:
• Minimaal 5 uur per week
sport (in 1e en 2e leerjaar)
• Veel bijzondere sporten
• Clinics, toernooien en
excursies
Atlete Dafne Schippers:
twee keer wereldkampioene op
de 200 meter hardlopen en zilver
op de Olympische Spelen in Rio
de Janeiro in 2016. Ze zat op
Topsport TalentSchool Leidsche
Rijn College in Utrecht.
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Ben jij zo’n kind dat nu al op hoog niveau met één bepaalde sport successen behaalt?
Een topsporter-in-de-dop? Dan wil je natuurlijk door met je trainingen.
Dat kan als je kiest voor een Topsport TalentSchool (TTS).

In Nederland zijn 30 Topsport Talentscholen die horen bij de
Wil je weten of
Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport (LOOT). Deze
scholen hebben een officële licentie om talentvolle
er bij jou in de buurt ook
jonge sporters te helpen een middelbareschooldiploma
een Topsport TalentSchool
te halen terwijl ze toch blijven trainen voor hun sport.
is? Scan de QR-code
Dat diploma is echt belangrijk voor later.

n
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Let op: je wordt alleen toegelaten tot een topsportschool als je
officieel de talentstatus van het NOC*NSF hebt. Heb je die nu nog niet, maar
denk je die in de toekomst wel te krijgen? Kies dan voor een school met
een TTS-afdeling, zodat je later kunt overstappen.

‘Ik mag veel trainen in het buitenland’
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Op een TTS-school wordt rekening gehouden met je
trainingen en wedstrijden. Je rooster wordt zodanig
opgesteld dat je elke dag tijd overhoudt voor
trainingen. Je krijgt extra verlof voor trainings-stages
en dan kun je via de computer je huiswerk maken, zodat
je op school niet achterop raakt.

of draai je gids om en
bekijk de scholenlijst aan
de binnenzijde van het
omslag.

e n je b e nt e r
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“Snowboarden is spectaculair om te zien en om te doen. Het is echt cool om hoge
sprongen te maken. Afgelopen jaar zou ik meedoen aan de Europese kampioenschappen,
maar ik had pech: ik brak mijn arm en sleutelbeen. Gelukkig kon ik in april wel weer meedoen
aan het Nederlands kampioenschap en werd ik weer eerste! Ik train elke dag, vaak op indoorbanen of
op trampolines, maar ook vaak in het buitenland. Vorig schooljaar ben ik wel 15 weken naar trainingskampen
in Zwitserland, Oostenrijk en Amerika geweest en dit schooljaar heb ik alweer twee weken in Japan getraind.
Dat kan gelukkig, omdat ik op een TTS-school zit die hier rekening mee houdt. Als ik naar het buitenland ga,
krijg ik huiswerk mee of het wordt online gezet. Soms moet ik nog toetsen maken op trainingskamp. Het is fijn
dat dat kan, want anders was ik nooit zo ver gekomen met snowboarden!”

Snowboardkampioen Sam Vermaat (14) uit Halsteren,
3e klas vwo, Topsport TalentSchool ’t Rijks, Bergen op Zoom

Zij deden
het ook!
Heel veel bekende sporters hebben hun
schooldiploma gehaald op een
Topsport Talentschool. Denk aan:
Sanne Wevers (turnen),
Max Verstappen (Formule 1-racen),
Dafne Schippers (atletiek),
Robin van Persie (voetbal),
Wesley Sneijder (voetbal),
Ranomi Kromowidjojo (zwemmen),
Epke Zonderland (turnen)
en Sven Kramer (schaatsen).
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Als je droomt van

een eigen zaak...
Als je nu al droomt van een eigen zaak...
of als je het nu al leuk vindt om je overtollige
spullen te verkopen: dan ben je een zakenman
of zakenvrouw in de dop. Dat talent kun je
versterken op een Vecon Business School.

Op zo'n school ga je vanaf de brugklas je ondernemerschap
ontwikkelen. Er komen af en toe gastdocenten uit het
bedrijfsleven, die vertellen hoe zij hun eigen onderneming
hebben opgericht en die al jouw vragen kunnen
beantwoorden. Je traint vaardigheden als het voeren van
een administratie of het invullen van een belastingaangifte.
KANSEN ZIEN EN BENUTTEN
Het leukst zijn natuurlijk de projecten waarbij je al zelf een
onderneming opzet! Op het Walburg College in Zwijndrecht
bijvoorbeeld hebben leerlingen al eens een handel in
wintermutsen opgezet, en op de Calvijn Business School in
Rotterdam-Zuid besloot een klas om oude en overtollige
landkaarten van de school te verkopen. De opbrengst gaat
vaak naar een goed doel. Wat voor onderneming je ook
opzet, het gebeurt dan wel helemaal volgens de regels:
je maakt met een groepje eerst een ondernemingsplan
en een begroting, je doet marktonderzoek, maakt een
reclameflyer en regelt eventueel een lening. Daarna krijg
je te maken met inkoop en verkoop en leer je het verschil
tussen bruto en netto winst. Minstens zo belangrijk: je leert
samenwerken met een team, creatief denken, kansen zien
en benutten.
“We hebben winst
gemaakt met de verkoop
van zelfgebakken koekjes in
zelfgemaakte zakjes.”

Kübilay Evren
Calvijn Business School,
Rotterdam

Op veel scholen die zijn gecertificeerd als
VECON BUSINESS SCHOOL ga je in de volgende leerjaren
ook bij bedrijven op bezoek. Je spreekt met de managers,
je ontdekt hoe een bedrijf in de praktijk werkt, soms mag
je een dagje meelopen en soms mag je in de examenklas
een opdracht doen voor een bedrijf, wat dan meteen
je profielwerkstuk kan worden. Op sommige scholen
kun je met je klas meedoen aan een Business Game of
beursspel. Tegelijkertijd leer je al een beetje boekhouden,
je doet een cursus Excel (een rekenprogramma dat in
het bedrijfsleven veel wordt gebruikt) en je traint je
presentatievaardigheden. Met zo’n voorbereiding heb je
straks een fikse voorsprong in je vervolgopleiding én een
goede basis om zelf een eigen bedrijf te starten.
EXTRA CERTIFICAAT
Een VECON BUSINESS SCHOOL heeft een certificaat
van de stichting Vecon (zie kader). Deze stichting helpt
scholen met een programma om leerlingen te leren
omgaan met geld en ondernemerschap. Als je aan een
erkende school het hele programma hebt doorlopen,
ontvang je aan het eind een extra certificaat, bovenop je
gewone vmbo-, havo- of vwo-diploma.

Dit is Vecon

De Stichting Vecon Business School
is opgericht door de Vereniging van
Economieleraren (Vecon) en heeft
als doel zoveel mogelijk leerlingen in
aanraking te laten komen met economische vakken,
ondernemendheid en ondernemerschap.
Kijk op www.vecon.nl/vbs.
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“Ik heb gekozen voor de Vecon Business School omdat wij thuis een eigen
bedrijf hebben en ik dat wellicht later wil overnemen. Hier op school is
er naast een vakinhoudelijk programma ook volop ruimte voor het
ontwikkelen van vaardigheden. We zitten hiervoor met havo 4 en vwo 4
bij elkaar, zodat je ook eens iets met andere leerlingen onderneemt.
Op Het Heerenlanden kun je voor een deel zelf kiezen wat je voor de
Vecon Business School doet. Dus niet iedereen volgt exact hetzelfde
programma. Zo volgt wel iedereen het boekhouden, maar andere
zaken zijn individueel te kiezen. Je kunt bijvoorbeeld op het gebied
van sociale media een bedrijf uit de regio ondersteunen of een actie
voor een goed doel organiseren. Zelf heb ik ook gekozen voor de
module beleggen, omdat ik dit interessant vind en daar graag
meer van wilde weten.”

Maxim van Asch,
4 klas havo, Het Heerenlanden, Leerdam
e

Groep 8 leert
een bedrijf te starten
Vecon Business School Het Heerenlanden
in Leerdam nodigde groep 8 van basisschool Juliana
uit voor een workshop Hoe start ik een bedrijf?
De achtstegroepers zaten vol ideeën voor de oprichting
van ondernemingen en leerlingen van Het Heerenlanden
begeleidden ze bij het uitwerken daarvan.
Kleding maken met behulp van een 3D-printer, een
nieuw dierenziekenhuis inrichten, een designbureau voor
hippe logo’s beginnen: dat zijn een paar voorbeelden
van ondernemingen die de kinderen wel zagen zitten.
Ze moesten vervolgens bedenken hoe ze hun product
zouden maken en promoten en wat voor prijzen er
gerekend moesten worden. Aan het eind van de workshop
werden mooie plannen gepresenteerd. Het winnende
ondernemingsplan was een eetcafé waar ijs en chocolade
met verschillende hippe smaakjes verkocht zou worden. De
kinderen van de Julianaschool waren heel enthousiast over
deze kennismaking met de Vecon Business School.

Tim van Kooten (rechts), leerling van Het Heerenlanden, is
coach van de achtstegroepers Yourie, Sanne en Annelie van
de Julianaschool in Leerdam. Samen brainstormen ze over het
starten van een onderneming.

Woon jij in één van onderstaande
plaatsen en is Business wat voor jou?
Deze VBS-scholen presenteren zich
achterin jouw VO Gids (draai de
gids om).
ALMELO: CSG Het Noordik, Noordikslaan
AMSTERDAM: Calandlyceum
BARNEVELD: Johannes Fontanus College
BERGEN OP ZOOM: Mollerlyceum
CASTRICUM: Bonhoeffercollege
EMMEN: Esdal College Oosterstraat & Boermarkeweg,
Hondsrug College Emmen
ENKHUIZEN: RSG Enkhuizen
GORINCHEM: Lyceum Oudehoven
GRONINGEN: CSG Wessel Gansfort
HALSTEREN: Curio steenspil
HEERHUGOWAARD: Trinitas College, locatie Han Fortmann
HOOGVLIET: PENTA college CSG Hoogvliet
HOUTEN: College de Heemlanden
IJSSELSTEIN: Cals College IJsselstein
KATWIJK AAN ZEE: Pieter Groen
LEERDAM: Het Heerenlanden
LEIDEN: Bonaventuracollege Burggravenlaan
MAASTRICHT: Bonnefanten College, Porta Mosana College
MIJDRECHT: VeenLanden College Mijdrecht
PAPENDRECHT: CSG De Lage Waard Vijzellaan
ROTTERDAM: Comenius College Rotterdam
SLEEUWIJK: Altena College
VEENENDAAL: Ichthus College Veenendaal
VINKEVEEN: VeenLanden College Vinkeveen
VOLENDAM: Don Bosco College
ZEVENBERGEN: Markland College Zevenbergen
ZWIJNDRECHT: Walburg College
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Kijk over de
grenzen op een
Unesco-school

Het

h i s to

rische

centrum
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‘De kans om bijzondere dingen te doen’
“Wij hebben meegedaan aan een internationaliseringsproject,
waarvoor we in in Italië en Frankrijk zijn geweest. Ook heb
ik leeftijdgenoten uit andere landen op bezoek gehad. Zo
leerden we nieuwe mensen en nieuwe culturen kennen.”

leerling Porta Mosana College, Maastricht

ELKE SCHOOL IS ANDERS
De meeste Unesco-scholen bieden havo- en
vwo-onderwijs aan. Soms geeft een Unesco-school
vmbo-tl. Je haalt een normaal diploma, maar gaat
daarnaast aan de slag met de Unesco-speerpunten.
Hoe dat wordt aangepakt, bepaalt de school zelf. Vaak zijn er
themaweken, projecten, speciale lessen en excursies. Bijna
alle scholen organiseren ook reizen naar het buitenland,
waarbij je soms verblijft in een gastgezin.
Zo leer je de wereld kennen.

d

Op een Unesco-school leer je alles over vrede en
verdraagzaamheid, internationale verbondenheid
en duurzaamheid.

Leren hoe je
de wereld veiliger
en schoner kunt
maken

Misschien heb je al eens van Unesco gehoord. Unesco
is een internationale organisatie die zich inzet voor een
betere wereld. De speerpunten van Unesco zijn vrede
en mensenrechten, wereldburgerschap, duurzaamheid
en intercultureel leren. Op een Unesco-school leer je
wat je zelf kunt doen om de wereld een stukje veiliger,
verdraagzamer en schoner te maken. Deze thema's komen
op een Unesco-school structureel en schoolbreed aan de
orde. Er zijn inmiddels 47 Unesco-scholen in Nederland, van
basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs.
WERELDBURGER
Je maakt kennis met de gewoonten, de cultuur,
de levensbeschouwing en het leven van
andere kinderen, ook kinderen uit andere
landen. Om op een fijne manier samen
te leven, zijn ‘respect’, ‘solidariteit’ en
verdraagzaamheid’ de sleutelwoorden.

‘Nadenken over het milieu’
“Dit jaar heb ik met een paar klasgenoten een tijdschrift
gemaakt over duurzaamheid. Het is goed om na te denken hoe
we daaraan kunnen bijdragen. Ik heb ook een mooie individuele
opdracht gedaan: een video gemaakt waarin ik laat zien waarom
ik als mens uniek ben. Omdat ik zelf veel muziek maak, kreeg dat
een belangrijke rol in mijn video. Want mijn muziek maakt mij
zeker uniek!”

Rutger, leerling Willem de Zwijger College, Bussum

Op www.unescoscholen.nl kun je zien
waar de Nederlandse Unesco-scholen
staan. Deze scholen hebben een
officiële erkenning van Unesco en
maken deel uit van een wereldwijd
netwerk met zo'n 10.000 scholen.

Onderstaande Unescoscholen laten zich graag
aan je zien! Woon jij in of in
de buurt van onderstaande
gemeenten? Draai de
VO Gids om en lees meer
over de school.
ALMERE: Aeres VMBO Almere, Oostvaarders College
AMSTERDAM: Metis Montessori Lyceum havo/vwo
BUSSUM: Willem de Zwijger College
CULEMBORG: O.R.S. Lek en Linge Culemborg
DELFT: Grotius College locatie Juniusstraat
GELDERMALSEN: O.R.S. Lek en Linge, vestiging
de Lingeborgh
HOORN: Tabor College Werenfridus
MAASTRICHT: Porta Mosana College
MIDDELHARNIS: RGO vwo - havo - mavo
MONNICKENDAM: Bernard Nieuwentijt College
Monnickendam
NIEUWERKERK AD IJSSEL: Comenius College
Nieuwerkerk
ROOSENDAAL: Norbertus Gertrudis Lyceum
ROTTERDAM: Lyceum Kralingen
UTRECHT: Christelijk Gymnasium Utrecht,
St. Bonifatiuscollege
VELSEN-ZUID: Gymnasium Felisenum
WARNSVELD: Isendoorn College

VO GIDS
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School en
levensvisie
In Nederland kun je kiezen uit openbare
en bijzondere scholen. Maar wat betekent
het precies: openbaar of bijzonder? Dat
heeft te maken de levensvisie die een
school uitdraagt. Het is daarom niet
gek om te kijken of een school ook wat
dit betreft bij jou en jouw familie past.
Openbaar of bijzonder:
bekijk het eens!

Het zit zo: openbare scholen zijn opgericht door de
overheid en élk kind mag daarnaartoe. Bijzondere scholen
zijn opgericht door groepen ouders en hebben vaak een
religieuze achtergrond. Ze zijn bijvoorbeeld protestantschristelijk, rooms-katholiek of islamitisch, maar er zijn ook
algemeen bijzondere scholen zonder religieuze achtergrond.

Verschil tussen
bijzonder en speciaal
Bijzonder onderwijs is niet hetzelfde als speciaal
onderwijs. Het woord bijzonder verwijst naar de
levens-visie van de school: protestants-christelijk,
roomskatholiek of islamitisch. Speciaal onderwijs
is ingericht voor leerlingen, die vanwege leer- of
gedragsproblemen of een medische beperking, extra
hulp nodig hebben. Scholen voor speciaal onderwijs
kunnen dus openbaar of bijzonder zijn.

Alle scholen, openbaar of bijzonder, krijgen dankzij een
wet uit 1917 evenveel geld van de overheid om de lessen
te organiseren. Daardoor hebben jij en je ouders echt vrije
schoolkeuze. Want of je nu een openbare of een bijzondere
school kiest: het kost geen extra geld. Er is wel een ander
verschil: bijzondere scholen mogen van de wet leerlingen
en leraren weigeren die niet bij hun religieuze principes
passen. In het openbaar onderwijs doen ze dat niet. Daar
is iedere leerling welkom, ongeacht afkomst, geloof of
geaardheid.
In de dagelijkse praktijk zijn alle scholen vrij in de invulling
van hun levensvisie. Daar kun
je op de school van je
keuze naar vragen.

Kijk of de
levensvisie van
een school bij
jou past
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De mentor
is er voor jou
Welke VO-school je ook kiest: er staat straks een mentor voor je
klaar. Dat is een leraar die de vaste begeleider van jouw nieuwe
klas is. Bij hem of haar kun je met al je vragen terecht. Op deze
pagina’s geven vier ervaren mentoren je alvast een paar tips.
Eén ding weten ze al zeker: 'Reken maar dat je een leuke
tijd krijgt op de middelbare school!'

‘Je vindt vrienden voor het leven’
Marlin Harmelink en Jolien Wanschers,
leraren en mentoren van een vmbo-klas
op het Pius X College in Almelo.

‘Niet meteen
bergen huiswerk’

Thomas Mols, docent en coach
van een vmbo-klas op het
Commanderij College in Gemert.

Mentor Harmelink: “Wist je dat je juist op de
middelbare school vaak vrienden voor het leven
vindt? Probeer daarom gewoon jezelf te zijn, ook
in die eerste spannende weken, want het is fijn als
iedereen meteen een goed beeld van je krijgt, dan
maak je snel vrienden.”

“Op het Commanderij College krijg
je geen mentor, maar een coach.
Eigenlijk net als op de sportclub. De
coach leert je om een portfolio te
maken van je werk, zelf te bepalen
wat je doelen zijn en na te denken
over je toekomst. Zo kom je na een
paar jaar gemakkelijk tot de juiste
profielkeuze. Dat klinkt nu misschien
allemaal ingewikkeld, maar het gaat
stap voor stap. Je krijgt niet meteen bergen
huiswerk, je mag rustig beginnen en op je eigen tempo werken. Je
zult zien hoe fijn dat is. Sommige scholen organiseren net als wij al
voor de vakantie een kennismakingsdag. Ga daar vooral heen, want
dan zie je al wie er in je klas komen en kun je al kennismaken met
je coach. Vaak wordt dan al een WhatsApp-groep aangemaakt, doe
daar je voordeel mee. Moet je bijvoorbeeld een eind fietsen, dan kun
je misschien al voor de start van het schooljaar afspreken om een
fietsgroepje te maken.

Mentor Wanschers: “Stel gerust vragen! Aan je
klasgenoten, maar ook aan je mentor. Daar zijn we
voor. Het eerste jaar krijg je elke week veel lessen
van je mentor. Je ziet ons elke dag en je kunt ons
altijd aanspreken.”

Ik heb trouwens niet alleen een tip voor de nieuwe brugklassers,
maar ook voor hun ouders: maak je niet te snel ongerust. Zie je als
ouder in Magister een keer een 4 staan, zeg er dan niet meteen iets
van, maar wacht af hoe het zich ontwikkelt. Vertrouw op de coach,
die heeft nauw contact met de kinderen en laat hen leren vanuit hun
eigen ervaringen. De volgende keer kan je kind wel een 9 hebben!”

Onze tip:

‘Tip
voor ouders:
vertrouw op de
coach’

Mijn tip:

Plan je huiswerk goed. Gebruik daarvoor niet alleen de
Magister-app maar ook een eigen papieren agenda.

Mentor Harmelink: “Kijk elke avond in je agenda
wat je de volgende dag nodig hebt, en stop dat
vast in je tas. Dan kun je ’s ochtends in de haast
niks vergeten! Heb je veel boeken en spullen bij je,
leg dan ’s ochtends de helft in je kluisje en wissel
dat na de pauze om. Zo hoef je niet te veel te
sjouwen en maak je goed gebruik van je kluisje.”
Mentor Wanschers: “Probeer je huiswerk goed te
plannen. Een papieren agenda geeft een goed
overzicht van de hele week en je kunt er altijd en
overal bij. En je ouders willen je vast ook helpen bij
het plannen.”

Zorg voor een rustige, opgeruimde werkplek
om te leren, zodat je niet te veel wordt afgeleid.
Dat helpt!

‘Maak goed gebruik
van je kluisje, dan hoef je
niet zoveel te sjouwen’
VO GIDS

Joost van der Tak, mentor en docent op
Het Baken Stad College in Almere.

Foto
:
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‘Je leert
de nieuwe
kinderen snel
kennen’

‘Na een week
weet je al de weg’

Rick van der Veen, docent mens en maatschappij
en brugklasmentor van een vmbo-klas
op CSG Kluiverboom in Groningen.
“Als je naar de brugklas gaat, krijg je ineens veel nieuwe
klasgenoten. Dat is leuker dan je nu misschien denkt,
want al die nieuwe kinderen leer je heel snel kennen in de
introductieweek. Dat is de eerste schoolweek met allerlei
leuke activiteiten waarin je samen met je nieuwe klas en
je mentor de school en de omgeving gaat verkennen.
Echt: na die eerste week weet je al de weg in je nieuwe
school, ken je de mensen die er rondlopen en weet je wat
er van je wordt verwacht. Heb je daarna nog vragen of zit
je met een probleem, bijvoorbeeld met een toets of met
een andere leraar, dan kun je altijd bij je mentor terecht.
Je zult ontdekken dat je de mentor het eerste jaar heel
vaak ziet, omdat die naast het mentoruur ook nog andere
lessen geeft.
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'Maak vooral plezier met
nieuwe vrienden en docenten'
“In het begin vind je het vast wel
een beetje spannend om naar je
nieuwe school te gaan, maar
het is echt nergens voor nodig
om onzeker te zijn. Bedenk
maar zo: het is voor iedereen
nieuw. Trek je niet te veel
aan van wat anderen van jou
vinden. Doe gewoon dingen
waar jij je prettig bij voelt.
Dan krijg je vanzelf vrienden
en vriendinnen die hetzelfde
zijn als jij. Snap je iets niet,
stel dan gerust vragen aan een
klasgenoot of je docent. Als je niks
vraagt, moet je alles zelf uitvinden en
duurt het soms drie keer zo lang. Dat hoeft
niet! Op de middelbare school speelt de mentor
van jouw nieuwe klas een heel belangrijke rol. De mentor is
eigenlijk hetzelfde als de juf of meester in groep 8. Je kunt
met álles bij je mentor terecht. Of je nou een slecht cijfer
hebt dat je niet begrijpt, een conflict met een klasgenoot of
zorgen over thuis: je mentor zal je helpen om een oplossing
te vinden. De mentor is er voor jou! Het allerbelangrijkste
is dat jij het naar je zin hebt op je nieuwe school. Maak dus
vooral plezier, met vrienden en de docenten. En vergeet
ondertussen niet om je best te doen en om goede cijfers te
halen, want daarvoor zit je natuurlijk óók op school!”

Mijn tip:

Stap gerust naar je mentor als iets je dwars zit. Je mentor
zal je altijd helpen om een oplossing te vinden.

Mij valt elk jaar weer op hoe gauw de brugklassers zich
hier thuis voelen en plezier krijgen in al die mooie nieuwe
vakken. Zo leuk om te zien hoe snel dat gaat.”

Mijn tip:

Heb vertrouwen in jezelf, want
je kunt meer dan je denkt!

Stap 5
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Vrijeschool Rotterdam

12
praktische
tips

Zó maak je
nieuwe
vrienden
Tekst: Kim Broos, kinder- & jeugdpsycholoog
Beeld: Sanne van der Most

Nieuwe vrienden en vriendinnen op
je nieuwe school, dat wil iedereen wel.
Maar hoe krijg je dat eigenlijk voor
elkaar? De VO Gids geeft je 12 tips
om je op weg te helpen.

2 Wees niet te onzeker
Je bent niet de enige die op de eerste schooldag nog maar
weinig mensen kent. Voor bijna iedereen is alles nieuw en
spannend. Wees niet te onzeker en heb het lef om een praatje
aan te knopen.

3 Wees eerlijk
Er is niks mis mee als je eerlijk zegt dat je nog niet zo veel
mensen kent en graag nieuwe vrienden zou willen maken.
Sterker nog: veel kinderen zullen het dapper vinden en
vertellen dat dat ook voor hen geldt!

4 Wees jezelf!
Misschien denk je dat je meer in de smaak valt als je je op een
bepaalde manier gedraagt. Of als je bepaalde kleren aanhebt
of met bepaalde mensen omgaat. Maar wanneer je je anders
voordoet dan je eigenlijk bent, is dat ontzettend vermoeiend,
want het kost veel energie. Bovendien is het heel moeilijk vol
te houden. Blijf gewoon jezelf, dan zul je het snelst vrienden
vinden met wie het echt klikt.

Sta open voor
1 nieuwe
contacten

5 Vraag!

Zoek niet alleen contact met de kinderen die je al kent. Je
zult veel meer vrienden maken wanneer je openstaat voor
iedereen in je nieuwe klas!

Begin gewoon een praatje met iemand die je niet kent door
een paar vragen te stellen. Vrijwel iedereen vindt het leuk om
iets over zichzelf te vertellen. Vaak vragen ze ook iets terug
en voor je het weet, staan jullie gezellig te praten! Andersom
geldt: als iemand jou iets vraagt, ga er dan ook op in!

VO GIDS

Begin gewoon een praatje door
iemand een vraag te stellen
63

6 Ga bij een club
Clubjes op school, zoals toneel of muziek, zijn een goede
manier om medeleerlingen beter te leren kennen buiten de
lessen om.

7 Gebruik de pauze goed
Pas op dat je niet de hele pauze blijft staan bij één groepje
met kinderen die je al kent. Zo leer je nooit nieuwe mensen
kennen! Wandel eens rond en spreek iemand anders aan!
Samen gaat dat nog makkelijker dan alleen.
Zie ook tip 5.

8 Heb er vertrouwen in
Zoals voor bijna alles geldt ook bij vrienden maken: geloof
in jezelf. Zeg regelmatig tegen jezelf dat je vast snel nieuwe
vrienden zal maken. Maak ook eens een lijstje van al jouw
sterke punten en wat jij je toekomstige vrienden allemaal
te bieden hebt. Hierdoor is je houding heel anders dan
wanneer je er zelf totaal geen vertrouwen in hebt. Je voelt je
zekerder en optimistischer, en dat straal je ook uit!

9 Geef het de tijd
Een vriendschap ontstaat niet van de ene op de andere dag.
Vooral wanneer je weinig mensen kent op je nieuwe school
zal het in het begin een beetje raar en alleen aanvoelen.
Maar je zult merken dat je je steeds meer thuis gaat voelen
en vanzelf mensen leert kennen.
Geef het de tijd!

Vergeet je oude
10 vrienden
niet
Het is logisch dat je het heel druk hebt, de eerste tijd op
je nieuwe school. Je moet wennen aan de nieuwe school,
de lessen en het huiswerk. Maar vergeet toch de vrienden
van je oude school niet! Blijf in contact, al is het maar
via WhatsApp. Zulke oude vrienden zijn namelijk heel
waardevol.

11 Help anderen!
Wanneer jij je draai hebt gevonden en leuke vrienden hebt,
kun je eens om je heen kijken op het schoolplein. Zie je
bepaalde kinderen vaak alleen staan? Bedenk dan hoe jij je
voelde toen je nog niemand kende. Door ze bijvoorbeeld te
vragen bij jullie groepje te komen staan, kun je iemand een
ontzettend groot plezier doen.

12 Erg verlegen? Doe er iets aan
Iedereen vindt nieuwe mensen en een nieuwe omgeving
spannend. Een beetje verlegen zijn we soms allemaal. Maar
merk je dat het bij jou niet minder wordt na een tijdje? Zit
het je zo dwars dat je er dingen door gaat vermijden? Of
kun je je niet meer op je schoolwerk concentreren? Dan
is het slim om er iets aan te doen. Er zijn veel cursussen
waarin je leert omgaan met andere mensen en je eigen
onzekerheid. Vaak worden ze zelfs op school aangeboden.
Kaart het gewoon aan bij je mentor, die weet de weg.

VOLT!, Vleuten
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Huiswerk?
Je gaat het maken!

Beeld: Sanne van der Most

Bereid je maar vast voor: straks in het voortgezet
onderwijs krijg je élke dag huiswerk. Dat is even
wennen, maar je zult zien: je kunt het!
LEREN STUDEREN
Huiswerk maken hoort erbij in het voortgezet onderwijs.
Het is nodig om dingen te kunnen leren en onthouden.
Soms moet je thuis een taak afmaken, waarbij je dan
meteen bezig bent met ‘inprenten’. Daarmee wordt
bedoeld dat je de leerstof in je hersenen opneemt. Door
het maken van huiswerk ben je weer met dat vak bezig
en daardoor onthoud je het beter. Je zult ook merken dat
als je je huiswerk bijhoudt en op tijd maakt, je de lessen
makkelijker kunt volgen. Door elke dag huiswerk te
maken, voorkom je ook dat je op een dag ineens een veel
te grote bulk werk moet doen.
VEEL OF WEINIG HUISWERK?
Niet alle scholen geven in de brugklas evenveel huiswerk.
Sommige brugklassen zijn ‘huiswerkvrij’, maar daarmee
wordt eigenlijk bedoeld dat al het huiswerk op school
gemaakt wordt. Dan ben je extra lang op school, maar
eenmaal thuis heb je vrij. Andere scholen geven juist
vanaf het begin veel huiswerk, zodat je goed in het ritme
komt van huiswerk maken. Op de meeste scholen leer
je in de mentorlessen hoe je het
huiswerk moet plannen.

Tip

Schrijf het huiswerk dat je op
krijgt in je agenda bij de dag
dat je het af moet hebben!
NIET bij de dag dat je het
huiswerk opkrijgt.

“Op de basisschool had
ik hooguit voor twee vakken
huiswerk, nu soms wel voor tien!
Dat was wennen. Maar als je elke
dag op tijd begint, gaat het goed.
Uiteindelijk viel het huiswerk in de
brugklas me toch wel mee.”

Renske Valk, havo-leerling,
Willem van Oranje College,
Wijk en Aalburg

OVERHORINGEN, PROEFWERKEN, TOETSWEKEN
Je huiswerk zal straks niet meer alleen bestaan uit het leren
van woordjes, maar eerder uit het lezen van stukken tekst,
het maken van (groeps)opdrachten en het maken van
werkstukken. Ook krijg je veel vaker toetsen: schriftelijke
overhoringen of proefwerken. Er wordt dan getest of jij
de lesstof begrijpt. Wees gerust: als je je huiswerk goed
bijhoudt, zijn de toetsen meestal ook goed te doen. Het kan
gebeuren dat je in één week van sommige vakken toetsen
hebt en van andere vakken ‘gewoon’ huiswerk. Maar op veel
scholen zijn toetsweken. Dan heb je in die week alleen maar
proefwerken en geen ander huiswerk.
JE DOET HET VOOR JEZELF!
Niet zoveel zin in huiswerk? Bedenk dan dat je het echt
voor jezelf doet. Omdat je de stof door de herhaling
beter onthoudt. En: je ontdekt zo ook welke vakken je
interesseren en waar je echt goed in bent. Dat is heel
belangrijk voor de volgende keuze die je straks gaat
maken, namelijk welke richting ga je op? Maar dat komt
later. Eerst... huiswerk maken!

VO GIDS

Tips voor ouders

BLIJF OP DE HOOGTE
Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van het
huiswerkbeleid van de school. Zo kunnen leerlingen
tegenwoordig vaak thuis inloggen op de website van
school. Je kunt samen met je kind bekijken hoe dat werkt
en wat er allemaal op staat.

65

TOON INTERESSE
De overgang van basisonderwijs naar voortgezet
onderwijs is op zichzelf al een spannende stap. Huiswerk
hoort daarbij. Het is verstandig om je kind daar goed
op voor te bereiden. Niet alle kinderen krijgen op de
basisschool huiswerk, waardoor de overgang soms
groot is. Praat daar van tevoren over met je kind en maak
er goede en redelijke afspraken over. Je kind heeft er
belang bij dat jij als ouder interesse toont in het huiswerk.
Kinderen hoeven dit niet in hun eentje te klaren!

Neem als ouder
- vooral in het begin - de tijd om
je zoon of dochter te helpen met het
huiswerk. Je hoeft zelf de leerstof
niet te beheersen om te kunnen
helpen. Samen lezen en samen
plannen, met een kopje thee erbij,
dat doet vaak al wonderen!

Op www.devogids.nl vind je meer tips
om je kind op weg te helpen.

Vraag je
ouders om te helpen
met plannen.
De meeste ouders zijn
daar best goed in!

Thorbecke College, Rotterdam
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Social media:
zorg dat het
leuk blijft
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Tekst: Lucy Beker

Natuurlijk ken jij WhatsApp en Instagram
al en misschien gebruik je nog meer
sociale media. Het hoort erbij, het is
handig en vaak ook leuk, maar op deze
pagina's toch een paar spelregels.
Zo kun je er zelf voor zorgen dat het
straks op de middelbare
school ook leuk blijft.

Kijk voor
meer tips op
www.surfsafe.nl

Misschien heb je wel
eens verhalen gehoord
over pesten via de sociale
media. Of over rare filmpjes die
iemand in een gekke bui op het
internet zet, maar er later nooit
meer af krijgt.

Dat soort dingen kun je voorkomen door je aan de
spelregels te houden. Hiernaast staan ze op een rijtje.
Maar de belangrijkste tip is eigenlijk: denk altijd na
voor je iets online zet! En dat geldt dus ook voor
Instagram of Snapchat via je telefoon.

VO GIDS

 Maak geen afspraakjes via internet,
tenzij je die persoon echt goed kent. En dan nog: spreek
af op een plek waar veel mensen zijn en laat thuis weten
waar je naartoe gaat. Het komt voor dat iemand je voor
de gek houdt.
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Let op: ook een foto
op Snapchat kan snel
worden opgeslagen

 Ga nooit in op rare verzoeken die je krijgt via je
computer, webcam of telefoon. Ook niet als iemand je begint
te bedreigen. Als dat je overkomt, moet je het echt vertellen
aan je ouders of een docent. Zij kunnen je helpen om ervan
af te komen.

Spelregels voor
sociale media
 Geef NOOIT je mobiele telefoonnummer,
je adres, wachtwoorden, pincode, banknummer
of paspoortnummer aan mensen die er via apps
of chatprogramma’s om vragen.
 Denk altijd goed na voor je een grappige foto of
gek filmpje online zet, want het gaat er nooit meer af en
blijft opduiken – ook op momenten dat je het niet kunt
gebruiken.
 Foto’s en video’s waar andere mensen op staan dan jijzelf,
mag je alleen online zetten als zij dat goed vinden.
Dat moet je echt eerst vragen. Jij zou het vast ook niet leuk
vinden als iemand een raar filmpje van jou op YouTube zet.
 Ben je boos? Ga dan niet schelden of roddelen via de social
media of WhatsApp, want die berichten blijven bestaan –
ook als je ruzie allang is bijgelegd. Beter is het gewoon uit
te praten.
 Klik niet op berichten waarin staat ‘Je hebt een prijs
gewonnen’ of ‘Wil je een gratis cadeau?’ Klik ook niet op
links in e-mailberichten van vreemden. Het is vrijwel altijd
nep en als je erop klikt, kun je een virus binnenhalen dat je
computer beschadigt.
 Chatten kan leuk zijn, maar zorg er
wel voor dat je precies weet
met wie je chat en dan
nog: vertel niet zomaar
alles. Bedenk dat je op
straat ook niet aan
wildvreemden van
alles gaat vertellen
of laten zien.

 Probeer eens wat minder tijd aan de sociale media te
besteden. Het is echt geen drama als je eens een post mist.
Leg je telefoon af en toe even weg en zet hem na
10 uur 's avonds helemaal uit. Zeg dat ook tegen je
vriendinnen, dan snappen ze snel waarom jij niet altijd direct
reageert op elke post. Want heus, dat is niet verplicht.

Tips voor ouders
‘Hoe was het vandaag…
op internet?’
Hoe was het vandaag op school? Dat vragen de
meeste ouders ’s avonds bij het eten aan hun
kinderen. Maar tegenwoordig is het belangrijk om
als ouder ook te vragen: hoe was het op internet?
En vraag dan nog even door: had iemand nog iets
leuks te vertellen op WhatsApp of Snapchat? Nog een
leuk filmpje voorbij zien komen? Wat was je laatste
zoekopdracht vandaag? Wat was de grappigste foto op
Instagram? Grote kans dat je dan wat meer te weten
komt over het online-gedrag van je kind.
WEES ALERT
Er is nogal eens negatief nieuws over kinderen die
in de problemen zijn gekomen door internet. Je wil
natuurlijk niet dat het zo ver komt. Wees daarom altijd
alert op veranderend gedrag van je kind en zorg dat
je in gesprek blijft over internet, over de leuke kanten
maar ook over de gevaren. Daarmee bescherm je je
kind. Want de virtuele wereld is net als de echte wereld:
er gebeuren leuke dingen, maar ook heel vervelende.
Op de website www.mediaopvoeding.nl staat veel
praktische informatie voor ouders. Bijvoorbeeld een
advies over het gebruik van Twitch.tv en uitleg over de
Pegi-classificaties voor games. Kijk met je kind samen
op www.surfsafe.nl. Daar staan veel tips en informatie
voor jongeren én ouders.
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Goed om

Het is even
wennen!

Tips voor ouders

Overstappen naar een nieuwe en vaak
veel grotere school is niet niks. Sommige
kinderen vinden het heerlijk, anderen
moeten echt even wennen.

Als ouder kun je je kind helpen om zijn of haar draai te
vinden. Een beetje aandacht en ondersteuning doen
al wonderen. Denk bijvoorbeeld aan wat hulp bij het
plannen van het huiswerk en een luisterend oor als
je kind uit school komt. Vraag hoe de schooldag
is verlopen, dan hoor je al snel wat er speelt. Het
heeft vaak wat tijd nodig, maar in verreweg de
meeste gevallen komt het snel goed en voelt je
kind zich snel thuis op de nieuwe school.
Op de website www.devogids.nl vind je voorbeelden van problemen die wel goed komen
(zoals vermoeidheid en huiswerk plannen) maar
ook van gevallen waar je alert op moet zijn: wanneer
moet je als ouder ingrijpen en hoe? Kijk bij de Tips
voor ouders op www.devogids.nl.

(Niet)happy op
je nieuwe school!

Het LAKS staat voor het Landelijk Aktie Komitee
Scholieren en is de belangenbehartiger voor alle
scholieren in Nederland. Dus van Groningen tot
Maastricht, van praktijkonderwijs tot gymnasium
en van de brugklas tot en met je eindexamenjaar.
“Wij zorgen ervoor dat er ook naar scholieren wordt
geluisterd in beslissingen en overleggen over het onderwijs.
We zitten om de tafel met verschillende organisaties zodat
er niet alleen over ons, maar ook mét ons wordt gepraat”,
zeggen de bestuursleden Nienke Luijckx en Fierke Koolen,
die zelf ook scholieren zijn. Nienke zit in 5 havo op het
Vathorst College in Amersfoort en Fierke zit op het
Murmellius Gymnasium in Alkmaar.
Je kunt het LAKS altijd bereiken voor vragen, klachten of
opmerkingen over het onderwijs. Ook kun je lid worden
en hierdoor meepraten over het onderwijs. Het LAKS
organiseert elke maand een pizzapanel op het kantoor in
Utrecht. Hier worden verschillende onderwerpen besproken
tijdens het eten van een pizza. Ook is er elk kwartaal een
Algemene Leden Vergadering.
Lijkt het je leuk? Neem een kijkje op de website:
www.laks.nl of stuur een appje naar 06 15 96 01 02
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Het is helemaal niet gek als je je de eerste weken
nog wat alleen voelt op je nieuwe school. Je moet
even je draai vinden en vrienden maken (lees de
tips op pagina 62-63). Vaak gaat dat sneller dan je nu
misschien denkt. Maar voel jij je na een paar maanden
nog steeds niet happy op school? Praat er dan over met
je ouders of je mentor! Er zijn meer oplossingen dan je
denkt en je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Bedenk
ook dat alle scholen in Nederland hun best doen om ervoor
te zorgen dat alle leerlingen zich veilig voelen en dat er niet
wordt gepest. Maar dan moeten ze natuurlijk wél weten wat
er precies gebeurt. Juist daarom krijg je een mentor, bij wie je
altijd terechtkunt met persoonlijke vragen of problemen. Doe het
gewoon, het helpt!

LAKS helpt scholieren

VO GIDS

te weten

Appen op de fiets?
Doe het niet!
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Wees wijs en fiets veilig. Houd je handen aan
het stuur en je ogen op de weg, en dus niet op
je smartphone. Met je telefoon in de hand op
de fiets loop je niet alleen grote
kans op een vette boete, maar wat veel
belangrijker is: het is levensgevaarlijk.

De regering heeft het gebruik van een mobiele telefoon
op de fiets officieel verboden per 1 juli 2019. Word je betrapt
als je toch nog fietst met een telefoon in je hand, dan krijg je
een boete van maar liefst 95 euro. En je kunt erop rekenen dat de
politie er – zeker na de zomervakantie – echt op let. Het verbod is er
gekomen omdat er de afgelopen jaren veel ongelukken zijn gebeurd. Er zijn
zelfs kinderen om het leven gekomen doordat ze al fietsend bezig waren met hun
telefoon.
Vooral bellen en appen leidt af van het verkeer. Doe het niet!
Met onderstaande tips lukt dat echt wel.

Tips voor veilig fietsen:
 Zet bij vertrek het geluid van meldingen én het trillen uit. Dan kun
je muziek of navigatie nog wel horen, maar niet de WhatsAppjes en
binnenkomende telefoontjes.
 Spreek met je klasgenoten af dat je niet reageert als je op de fiets zit.
Dan weten ze waarom je niet altijd direct antwoord geeft. Dat doe je als
je veilig bent aangekomen.
 Moet je toch dringend bellen, fiets dan naar een veilige plek en stap af.
Staand naast je fiets mag je wel bellen en appen.
 Wil je onderweg muziek luisteren? Dat mag nog wel, als je je telefoon maar
niet vasthoudt. Maak dus van tevoren een playlist en start die bij vertrek.
Dan hoef je onderweg niet meer naar nummers te zoeken.
 Je mag onderweg op de fiets hooguit één oordopje gebruiken en je moet het
volume laag houden, want volgens de wet moet je ook verkeersgeluiden nog kunnen
horen. Bijvoorbeeld om te weten dat er een bus of vrachtwagen achter je rijdt.
 Gebruik liever een draadloze bluetooth headset dan oordopjes met een kabel die in de weg kan zitten.
Er bestaan inmiddels bluetooth-mutsen met ingebouwde oortjes, een handige oplossing in de winter.
 Een telefoon in een houder op je stuur is weliswaar toegestaan, maar let op: ga er ook dan niet mee
appen of bellen, want dan let je weer niet op het verkeer. Dus ook met een houder op je stuur gelden
bovenstaande tips!
En dan nog dit: gebruik je telefoon liever ook niet als je op straat loopt. Want als je tijdens de oversteek van
een drukke weg niet oplet omdat je net een Whatsappje leest, kun je ook een ongeluk krijgen. Wees wijs!
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Wat gaat dat
allemaal kosten?

De schoolboeken in het voortgezet onderwijs zijn
al jaren gratis. Toch moet je als ouder rekening
houden met extra schoolkosten als je kind naar
het voortgezet onderwijs gaat. Er zijn altijd
nog lesmaterialen die je apart moet betalen.
Dat geldt ook voor excursies en dan is er nog
de vrijwillige ouderbijdrage.
BOEKEN EN LESMATERIALEN
De schoolboeken zelf krijgt je kind gratis via de school
(met uitzondering van het particulier onderwijs). Ook de
licentiekosten van digitaal leermateriaal hoef je niet te
betalen. Scholen mogen wel een borgsom vragen voor het
boekenpakket. Dat geld krijg je terug als de boeken aan
het eind van het schooljaar netjes worden ingeleverd. Kun
je de borg niet betalen? Meld het dan aan de school, hier
zijn soms regelingen voor. Lesmaterialen die je nog wél
zelf moet betalen, zijn woordenboeken, atlassen, agenda’s,
rekenmachines, sportkleding, gereedschappen, schriften,
mappen en pennen. Ten slotte organiseren veel scholen van
tijd tot tijd een schoolreis of culturele activiteit. Is dit
onderdeel van het schoolprogramma? Dan is het
gratis. Uiteraard mag de school vrijblijvend
om een bijdrage vragen.

ANDERE KOSTEN
Zijn er nog andere kosten naast de lesmaterialen en de
vrijwillige ouderbijdrage? Ja. Ouders moeten ook rekening
houden met extra onkosten zoals bijvoorbeeld een goede
fiets als het kind verder van huis naar school gaat, of een
bus- of treinabonnement. Misschien heeft hij of zij nu echt
een mobieltje nodig en eventueel huiswerkbegeleiding. Wat
dat laatste betreft: vergelijk de tarieven van verschillende
huiswerkinstituten, want de prijzen variëren sterk.
LAPTOP
Dan is er nog de kwestie van de laptop of tablet die steeds
vaker wordt gebruikt. Dit is volgens de richtlijn van de
Rijksoverheid geen gratis lesmateriaal. Maar scholen kunnen
niet van ouders eisen dat zij hiervoor de kosten betalen. Het
landelijke platform Ouders&Onderwijs vindt dat voortgezet
onderwijs kosteloos moet zijn. Of het nu gaat om de laptop,
een schoolreis of TTO (Tweetalig Onderwijs). School mag
vragen om een vrijwillige ouderbijdrage. Maar ouders zijn
niet verplicht om deze bijdrage te betalen. Vraag op de
school van je keuze hoe het geregeld wordt!

Schoolboeken
zijn gratis, maar
rekenmachines en
atlassen niet

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De meeste scholen vragen een
vrijwillige ouderbijdrage waarmee
ze bepaalde extra materialen en
activiteiten (bijvoorbeeld kerstviering
of excursie) bekostigen. Wil je wel
bijdragen, maar kun je het bedrag niet
betalen, neem dan contact op met de
school. Gespreid betalen is vaak mogelijk, en
ook weet de school of je misschien terecht kunt bij
bepaalde fondsen zoals het Nationaal Fonds Kinderhulp
of de Stichting Leergeld. Je kind mag in elk geval niet
worden uitgesloten van onderwijs als je de vrijwillige
ouderbijdrage niet betaalt, maar eventueel wel van extra
activiteiten. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage
varieert. Vraag ernaar op de school van jullie keuze.
Overigens gaat het kindgebonden budget, een toeslag
van de Belastingdienst naast de kinderbijslag, automatisch
omhoog als een kind 12 jaar wordt.

Informatie

Heb je vragen over onderwijs, schoolkosten
of andere zaken? Neem dan contact
op met het informatiepunt van
Ouders&Onderwijs, telefoon
088 - 50 60 101 of stuur een e-mail
naar vraag@oudersonderwijs.nl

VO GIDS

voor ouders
71

Kijken en
vergelijken
Tekst: Lucy Beker

Je kiest natuurlijk een leuke school, maar
liefst ook een goeie. Een school waar je
kwaliteitsonderwijs krijgt om uiteindelijk je
eindexamen te halen. Maar hoe weet je of een
school goed is?
CIJFERS ZEGGEN NIET ALLES
Je kunt natuurlijk op internet zoeken naar beoordelingen
van scholen, maar die lijstjes zeggen niet alles. Vaak
gaat het over slaagpercentages en gemiddelde
eindexamencijfers, maar niet over de extra's die geboden
worden of het onderwijsconcept dat wel of niet bij jou
past. Het beste kun je zelf op een school gaan kijken, want
de beste school is de school die bij jou past! Wil je (als
ouder) toch graag de prestaties van scholen vergelijken?
Bekijk dan de websites op deze pagina.

De beste school
is de school die
bij jou past
ann
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OORDEEL VAN DE INSPECTIE
Op www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl vind je de
rapportages van de Inspectie van het Onderwijs. De
Inspectie oordeelt onder meer over kwaliteitszorg en
financieel beheer. Staat er 'basistoezicht', dan is de school
in orde bevonden.
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KIJK IN DE SCHOOLWIJZER
Op www.devogids.nl/scholen vind je de SchoolWijzer.
Hier kun je de gegevens van elke VO-school opzoeken
en met elkaar vergelijken: slaagpercentages, gemiddelde
eindcijfers maar ook thema, richting en extra aanbod.

je

ben

Interessant zijn
de uitkomsten van
tevredenheidsonderzoeken onder
ouders en leerlingen

t e r z o!

SCHOLEN OP DE KAART
Op www.scholenopdekaart.nl presenteren de scholen zichzelf.
Interessant zijn de tevredenheidsonderzoeken die daar te
vinden zijn, onder het tabblad waardering. Ook hier kun je
scholen vergelijken.
EXCELLENTE SCHOLEN VAN OCW
Op www.excellentescholen.nl vind je de scholen die het
predicaat Excellent hebben behaald. Maar let op:
alleen scholen die zichzelf hiervoor aanmelden,
worden onderzocht. Er zijn ook uitstekende
scholen, die hier niet aan meedoen. Het
ontbreken van dit predicaat zegt dus niet
zoveel.

In de SchoolWijzer op www.devogids.nl
kun je heel makkelijk 2 tot 5 scholen
opzoeken en vergelijken
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In de schijnwerpers
Op deze pagina’s zet de VO Gids enkele scholen in de
schijnwerpers die iets bijzonders te melden hebben.
Op de website www.devogids.nl worden ook scholen in de
schijnwerpers gezet, het hele jaar door, als ‘School van de Week’.
Wil jij ook met je (toekomstige) VO-school in deze rubriek op
de website, stuur dan een mailtje aan info@devogids.nl.

De vliegende winkel
van het Fioretti College
Leerlingen van het Fioretti College hebben hun
eigen winkel in het centrum van Hillegom. Daar
kunnen de inwoners bestellingen plaatsen bij
derde- en vierdejaars leerlingen van de afdeling
Ondernemen en ICT.
Ze maken zakelijke vlogs en korte bedrijfsreportages
voor hun opdrachtgevers. Dat zijn ondernemers en
maatschappelijke organisaties uit de regio. De scholieren
schrijven in overleg met de opdrachtgever het script en
storyboard, ze filmen en monteren.
De Fioretti-leerlingen vinden het hartstikke leuk om
enkele dagen per week voor echte opdrachtgevers te
werken. Ze verdienen er geen geld mee, maar tevreden
bedrijven maken wel vaak spontaan een bedrag over. Dat
geld wordt geïnvesteerd in materialen en/of uitrusting.
De leerlingen beschikken ook over een gesponsorde
elektrische bakfiets, de Fioretti Flying fiets, om
hun laptops en fotoapparatuur van school naar de winkel te
vervoeren. De fiets wordt tevens als verkoopbalie gebruikt.

Actief onderwijs
op nieuwe school
Kiem Montessori is een nieuwe school
voor vmbo-t/havo in Amsterdam-Oost. Op
deze nieuwe school is in elk vak veel ruimte
voor creativiteit, beweging, uitproberen en
experimenteren.

Kiem Montessori is ontstaan uit de Amsterdamse
onderwijswedstrijd Onze Nieuwe School. Uit 124
inzendingen bleven er vier winnaars over en daar was Kiem
er één van: een school die actief en doe-gericht onderwijs wil
aanbieden. De school houdt rekening met de ontwikkeling van
de hersenen en de werking van hormonen van jongeren.
Als je daarop inspeelt gaat leren veel beter, is het idee.
Of je nu een rekenwonder, een taalvirtuoos, sportieveling of
tekentalent bent: Kiem Montessori wil de plek zijn waar je het
maximale haalt uit je talent door te ontdekken, te ondernemen
en te ervaren. Biologie leer je in de tuin en opdrachten kun je
beeldend uitwerken in het atelier. Zo ben je steeds in beweging.
Kiem Montessori is sinds schooljaar 2018-2019 te vinden
aan de Tweede Oosterparkstraat 33 en telde in het eerste jaar al
90 leerlingen. Kijk op www.kiemmontessori.nl.

De winkel heeft de naam Vliegende Winkel gekregen omdat
er gebruik wordt gemaakt van een leegstaand winkelpand. Mocht
dat pand een nieuwe permanente huurder krijgen, dan ‘vliegen’
de leerlingen naar een ander leegstaand winkelpand.
Dit project is opgezet door het Fioretti College Hillegom
in samenwerking met de gemeente Hillegom en
ondernemers uit de regio. Er zijn inmiddels al heel wat
filmpjes gemaakt van ondernemers in en om Hillegom.
Die kun je zien op www.vliegendewinkelfioretti.nl.

Leerlingen van het Fioretti College
Hillegom bij hun bakfiets, die tevens dient
als verkoopbalie in de Vliegende Winkel.
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Kies je podium

Direct na groep 8 leer je programmeren
in de Coderclass in Amsterdam.

Vanaf de brugklas ben je al bezig met
muziek, dans en theater en al doende
leer je hoe het is om in een team samen
te werken, met je handen te werken, je
verder te ontwikkelen, planningen te maken
en te improviseren. Door die ervaringen leer
je jezelf nog beter kennen en krijg je een
goed beeld van je talenten.

Leren programmeren
in de Coderclass

Ben je gek op computers, zie je nu al een
toekomst voor je in de ICT en woon je in
Amsterdam? Dan kun je naar een klas waarin je
direct na groep 8 al leert programmeren en alles
leert over computer science.
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Op Palmentuin, een vmbo-k/
mavo-school in RotterdamIJsselmonde, vormen Theater en
Ondernemend leren een rode
draad in het onderwijs.

Deze scholieren staan
graag OnStage,
maar ook OffStage
is veel te leren.

OnStage en OffStage

Alles wat op het podium plaatsvindt, heet OnStage. De lessen
acteren, zang, dans, hip hop en 'spoken word' verzorgen
docenten van het jeugdtheater Hofplein. Maar je kunt
ook kiezen voor OffStage en dan leer je over ondernemerschap, hoe je publiek benadert en hoe je een productie
Het is de Coderclass van het Metis Montessori Lyceum (MML)
organiseert. Kijk voor meer informatie op
in Amsterdam. Gemotiveerde computerfanaten kiezen voor
www.palmentuin.info. Dan zie je dat Palmentuin
deze klas, waarin iedere leerling op zijn eigen tempo aan het
ook een sportopleiding heeft: de weg naar
werk gaat. Bijzonder is dat de Coderclass intensief samenwerkt
een heel ander podium!
met bedrijven. Dus voordat je het weet, sta je aan een echte
opdrachtgever je project te presenteren! Je doet mee aan
wedstrijden en maakt gave uitstapjes, waar je veel mensen
ontmoet die jouw passie delen. Naast informatica volg je
het normale programma en doe je examen voor
een diploma havo of vwo. Kijk voor meer
informatie op coderclass.nl.

Spannende
challenges
op KWC-Agora

Al 55 leerlingen doen op het Koningin
Wilhelmina College (KWC) in Culemborg mee met
autonoom leren bij Agora, via challenges.
Als je de Agora-ruimte binnenloopt, zie je leerlingen van verschillende
leeftijden (10–18 jaar) en verschillende niveaus (vmbo–gymnasium) door elkaar
zitten aan door henzelf ingerichte werkplekken: tekentafels, bureaus bespoten met
airbrush of voorzien van drakenpoten of –staart.
Al deze leerlingen hebben hun eigen leerroute vormgegeven met bijzondere projecten, genaamd
challenges. Bijvoorbeeld een wetenschappelijke demonstratie van een mini-vuurtornado,
die ontstaat door drukverschillen in de lucht. Of het live interviewen van programmamakers
van diverse radiozenders om te ontdekken hoe zij luisteraars aan zich binden. Er is ook al een
gezamenlijke opruimactie georganiseerd onder de naam Plastic langs de Lek, waarna de leerlingen
een bezoek brachten aan Avri afvalinzameling. Verder werd de Koreaanse cultuur uitgelegd in een
documentaire met eigen videobeelden van een live Koreaans popconcert.

Werken aan een
natuurkundige
challenge op het
KWC in Culemborg.

De voorbereiding, planning, uitvoering, resultaten, presentatie en evaluatie houdt iedere leerling digitaal bij in het
programma ‘Challenge Monitor’. Zo ontwikkel je vaardigheden en (zelf )kennis, en door het samenwerken ontstaan
mooie vriendschappen, tussen eerstejaars en oudere leerlingen en tussen vmbo’ers en vwo’ers. Uiteindelijk behalen al
deze leerlingen op het KWC een regulier diploma (van vmbo tot vwo). Lees meer over Agora-onderwijs op pagina 38.
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Win de mooiste
schoolspullen
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voor niks
je schoolspullen
bestellen?

Doe mee met de fotowedstrijd en wie
weet kun jij straks voor 100 euro gratis
schoolspullen uitzoeken! Een Eastpak rugzak,
handige rekbare boekenkaften, een agenda
en een cool etui? Kies het maar uit op
www.scholierenshop.nl.
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m et je m
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Sc
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Je mag net zo vaak meedoen als je wil,
an
maar per open dag één foto. Je mag dus
meerdere foto’s sturen, maar wel van
verschillende open dagen op verschillende
scholen. Mail de foto of foto's naar
fotowedstrijd@devogids.nl, en vergeet niet e n
!
je b e nt e r z o
je naam, woonplaats en telefoonnummer
en de naam van de school in de mail te zetten. De vijf beste
inzenders ontvangen hun schoolspullen voor het nieuwe
schooljaar helemaal voor niks! Inzenden voor 1 mei 2020.

bi

Het enige wat je hoeft te doen is: een leuke foto mailen
naar de VO Gids. Maar let op, als je wil winnen moet je foto
voldoen aan een paar voorwaarden. Hij moet gemaakt zijn
op een open dag of voorlichtingsavond van een VO-school,
de naam van die school moet zichtbaar zijn, en bovendien
moet je er zelf op staan mét je VO Gids. En daarbij geldt:
hoe gekker hoe beter! Kijk maar eens naar de voorbeelden
op pagina 76-77. De schoolnaam zie je soms op de gevel
staan, maar die kan ook zichtbaar zijn op een t-shirt of een
tasje. Dat mag allemaal. Probeer iets origineels te verzinnen,
want elk jaar krijgt de VO Gids honderden foto's binnen.
Je ouders kunnen natuurlijk helpen om een leuke foto van
jou te maken en dat kan gewoon met je mobieltje.

Kijk op www.devogids.nl/fotowedstrijd voor slimme tips
en de voorwaarden voor deze fotowedstrijd.
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Erop af!
Met de checklist
naar open dag
Op pagina 78 en 79 vind je twee handige
vragenlijsten die kunnen helpen bij je
schoolkeuze. Het zijn checklists: één voor jou
en één voor je ouders. Ga samen naar een paar
open dagen van VO-scholen, neem je VO Gids
mee en vul de lijsten in. Daarna wordt kiezen
een stuk makkelijker! Bekijk de
toelichting hiernaast.

Kiezen wordt
makkelijker met
de VO Gidschecklist

Doe het zó, dan kun je
goed vergelijken
De checklist helpt je om op de open dag goed te kijken naar
belangrijke punten van een school. De sfeer, maar ook de
werkwijze en de extra's. Daarover staan stellingen in de checklist.
Ben je het met die opmerking eens, dan zet je daarachter in de
invulkolom een 3. Past de tekst niet bij de school, dan zet je een 1.
Twijfel je of zit het er tussenin, zet dan een 2.
Je ouders vullen hun eigen checklist in. De lijsten kunnen jullie maar
liefst 5 keer gebruiken bij 5 verschillende scholen.
Daarna tel je alle scores op en kun je vergelijken. De school met de
meeste punten heeft jouw voorkeur. Scoort die school bij je ouders
ook hoog of wat minder? Dan kunnen jullie bespreken hoe dat komt.
Samen kom je dan zeker tot een goede schoolkeuze. Veel succes!

Stap 6
“De checklist heeft ons enorm
geholpen. Wij wonen in Bodegraven en
onze kinderen moesten kiezen uit scholen
in Gouda, Alphen en Woerden. Lastig hoor!
Aan de hand van onze ingevulde checklists
hebben we veel gepraat en
zo kwamen we er samen uit.”
Esther, moeder van
Wessel, Pepijn en Jorrit
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Zó leuk

is de open dag

Hier zie je hoe leuk de open dag op een
VO-school kan zijn. Deze foto's zijn overal
in het land op allemaal verschillende
scholen gemaakt en ingestuurd
voor de VO Gids-fotowedstrijd.
Doe jij straks ook mee?

Ga er in elk geval heen, naar de open dagen van VO-scholen, die
binnenkort weer beginnen. Want dat is dé kans om scholen van
binnen te bekijken, leraren te ontmoeten en sfeer te proeven. Als
je slim bent, bezoek je een paar open dagen van verschillende
scholen. Want dan kun je goed vergelijken, helemaal als je ter
plekke de checklist uit de VO Gids invult. Vergeet dus niet om je
VO Gids mee te nemen.

ar

na
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w

ijs

pr

EN ALS JE ER DAN TOCH BENT…
Als je er dan toch bent, mét je VO Gids, maak dan meteen een
leuke foto voor de fotowedstrijd van pagina 74. Net als de
kinderen gedaan hebben die op deze pagina staan.
Doe ook mee! Misschien win jij dan wel een van de prijzen
(mooie schoolspullen!) of komt je foto in de volgende VO Gids.

Nigel Dirks heeft een
cocktail gemaakt op
SG Newton in Hoorn

Caresse Lekx bij het
Zuider Gymnasium
in Rotterdam

Rosalie Karman bij het
Koningin Wilhelmina College
in Culemborg

Sam van Heeswijk wist al snel dat ze naar het Elde
College wilde, maar de keuze van de locatie was een
stuk lastiger. Na de twee open dagen wist ze het: ze
gaat naar Sint Michielsgestel!

VO GIDS

Rosanne Briedé
bij het Groen van
Prinsterer Lyceum
in Vlaardingen
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Hier kan jij
volgend jaar staan!
Doe mee aan onze
fotowedstrijd
Nova Glim bij
Tabor College
Werenfridus
in Hoorn
Freek Ruzius (links)
uit Doesburg werd op
Het Rhedens in het
Gelderse Rozendaal
rondgeleid door zijn
eigen broer Jasper, die
inmiddels brugklasser
is en een passend t-shirt
draagt. Hoe leuk is dat?

Amélie Faerber
bij X11 in Utrecht

naa

in
rijsw

p

r

Jasmijn Willemse bij Pontes
Pieter Zeeman in Zierikzee

Calvin Palm bij het
Wateringse Veld College
in Den Haag

Lars Hansen
bij het Citaverde
College in Weert

Jura Wagter bij het
Montessori Lyceum
Groningen
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Checklist Open dag en
Schoolkeuze voor jou

School 1
School 2
School 3
School 4
School 5

EVEN PRAKTISCH

SCHOOL 1 SCHOOL 2 SCHOOL 3 SCHOOL 4 SCHOOL 5

Deze school is voor mij goed bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer.
De school ziet er leuk en netjes uit.
Er zijn kluisjes en een goede fietsenstalling.
Er is een kantine met o.m. gezonde broodjes.
De school heeft een mooie gymzaal en sportvelden (of extra's zoals een klimwand)
Er is een goede mediatheek.
LEUKE SCHOOL?
Ik voel me op deze school op mijn gemak.
Ik ken al andere kinderen.
De leraren lijken me aardig.
EEN GOEDE START
Voor de grote vakantie maak ik al kennis met mijn mentor/klasgenoten/klassenleraar.
Aan het begin van de brugklas gaan we al op kamp.
Ze leren mij hoe ik om moet gaan met een agenda en hoe ik moet plannen.
DE REGELS
Ik mag mijn mobieltje mee naar school nemen/ gebruiken.
Ik mag een pet op of hoofddoek om.
Deze school treedt goed op tegen pestkoppen.
Ik vind de regels bij te laat komen, misdragen of spijbelen rechtvaardig.
LEREN IN DE BRUGKLAS
Ik krijg in de brugklas een eigen mentor, een leraar die je vaak ziet.
Ik kan hier ook met de computer van school werken.
In en buiten de lessen wordt gebruikgemaakt van een (eigen) iPad of laptop.
De leraren helpen ook met je huiswerk in een speciale klas
(zoals huiswerkbegeleiding of keuzewerktijduren).
Als je goed mee kunt, mag je vooruit werken of krijg je extra werk.
Er zijn bijzondere vakken die ik leuk vind (vul in welke).
Deze school houdt rekening met een probleem dat ik heb (b.v. dyslexie of dyscalculie).
CIJFERS, RAPPORTEN EN MEER
Ik kan via het internet mijn cijfers zien.
Als ik een toets verpruts, krijg ik een herkansing.
Ik heb het gevoel dat ze me echt gaan helpen om goede cijfers te halen en over te gaan.
EN NA DE LES…
Deze school organiseert ook leuke feesten.
Er zijn (veel) activiteiten na school (denk aan sporttoernooien, filmavonden, workshops).
Deze school maakt leuke uitstapjes naar bv theater of museum.
Er is een uitwisselingsprogramma met buitenlandse scholen.
SUBTOTALEN , TEL PER ONDERWERP DE PUNTEN OP EN VUL ZE HIERONDER IN.
Even praktisch
Leuke school?
Een goede start
De regels
Leren in de brugklas
Cijfers, rapporten en meer
En na de les…
TOTAAL

Vul bij elke stelling een 1, 2 of 3 in.
LET OP: een 1 betekent nee, 3 betekent ja en 2 betekent: een beetje.
Vul een 0 in als je een onderwerp niet belangrijk vindt. Een fijne school scoort veel punten!
Zie ook de toelichting op pagina 75.
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School 1
School 2
School 3
School 4

Schoolkeuze voor Ouders

SCHOOL EN OMGEVING
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School 5

Checklist Open dag en
SCHOOL 1 SCHOOL 2 SCHOOL 3 SCHOOL 4 SCHOOL 5

De school is goed en veilig bereikbaar met fiets of het openbaar vervoer.
De onderbouwleerlingen mogen in de pauze niet van het schoolterrein af en er is toezicht.
Het schoolgebouw en het terrein zien er verzorgd uit.
De school heeft een kantine waar ook een gezond aanbod is.
De sportzalen en -velden zijn (vlak)bij de school.
DE OPEN DAG
Ik kreeg de gelegenheid om vragen te stellen.
Ik kreeg de gelegenheid om leerlingen op school te spreken.
De sfeer was prettig.
DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
Het type brugklas past bij mijn kind (b.v. vmbo-tl/havo of havo/vwo).
Het aantal leerlingen per klas vind ik acceptabel.
De rol van de mentor of klassenleraar vind ik duidelijk en goed.
De omgang met te laat komen en spijbelen vind ik goed.
De school gaat goed en slim om met straffen en belonen.
De ouderbijdrage is acceptabel voor mij.
DE BEGELEIDING
Wij (ik of mijn kind) kunnen al vóór het begin van het schooljaar kennismaken
met de mentor of klassenleraar.
Er zijn kennismakingsdagen of een schoolkamp aan het begin van de brugklas.
Het aantal ouderavonden en de tijdstippen vind ik goed.
De begeleiding van kinderen met dyslexie of dyscalculie is goed.
Er is extra aandacht voor mijn kind en (eventueel) de speciale zorg die hij/zij nodig heeft,
ondersteund door remedial teacher, ambulant begeleider of zorgcoördinator.
De school treedt goed op tegen pesten.
Huiswerkbegeleiding is mogelijk en goed geregeld.
DE LESSEN
Er zijn extra keuzevakken of bijzondere vakken (vul in welke).
Aan snelle leerlingen wordt verdiepingsstof aangeboden.
Op deze school wordt goed gewerkt met computers.
Over het aantal toetsen is nagedacht en daarover is onderlinge afstemming.
Deze school organiseert toetsweken en dat vind ik goed.
DE RESULTATEN
De ouders hebben inzage in het leerlingvolgsysteem of de cijferadministratie.
De school houdt rekening met aanpassingsproblemen in het begin (b.v. minder strenge
normering bij toetsen).
De wijze waarop de overgang wordt bepaald (weging van vakken, combinatie van cijfers),
vind ik acceptabel en eerlijk.
Tussentijds krijg ik als ouder een seintje als het misgaat.
Deze school heeft oog voor doorstroomkansen.
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Er zijn sportieve en/of creatieve activiteiten na schooltijd.
Er zijn excursies en/of culturele activiteiten.
De bijdrage voor buitenschoolse activiteiten vind ik acceptabel.
SUBTOTALEN, TEL PER ONDERWERP DE PUNTEN OP EN VUL ZE HIERONDER IN.
School en omgeving
De open dag
De organisatie van de school
De begeleiding
De lessen
De resultaten
Buitenschoolse activiteiten
TOTAAL
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Inschrijven
zó doe je dat

Met het schooladvies van de basisschool kunnen
ouders hun kind aanmelden bij een school voor
voortgezet onderwijs. Maar dit gaat niet in alle
gemeenten en op alle scholen op
dezelfde manier.

Het schooladvies krijg je in elk geval vóór 1 maart. Als je
daarna de eindtoets hebt gemaakt, kán het schooladvies
nog worden bijgesteld, als je onverwacht hoog scoort. Het
schooladvies geeft aan welk schooltype het beste bij jou
past: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Zie pagina
14-15 voor meer informatie over het schooladvies.
WAAR INSCHRIJVEN
En dan komt het inschrijven. Dat doen je ouders in maart
of april. Meestal kun je maar bij één school worden
ingeschreven, maar dat verschilt per gemeente. In
Amsterdam bijvoorbeeld moet het kind juist verschillende
voorkeuren opgeven en vindt een loting plaats. De
basisschool weet precies hoe het in jullie woonplaats
geregeld is. Op de website van middelbare scholen staat
meestal ook duidelijke informatie.
DIT HEB JE NODIG
Het voortgezet onderwijs heeft een aantal gegevens nodig
om een leerling in te schrijven: naam, geboortedatum,
geslacht en het persoonsgebonden nummer (PGN) of
onderwijsnummer. Het PGN is hetzelfde nummer als het
burgerservicenummer.Die gegevens staan in je paspoort/
ID of in een uittreksel van het bevolkingsregister dat je bij
de gemeente kunt aanvragen. Sommige scholen vragen
specifiek om dat uittreksel van het bevolkingsregister.

In sommige
gemeenten wordt
geloot voor
plaatsing op de
VO-scholen
TOELATING
Als ouders hun kind hebben aangemeld, betekent het niet
automatisch dat de school hem of haar inderdaad plaatst.
De school bepaalt zelf of een aangemelde leerling inderdaad
wordt toegelaten. Maar: de school mag een kind alleen
weigeren als daar goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld:
 als de school niet de ondersteuning kan geven die het
kind nodig heeft
 als de school vol is.
Bijzondere (dat zijn niet-openbare) scholen mogen een
leerling ook weigeren als de levensvisie van de school niet
bij jullie past. Er moet dan wel binnen redelijke afstand een
openbare school zijn (zie pag 59 voor het verschil tussen
openbaar en bijzonder onderwijs). Als de middelbare school
je kind na aanmelding plaatst, krijg je hiervan bericht. Pas
dan is de toelating definitief.
INSCHRIJVEN LEERWEGONDERSTEUNING (LWOO)
Heeft jouw kind extra begeleiding en ondersteuning nodig
op het vmbo? Dan kan de basisschool adviseren om je
kind aan te melden voor leerwegondersteuning (lwoo).
De vmbo-school waar je het kind aanmeldt, beoordeelt zelf
of hij of zij inderdaad in aanmerking komt voor lwoo en de
vmbo-school vraagt daarvoor dan toestemming aan het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in jullie regio
(zie pagina 21).
PRAKTIJKONDERWIJS
Wil je je kind inschrijven voor het praktijkonderwijs?
Dan is een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ van het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs nodig.
Deze wordt aangevraagd door de school voor
praktijkonderwijs waar je jouw kind aanmeldt.
Ook wordt je kind nog getest.
Meer informatie over lwoo en praktijkonderwijs op
www.devogids.nl of op www.passendonderwijs.nl.
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Na de presentatiepagina’s van de scholen vind je een
overzicht van de scholen in de omgeving en hun aanbod.
Je krijgt dan een goed beeld van het grote aanbod
van scholen en onderwijsmogelijkheden. De open
dagen van de scholen staan in de OpenDagenPlanner.
Bezoek vooral de open dagen van deze scholen.

Dan kun je kennismaken met de docenten en het
onderwijsprogramma. En ... kijk vooral verder dan die
school in de buurt! Je kiest een school niet voor een
jaartje, maar voor minimaal 4 jaar. De verschillen tussen
de scholen zijn groot, er valt wat te kiezen! Veel scholen
kun je ook met het openbaar vervoer snel, droog en veilig
bereiken. Dat lijkt in het begin natuurlijk wel een beetje
eng, maar dat is gewoon een kwestie van wennen.

Inhoudsopgave SchoolWijzer 2020
PRESENTATIEPAGINA’S SCHOLEN
Deze scholen willen je graag laten zien wat
zij voor jouw toekomst kunnen betekenen:
Aeres MAVO Bilthoven
Aeres VMBO Maartensdijk
Anna van Rijn College
Christelijk College Zeist
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
Houtens
College de Heemlanden
Luzac Utrecht en Hilversum
Minkema College

2
4
6
8
10
12
14
16
18

NUOVO Scholengroep
Academie Tien
Leidsche Rijn College
Openbaar Lyceum Zeist
Openbaar VMBO en MAVO Zeist
Pouwer College
Trajectum College
UniC
Utrechts Stedelijk Gymnasium
Volt! Toekomstmakers
X11 media en vormgeving

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

O.R.S. Lek en Linge Culemborg

32

PCOU Willibrord
Amadeus Lyceum
Broeckland College
Christelijk Gymnasium Utrecht
Gerrit Rietveld College
Globe College
Kranenburg Praktijkonderwijs
Niftarlake College
St. Bonifatiuscollege
St-Gregorius College

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Rientjes Mavo
RSG Broklede
SvPO Utrecht
Winford Utrecht

46
47
48
50

OPENDAGENPLANNER
Jouw overzicht van de open dagen

52

SCHOOLWIJZER
Hier vind je alle scholen in je regio

56

UTRECHT E.O.

De SchoolWijzer geeft je een goed
overzicht van de scholen in jouw regio.
Lees vooral de presentatiepagina’s. Deze
scholen bieden jou goede informatie zodat
jij een keuze kunt maken. De meeste scholen
zijn bereikbaar met de fiets of het openbaar
vervoer. Voor een persoonlijk en actueel
overzicht ga naar www.devogids.nl. Daar kun
je ook zoeken op open dagen, bijzonderheden,
alle varianten van het onderwijsaanbod en het
aantal kilometers dat jij maximaal wil reizen.
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Aeres MAVO Bilthoven

Volop kansen en keuzes voor iedereen
Je gaat een middelbare school kiezen. Zoek je
een school waar iedereen een kans krijgt en
waar je leert je eigen keuzes te maken? Waar
je ontdekt op welke manier jij het beste
kan leren? En waar je goed voorbereid
wordt op jouw toekomst? Dan is Aeres
MAVO Bilthoven dé school voor jou. Een
nieuwe school is best spannend, maar
hier kent iedereen elkaar. Je maakt
zó nieuwe vrienden.

LEREN KAN LEUK ZIJN
Bij Aeres MAVO Bilthoven krijg je les op mavoniveau. Dat is
hetzelfde als het niveau van vmbo-theoretische leerweg,
het hoogste vmbo-niveau. Je krijgt algemene vakken, zoals
Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast leer je welke manier
van leren het beste voor jou is. Leer je bijvoorbeeld het beste
door iets te doen, of zit je graag met je neus in de boeken? Als je
dit weet, leer je makkelijker en kan leren leuk zijn.
JOUW EIGEN LEERPLAN
In de onderbouw start je met alle algemene vakken. Daarnaast
heb je je eigen leerplan met leerdoelen. De leerdoelen die je
wilt bereiken, bepaal je samen met je vakdocent, mentor en je
ouders. In de ‘leerling gestuurde uren’ werk je aan het behalen

van je eigen leerdoelen. Je kunt kiezen voor extra begeleiding
of juist een verdieping van vakken waar je goed in bent
en die je leuk vindt. Zo kun je met een kb/tl advies een
mavodiploma halen of krijg je de kans om alvast delen van
het centraal examen in klas 3 te doen. Je hebt dan tijd en
ruimte om alvast met onderdelen van de havo te starten of
om kennis te maken met het mbo.
UNIEKE BEGELEIDING DOOR EIGEN DOCENTEN
Heb je begeleiding nodig bij het plannen of
leren van je huiswerk? Of heb je een andere vorm
van onderwijsbegeleiding nodig, zoals voor dyslexie of
faalangst? Dan kun je deze begeleiding gewoon bij ons op
school krijgen. Bij Aeres MAVO Bilthoven werken docenten
en onderwijsassistenten die speciaal opgeleid zijn om dit
soort begeleiding te geven. Je krijgt de extra begeleiding
gewoon van jouw docenten op jouw school. Wel zo handig
en vertrouwd.
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MAVO

“Dit is een kleine school waar alle
docenten je kennen. Ze helpen je
goed, ook als er een probleem is.”
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Fleur, vierde leerjaar.

TOCH EEN HAVODIPLOMA BEHALEN?
Wil je graag een havodiploma behalen, maar is dat nog
net te hoog gegrepen? Bij Aeres MAVO Bilthoven heb je
de mogelijkheid om, als je snel door je mavoleerstof heen
komt, alvast vakken op havoniveau te volgen. Zo stroom je
makkelijker door naar de havo.
WIL JE VERDER LEREN?
De opleiding duurt vier jaar. Als je
je diploma hebt gehaald, kun je
makkelijk doorleren. Zo kun je
“Leerlingen
een mbo-opleiding gaan volgen,
kunnen hier begeleiding
in elke richting die je wilt. Aeres
krijgen bij het plannen en
MBO heeft bijvoorbeeld volop leuke
groenopleidingen. Kijk maar eens op
het ‘leren leren”.
www.aeresmbo.nl. Stroom je liever door
Gisela Spanjer,
naar de havo, dan kan dat natuurlijk ook.

onderwijsassistent

KOM JE KENNIS MAKEN?
Op woensdag 29 januari 2020 ben je van harte
welkom op onze Open dag van 16.00 - 20.00 uur.
Of wil je een middagje meelopen? Meld je aan via mavo.
bilthoven@aeres.nl voor een van onze open lesmiddagen op woensdag 6
november 2019 of woensdag 12 februari 2020 van 14.00 - 16.00 uur.

Aeres MAVO Bilthoven
Overboslaan 15
3722 BJ BILTHOVEN
088 020 5600
www.aeresmavo-bilthoven.nl
mavo.bilthoven@aeres.nl
Facebook: /aeresmavobilthoven
Instagram: @aeresmavobilthoven
Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo
Opleidingsvariant(en):
Eindexamen Nederlands of Engels al in leerjaar
3 mogelijk.
Extra aanbod:
Huiswerkbegeleiding, Doorlopende leerlijn
vmbo-mbo, Mbo-samenwerking, Unieke
begeleiding, door eigen docenten.
Onderwijsconcept:
Algemeen, Iedere leerling werkt met een
chromebook van school.
Levensvisie:
Christelijk
Aantal leerlingen:
205
Voor meer informatie:
Mevrouw L. van Esveld, teamleider
(l.esveld@aeres.nl)
Leerlingen die sneller door de leerstof gaan,
krijgen de kans om alvast delen van het centraal
examen in klas 3 te doen. Zij hebben zo tijd en
ruimte om alvast met onderdelen van de havo
te starten of om kennis te maken met het mbo.
Leerlingen kunnen bij ons extra trainingen
volgen op school. Zij hoeven hiervoor niet meer
naar huiswerkinstituten of andere vormen van
onderwijsbegeleiding. De trainingen worden
gegeven door docenten van de school zelf, die
daarvoor speciaal zijn opgeleid.

“Ik snap wel dat je het
spannend vinden om naar de middelbare te
gaan. Maar het belangrijkste is dat de nieuwe school
goed voelt. Ga dus gewoon naar Open dagen en volg je gevoel.
Dan komt het wel goed.” Feline, tweede leerjaar.
KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Aeres VMBO
Maartensdijk
Groen, gezellig
en persoonlijk

Je bent bijna klaar met de basisschool. Tijd
om een leuke en goede middelbare school te
kiezen! Ben je gek op dieren, eten & drinken
en natuur? Dan is Aeres VMBO Maartensdijk
dé school voor jou. Een nieuwe school
is best spannend, maar hier is het
persoonlijk en veilig. Iedereen kent
elkaar en de sfeer is gezellig.
Nieuwe vrienden maak je hier zó.

Aeres VMBO Maartensdijk is een kleinschalige groene vmbo
school. Je krijgt dezelfde vakken als op andere vmbo-scholen, zoals
Nederlands en wiskunde. Het verschil is dat je ook het profielvak
Groen volgt. Milieu en natuur, creativiteit, gezonde voeding en
duurzaamheid: daar gaat het om. Je leert hoe belangrijk een
groene toekomst is. Daarnaast leer je met veel zelfvertrouwen
zorgen voor alles wat groeit en bloeit. Je gaat met respect om met
de mensen, dieren en natuur om je heen.

TLDIPLOMA MOGELIJK!
Heb je theoretische leerweg (tl) advies, maar houd je er meer
van om in de praktijk bezig te zijn? Dan vind je bij ons de
oplossing: Voor leerlingen van de gemengde leerweg (gl) is
het namelijk mogelijk om in leerjaar 4 een extra theorievak
te volgen. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden behaal je
hiermee een diploma voor de theoretische leerweg (tl).
DE PAARDENKLAS
Ga jij naar het vmbo, ben je super gemotiveerd op school,
gek op paarden en wil je het liefst alles daarover leren? Dan
is onze Paardenklas iets voor jou. Het is voor zowel beginners
als gevorderden. Naast de vakken zoals Nederlands, Engels,
wiskunde en het profiel Groen, leer je alles over paarden. Kijk op
onze website voor meer informatie.

ZORG VOOR ELKAAR MET POSITIEF GEDRAG
Op school werken we met het School Positive Behavior Support
(PBS) model. Hierbij gaan we uit van het positieve en de dingen
die voor jou goed werken. Je bent wie je bent. Geen nummer,
maar een leerling die zichzelf mag en kan zijn. Hierdoor krijg je
de ondersteuning die jij nodig hebt en kun je jezelf optimaal
ontwikkelen.

VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT
Natuurlijk wil je een fijne schooltijd mét goede resultaten!
Daarom krijg je veel persoonlijke aandacht. Je hebt je eigen
mentor. Het is zijn taak om jou goed te begeleiden. Bij hem kun
jij en je ouders/verzorgers dan ook altijd terecht. Samen zorgen
we ervoor dat je een fijne schooltijd bij ons hebt.

LEREN DOOR ZELF TE DOEN
Ben je graag lekker praktisch bezig? Mooi! De vakken in het
profielvak Groen draaien namelijk om de praktijk. Rond de school
ligt een prachtige tuin. Je gaat daar zelf aan de slag met planten en
bloemsierkunst. Je leert ook zelf dieren te verzorgen en te koken.
Want door te doen, leer je het snelst.

DE OUTDOORKLAS
Heb jij vmbo-advies? Ben je gek op sport- en/of outdoor
activiteiten en wil je het liefst alles daarover leren? Dan is de
Outdoorklas iets voor jou! Naast de gewone vakken ben je actief
bezig met outdoor en sport. Kijk op onze website voor meer
informatie of kom gewoon langs!
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Aeres VMBO Maartensdijk
Dierenriem 2
3738 TR MAARTENSDIJK
088 020 5500

Kom sfeer proeven
Open dag op vrijdag 24 jan.
(18.30 - 21.00 uur) en
zaterdag 25 jan. (10.00 - 13.00 uur).
Open lesmiddag op 7, 14 febr.
en voor de Paardenklas of Outdoorklas
op 19 febr. 2020
Meld je aan op
vmbo.maartensdijk@aeres.nl.

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl
vmbo.maartensdijk@aeres.nl
Facebook: /aeresVMBOMaartensdijk
Instagram: @aeresvmbomaartensdijk
Opleiding(en):
Vmbo-gl, vmbo-kb, vmbo-bb
Opleidingsvariant(en):
tl-diploma mogelijk door examen doen in gl
met extra vak.
Vmbo-profielen:
Groen

EXTRA HULP NODIG?
Heb je wat meer ondersteuning nodig bij het leren en de theoretische vakken?
Dan krijg je les in kleinere klassen, heb je meer praktijk en krijg je meer begeleiding.
In welke klas je komt, is afhankelijk van het advies van jouw basisschool en de
resultaten van de testen die je bij ons hebt gemaakt.
WIL JE VERDER LEREN?
De vmbo-opleiding duurt vier jaar. Als je je diploma hebt gehaald, kun je makkelijk
doorleren. Je kunt bijvoorbeeld een mbo-opleiding gaan volgen. Dat kan bij een
groenopleiding van Aeres MBO. Met het profiel Groen kun je alle kanten op. Wil
je iets heel anders gaan doen? Kies dan voor een andere mbo-opleiding. Ook de
havo is mogelijk, als je een diploma in de gemengde leerweg of de theoretische
leerweg hebt gehaald.

Extra aanbod:
Paardenklas, Leerwegondersteuning (LWOO),
Outdoorklas
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Algemeen bijzonder
Aantal leerlingen:
315
Voor meer informatie:
Mevrouw G. Casteel (directeur)

Trots op het goede slagingspercentage van
98% in 2019. Zelfs twee leerlingen Cum laude
geslaagd!

“Ik ﬁets drie kwartier om
op school te komen, maar dat heb ik er
wel voor over. De groene praktijkvakken zou ik
niet willen missen.” Nikita, eerste leerjaar.
KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Anna van Rijn College

Een wereldschool in Nieuwegein!

Anna van Rijn College
Albatros 1
3435 XA NIEUWEGEIN
030 6040900
www.annavanrijn.nl
info@annavanrijn.nl

Anna Lyceum
Wat ga je doen volgend jaar:
Mavo, havo of vwo? Eéntalig of
tweetalig? Op het Anna van Rijn
College ben je welkom. We willen je
graag helpen met goed en modern EHBO, microscopie en er is meer
onderwijs op een leuke school
aandacht voor gezondheidskundige
met betrokken docenten.
onderwerpen.

Anna MAVO en Anna Lyceum zijn twee
scholen onder één dak. We zijn dé
internationaal georiënteerde openbare
school van Nieuwegein met een focus
op jouw talenten. In een kleinschalige
omgeving zetten we in op maatwerk
voor leerlingen door het gebruik
van laptops, maar ook door de vele
keuzemogelijkheden.
MAATWERK
Binnen het reguliere lesrooster bieden we
op het Anna de mogelijkheid om een extra
les te volgen in het vak van jouw keuze.
Dat kan zijn omdat je hier extra aandacht
aan wilt besteden omdat je het heel leuk
vindt, of omdat je het een beetje moeilijk
vindt. Samen met je mentor kijk je naar wat
voor jou belangrijk is.

Jaarlijks is er een theatervoorstelling
door leerlingen, pakken we groots
uit tijdens de Revue en mag iedereen
zijn talenten tonen tijdens de intieme
muziekavond Café Chantant.
TWEETALIG ONDERWIJS
De meest uitgebreide vorm van
extra aanbod en talentontwikkeling
zijn onze tweetalige opleidingen. Je
kunt op het Anna tweetalig mavo,
havo, vwo óf gymnasium doen.
Als je kiest voor een tweetalige
opleiding betekent het dat je vakken
als geschiedenis, aardrijkskunde
en biologie in het Engels krijgt.
Tot wel 50% van de lessen worden
gegeven in het Engels. Daarnaast is
er een uitgebreid programma aan
reizen en uitwisselingen, bezoek van
internationale gasten en excursies.
Behalve dat je goed Engels leert
spreken, groei je ook door alle
ervaringen. Op het Anna zijn we al
ruim 25 jaar tweetalig!

Facebook: /annavanrijnpagina
Instagram: @annalyceum
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo
Thema:
Tweetalig onderwijs

Anna MAVO

Facebook: annamavo/
Instagram: @anna_mavo
Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo
Thema:
Tweetalig onderwijs

Anna BTV De Linie

Harmonielaan 1
3438 ED NIEUWEGEIN
030 6040900
www.annavanrijn.nl
info-linie@annavanrijn.nl
Facebook: /AnnaVanRijnLinie
Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo, vmbo-gl, vmbo-kb,
vmbo-bb
Extra informatie:
BTV de Linie is een bovenschoolse
tussenvoorziening die leerlingen met
meervoudige achterstanden of indicaties
tijdelijk onderwijs geeft. We werken
aan persoonlijke ontwikkeling, zodat
leerlingen zonder vertraging naar een
reguliere VO school kunnen doorstromen.

EXTRA AANBOD
Tijdens de keuze-uren bieden we
verder extra mogelijkheden in de
vorm van talentlessen. Denk dan aan
bijvoorbeeld lessen Chinees, dans of
‘vloggen’. Maar we zijn ook een ‘Microsoft
Imagine Academy’ wat betekent dat je bij
Open Huizen
ons officiële certificaten Office en HTML
kunt halen. Op het gymnasium bieden
Anna BTV De Linie donderdag 6 februari 2020 van 16.00 tot 19.00 uur
we een ‘Junior Medical Programme’.
Leerlingen krijgen extra lessen
Anna MAVO en Anna Lyceum zaterdag 8 februari 2020 van 10.00 tot 13.00 uur

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Christelijk College Zeist
Begeleidt, daagt uit en verbindt
Weet je nog niet precies wat je leuk vindt?
Waar je echt goed in bent? Of wat je later
wilt worden? Dat geeft niet! Op onze
school mag je vier jaar lang ontdekken wat
jou boeit en wat jouw talenten zijn. Dat
doe je in de klas, op stage en door zelf
je projecten en keuzevakken te kiezen.
Zo helpen we jou om na het vmbo een
goede keus te maken voor het mbo
en jouw toekomstige beroep.

We zijn een kleine, warme school met enthousiaste leerlingen
en leraren. Je krijgt bij ons de ruimte om in je eigen tempo en
op jouw niveau te leren en te ontdekken.
DOEVAKSCHOOL
In de eerste twee jaar krijg je les op onze leuke Doe-vakschool.
Twee keer per week krijg je Doe-vakuren waarbij je een aantal
weken aan een praktisch project werkt. Dat kan gaan over
bijvoorbeeld sport, techniek, koken, beeldende vorming
en andere Doe-dingen. Ook buiten school ben je actief,
zoals een evenement organiseren, buitensporten, koken in
restaurant Binnenbos tegenover onze school, op excursie gaan
en wandelen met ouderen. Naast deze Doe-dingen krijg je
natuurlijk ook les in algemene vakken zoals Nederlands, Engels
en wiskunde.
TALENTEN ONTWIKKELEN
In de bovenbouw ga je stage lopen in een bedrijf dat jij
interessant vindt. We hebben veel bedrijven en instellingen
uit de omgeving die stageplekken aanbieden, maar je mag
natuurlijk ook je eigen stagebedrijf zoeken. Tijdens de laatste
twee jaar is het vinden van jouw talenten het belangrijkst. Het

gaat erom jezelf te leren kennen waardoor je steeds betere keuzes
leert te maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je ontdekt dat je juist
de algemene vakken erg leuk vindt en dat je graag leert door lezen.
Met goede cijfers kun je dan doorstromen naar vmbo Theoretische
Leerweg op het Christelijk Lyceum Zeist.
EXTRA AANDACHT
Als het even minder goed met je gaat in de klas, dan helpen we
je in de coachklas. Daar krijg je nog meer persoonlijke aandacht
van een aparte coach of leraar. Het doel is dat je terugkeert naar je
klas zodra je daar weer klaar voor bent. Natuurlijk hebben wij ook
speciale aandacht voor leerlingen die extra lessen en/of Remedial
Teaching nodig hebben vanwege dyslexie of andere redenen.
VERSNELD TRAJECT
Wanneer je eerder gekozen had voor een vmbo Theoretische
Leerweg of havo-opleiding en daar vastgelopen bent, hebben wij
een uniek traject voor jou wat geen enkele andere school in de
regio biedt: de opleiding Training & Reflectie. Je kunt het derde
en vierde leerjaar in één jaar doorlopen en afsluiten met een
diploma vmbo kader, om vervolgens te kunnen instromen op
het mbo, niveau 3 of 4.
GESLAAGD!
Van onze ongeveer 300 leerlingen haalt bijna iedereen
aan het eind het felbegeerde diploma. Met dat
diploma kun je kiezen uit bijna alle mbo-opleidingen
op jouw niveau.
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Kom naar onze Open Dag op
woensdag 15 januari 2020 van
15:00-21:00 uur. Neem je vrienden en
familie mee. Bij het Christeijk College
Zeist is voor iedereen altijd wat te
doen! Kijk op www.ccz.nu !

Christelijk College Zeist
Graaf Adolflaan 4
3708 XB ZEIST
030 6916551
www.ccz.nu
info@ccz.nu
Facebook: /christelijkcollegezeist
Opleiding(en):
Vmbo-kb, vmbo-bb
Vmbo-profielen:
Dienstverlening en Producten (D&P),
Economie en Ondernemen (E&O), Zorg
en Welzijn (Z&W)

We lanceren dit schooljaar een
compleet nieuwe identiteit. Daarmee
laten we zien waar we als school voor
staan. Een identiteit om trots op te zijn.
Voor een schóol om trots op te zijn,
met leerlingen om trots op te zijn!

Extra aanbod:
Laptop-/tabletonderwijs, Extra
ondersteuning/bijzondere begeleiding,
Leerwegondersteuning (LWOO), Mbosamenwerking, Coachklas, Pro-vmbo klas
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Christelijk
Aantal leerlingen:
300
Voor meer informatie:
Voor vragen kun je contact opnemen met
de leerjaarcoördinator van de brugklas
via 030-6916551 of stuur een email naar:
info@ccz.nu

Onderwijs in de onderbouw
(leerjaar 1 & 2):
- Doe-vakschool
Profielen in de bovenbouw
(leerjaar 3 & 4):
- Zorg & Welzijn
- Dienstverlening & Producten
Speciale arrangementen:
- Coachklas
- T&R klas (profiel Economie en
Ondernemen)

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Gemeentelijk Gymnasium
Hilversum
Een sterke basis voor je hele leven

Durf te weten, heb de moed om te
leren, nieuwsgierig te zijn, vragen
te stellen. Dat is kort gezegd de
opdracht die we leerlingen meegeven.
Lessen, practica, projecten, reizen,
excursies - alle activiteiten staan in
dienst van deze opdracht.

Het Gemeentelijk Gymnasium is een school van deze tijd, met
zowel klassieke als moderne elementen. Het is echter ook een
gymnasium van de toekomst met aandacht voor de mondialisering
van de samenleving. Zo geven we lessen in de Chinese taal en
cultuur en bieden we onder andere Cambridge Certificates, Delf en
Goethe certificaten.
Wie denkt dat het Gemeentelijk Gymnasium vooral bedoeld is voor
leerlingen met aanleg voor klassieke talen heeft het mis. De school
heeft een ambitieus bètaprogramma ontwikkeld en is een van de
‘bèta-excellent’ scholen. Zo geven we natuurkunde vanaf klas 1
en worden de vakken NLT en wiskunde-D gegeven. Tevens is er
aandacht voor kunst en filosofie. Kortom, een onderwijsprogramma
dat de leerlingen diverse uitdagingen biedt.
Aangezien leerlingen niet alleen vakinhoudelijk klaar moeten
zijn voor een vervolgstudie besteden we ook ruimschoots
aandacht aan de ontwikkeling van sociale competenties.
Hiermee bedoelen we dat leerlingen leren wat
verantwoordelijkheidsgevoel, leiderschap en het werken
in groepen inhoudt.

VO GIDS
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Avond tot sportactiviteiten en van de
betrokken docenten tot het uitdagende
curriculum: het GGH heeft me

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
Vaartweg 54
1217 SV HILVERSUM
035 6241181

gevormd tot wie ik nu ben”.

www.gymnasiumhilversum.nl
info@ggh.nu
Facebook: /Gemeentelijk-GymnasiumHilversum-1517463178560258
Instagram: @gymnasium_hilversum
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo)

UITSTEKENDE PRESTATIES
Kwaliteitsonderzoeken laten zien dat ons gymnasium al jaren tot de
beter presterende scholen behoort. Dat heeft dit jaar geresulteerd in
het predicaat ‘Excellente School’ van het ministerie van OC&W en een
waardering ‘goed’ van de onderwijsinspectie.

Extra aanbod:
Cambridge English, DELF (Frans), Goethe Deutsch,
Chinees, Drama/Theater, Media en ontwerp, ICT-klas,
Science/Technologie, Filosofie, Huiswerkbegeleiding,
Hoogbegaafdenonderwijs, Extra examenvakken,
Internationale samenwerking, Universitaire
samenwerking, Olympiadeschool

BEGELEIDING
 voor iedere leerling een mentor met een sleutelrol in de
begeleiding en het contact met thuis
 in klas 1 en 2 begeleiding door leerlingen uit klas 5
 mentorgesprekken en spreekavonden voor alle klassen
 extra ondersteuning voor wie het nodig heeft
 extra uitdaging voor wie het aankan
 indeling in klassen op basis van regio
 vier cijferrapporten per jaar
EXTRA ACTIVITEITEN
 debatteren in een debatclub
 je kennis testen bij diverse Olympiades
 acteren, dansen, zingen of muziek maken in theatervoorstellingen
 je talenkennis verdiepen bij Engels, Duits of Frans
 je kunt wiskunde D en NLT kiezen
 je kunt Chinees kiezen als moderne
vreemde taal
 jezelf ontwikkelen in een
Leadershipweekend
“Het GGH heeft me
 zelf lesgeven aan
geleerd om de wereld breed te
leerlingen in groep
7 en 8 van de
beschouwen met reizen naar Rome
basisschool

Bijzondere thema’s:
Begaafdheidsprofielschool, Bèta Challenge Programma
(BCP), Excellente school, Universum School
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
1050
Voor meer informatie:
info@ggh.nu

en

Boedapest, docenten die je enthousiast
maken en vrienden die ik nog steeds
zie. In mijn studie heb ik veel aan de
houding die ik toen heb geleerd”.
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Houtens

School voor mavo en
beroepsgericht onderwijs
Houtens is een kleinschalige vmbo-school. Met zo'n 650
leerlingen is iedereen in beeld. Er heerst een goede
sfeer, levendig en energiek. Op Houtens kun je basis,
kader, tl of havo-kansklas volgen. Op elk niveau
hebben we aandacht voor jouw persoonlijke
ontwikkeling. Onze docenten zijn er voor jou
en je werkt bij ons aan vaardigheden als
SPORT, DANS & MUZIEK
samenwerken en presenteren.

LEREN OP HOUTENS
Bij Houtens sta jij centraal. We verwachten veel van jou en jij
mag veel van ons verwachten. Je kunt rekenen op persoonlijke
aandacht van docenten, begeleiders en je mentor. Op Houtens
krijg je de kans om te ontdekken waar je talenten liggen en hoe
je het beste uit jezelf haalt. Je leert niet alleen uit boeken, je
werkt ook met een eigen laptop, zowel op school als thuis. We
zorgen voor afwisseling tussen leervakken en doevakken.
HAVOKANSKLAS
De havo-kansklas is voor leerlingen die ambitie hebben om na
leerjaar 1 of 2 de overstap te maken naar de havo op College de
Heemlanden. Je begint op Houtens in de havo-kansklas als de
basisschool dit adviseert. Houtens en College de Heemlanden
werken intensief samen waardoor de overstap naar de havo
soepel verloopt. Vakgroepen stemmen met elkaar de inhoud van
de lesprogramma’s in de havo-kansklas af, zodat de overstap zo
goed mogelijk gemaakt kan worden. En met succes, de meeste
leerlingen die na leerjaar 1 of 2 de overstap maken naar College
de Heemlanden doen het daar goed. Ook voor de andere
niveaus is doorstroom mogelijk aan het einde van leerjaar 1 of 2.
We bekijken telkens met jou, jouw ouders en het team wat het
best passende niveau voor jou is.

Houtens biedt tijdens en na schooltijd allerlei activiteiten
aan op het gebied van dans, muziek en sport. We maken
geregeld leuke en leerzame excursies. Ieder jaar organiseren
we Houtens Spektakel, de voorstelling voor en door leerlingen
en medewerkers van Houtens in Theater aan de Slinger.
PROFIEL DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN
Houtens werkt samen met bedrijven en organisaties in de
omgeving. Door stage te lopen ontdek je wat je echt leuk vindt.
In de basis- en kaderroute volg je het profiel Dienstverlening en
Producten. Het profiel Dienstverlening en Producten is één van
de tien profielen in het vmbo. Dienstverlening en Producten
richt zich op verschillende werkgebieden waar je later in je
beroep mee te maken kunt krijgen zoals ICT, techniek, horeca en
facilitaire dienstverlening.

VO GIDS
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Wees welkom om een kijkje te
nemen open avond op
donderdag 30 januari 2020
Groep 8 leerlingen en hun ouders zijn
van harte welkom!
Meer informatie
www.hethoutens.nl

Houtens
Kruisboog 1
3994 AE HOUTEN
030 63 44 297
www.hethoutens.nl/
administratie@mijnhoutens.nl
Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo, vmbo-kb, vmbo-bb
Opleidingsvariant(en):
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar
Vmbo-profielen:
Dienstverlening en Producten (D&P)

HOUTEN ON STAGE
Houtens neemt deel aan Houten on Stage, dit project ondersteunt leerlingen bij
de beroepskeuze waar zij op 16-jarige leeftijd voor staan. Door bij verschillende
bedrijven te kijken krijg je een goed beeld van de beroepen die er zijn en de
vervolgopleidingen die je kunt kiezen. Daarnaast versterkt Houten On Stage
het netwerk tussen leerlingen en lokale bedrijven. Houten On Stage bestaat uit
een beroepenfeest waar leerlingen afspraken maken met twee bedrijven waar
zij tijdens de Doe Dag op bezoek gaan. Leerlingen worden op school goed
voorbereid op Houten On Stage. Zie ook www.houtenonstage.nl
WELKOM!
Op de open avond krijg je een goed beeld van onze leerlingen, medewerkers
en het gebouw. Wees welkom om rond te kijken, kennis te maken, vragen te
stellen en mee te doen! Tijdens de open lesmiddagen kun je drie minilessen van
verschillende vakken volgen. Ook je ouders/verzorgers zijn welkom op de open
lesmiddagen om in hun eigen klas een miniles te volgen. Daarnaast kunnen
zij hun vragen stellen op de informatie-avonden voor ouders/verzorgers in
december en januari. Meer informatie over
de open avond, open lesmiddagen
en de informatie-avonden voor
ouders/verzorgers is te
vinden op onze website.
Open lesmiddagen voor

leerlingen groep 8 en hun ouders:
- woensdag 13 november 2019
- woensdag 27 november 2019
- woensdag 5 februari 2020
- woensdag 12 februari 2020

Extra aanbod:
Laptop-/tabletonderwijs,
Extra ondersteuning/bijzondere begeleiding,
Leerwegondersteuning (LWOO)
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Oecumenisch
Aantal leerlingen:
650
Voor meer informatie:
Meer informatie over aanmelden bij Houtens is
te vinden op www.hethoutens.nl

Alles wat Houten te bieden heeft aan
voortgezet onderwijs komt samen in SOOSVOH.
Stichting Open Oecumenische Scholen
Voortgezet Onderwijs Houten wordt gevormd
door College de Heemlanden en Houtens.
Samen sterk, apart steeds uniek.

Informatie-avond voor ouders:
9 december 2019 en 16 januari 2020
KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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College de Heemlanden
Get started!

Met trots vertellen wij je over onze school
College de Heemlanden. Wij willen dat jij het
beste uit jezelf haalt en nieuwe, onbekende
werelden onderzoekt. Ver weg en dichtbij.
Samen met jullie werken wij aan het beste
onderwijs, zijn we altijd in beweging en
op zoek naar hoe het beter kan. Met de
school als vangnet leren jullie een
eigen mening te vormen. En zo
ontdek je wat bij je past!

GET STARTED!
College de Heemlanden is al meer dan 25 jaar een begrip
in Houten. Het is dé school waar je onderwijs kunt volgen
op havo-, atheneum- en atheneum-plusniveau.

ARTS - Je maakt bij ons kennis met verschillende kunsten
en culturen. Met Theater Aan de Slinger delen we prachtige
faciliteiten zoals een dramalokaal en een film-theaterzaal.

Wij zijn een school die internationaal denkt, een
school met een brede horizon. In leerjaar 3 en 5 kun je
deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s met onze
netwerkscholen in Denemarken, Italië en Madrid.

SCIENCE - We besteden veel aandacht aan exacte vakken.
We werken samen met Universiteit Utrecht in het U-talent
programma en hebben een professioneel
bètalab op school.

Je kunt bij ons jouw talent ontdekken,
er is veel te kiezen. Zowel
voor de havo als op het
atheneum besteden
we aandacht aan
arts, science,
business en
sports.

BUSINESS- Maak kennis met jouw talent voor
ondernemerschap. Naast het leggen van een stevige
economische kennisbasis is er veel aandacht voor de
praktijk.
SPORTS - Naast uitdagende lessen Lichamelijke
Opvoeding zijn er toernooien en sportdagen
voor alle leerjaren en krijg je bij ons het vak
Gezondheid & leefstijl.

VO GIDS

HAVO
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Op verschillende
momenten in het schooljaar
houden wij open huis. Kijk op
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www.heemlanden.nl voor de meest
actuele informatie. Je bent
van harte welkom!
College de Heemlanden
De Slinger 48
3995 DE HOUTEN
030 6379944

OPEN JE WERELD
OOG VOOR JOU – Wij proberen altijd in te spelen op jouw situatie. Heb jij
meer uitdaging nodig? We bieden verrijkt en versneld atheneum vwo. Je gaat
sneller door de lesstof heen, meer op de lesstof in en je leert op een andere manier.
Heb jij een dubbeladvies mavo-havo? Dan kun je in onze havo-brugklas starten.
Expertise en enthousiasme worden met veel plezier uitgewisseld met Houtens, de
school voor mavo en beroepsgericht onderwijs, zodat er jaarlijks leerlingen van
Houtens overstappen naar onze tweede, derde of vierde klas.

www.heemlanden.nl
info@heemlanden.nl
Facebook: /College-deHeemlanden-135965669884250
Opleiding(en):
Atheneum (vwo), havo
Opleidingsvariant(en):
Vwo+, Havo/vwo brugjaar, Meerjarige
brugperiode

OOG VOOR DE WERELD - Op College de Heemlanden vinden wij het belangrijk
dat jullie goed op de hoogte zijn welke uitdagingen er zijn in de wereld, de
problemen die spelen, maar ook de oplossingen die we hiervoor kunnen
bedenken. We werken samen met Unesco en we zijn EPAS-school: European
Parlement Ambassador School. In het eerste leerjaar krijg je daarom het vak Epas,
waar we met zijn allen nadenken over onze rol binnen de Europese Unie en de
toekomst van Europa.

Extra aanbod:
Cambridge English, Spaans, Drama/Theater,
Kunst/Cultuur, Science/Technologie,
Techniek, Ondernemers-/Businessklas,
Huiswerkbegeleiding, Extra examenvakken,
Internationale samenwerking, Hbosamenwerking, Universitaire samenwerking, BYOD

OOG VOOR DE TOEKOMST - Welke vaardigheden heb jij nodig voor de
toekomst? De wereld verandert snel en daarom ontwikkel je naast kennis en
kunde op College de Heemlanden ook vaardigheden als samenwerken, creativiteit,
probleem oplossen, planmatig werken, analyseren en burgerschap. Door een
slimme mix van leren met en zonder ict zorgen we er samen voor dat jij goed
voorbereid bent op het vervolgonderwijs. Werken met je eigen laptop (Bring Your
Own Device) en werken uit een boek gaan bij ons hand in hand. Hierdoor zijn de
lessen uitdagend, relevant en het biedt mogelijkheden voor gepersonaliseerd
onderwijs.

Bijzondere thema's:
VECON Business School
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Oecumenisch
Aantal leerlingen:
1500

Informatieavond voor
ouders en leerlingen met informatiemarkt:
Maandag 18 november en maandag 25 november 2019

Voor meer informatie:
Afdelingsleider brugklas
George Bos (bsg@heemlanden.nl)
www.heemlanden.nl/groep-78

Proeﬂessen voor leerlingen uit groep 8:
Maandag 9 december t/m woensdag 11 december 2019
Open avond: Donderdag 23 januari 2020
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Luzac
Zo goed kan
onderwijs zijn.
De overstap van de basisschool naar het
voortgezet onderwijs is spannend.
Voor uw kind én voor u. Sommige kinderen
komen beter tot hun recht als ze niet ‘verloren’
raken in een grote scholengemeenschap.
Hoe de brugklas wordt ervaren is vaak
bepalend voor het verdere verloop van
de schooltijd. Luzac biedt persoonlijk
onderwijs in een overzichtelijke
en veilige leeromgeving,
voor mavo, havo en vwo.

TWEEJARIGE BRUGKLAS
Onze school is kleinschalig en persoonlijk,
waardoor de impact van de overstap naar
het voortgezet onderwijs minder groot is.
We hanteren een tweejarige brugperiode
waarin leerlingen alle ruimte krijgen om
zich te ontwikkelen en door te stromen
naar het hoogst haalbare niveau. In een
klas van gemiddeld 12 leerlingen krijgt
uw kind optimale aandacht. Uw kind
went hierdoor snel en maakt vrienden
voor het leven.
WANNEER IS ONZE BRUGKLAS
GESCHIKT VOOR UW KIND?
 Als uw kind klaar is met de basisschool
en klaar is voor het voortgezet
onderwijs.
 Als uw kind de tweejarige brugklas
wil gebruiken om het hoogst haalbare
niveau te halen.
 Als uw kind lang heeft gekleuterd
en daardoor al eerder toe is aan de
middelbare school.
 Als uw kind in het buitenland heeft
gewoond en niet alleen voor groep 8
naar de basisschool wil.
 Als uw kind ooit, om welke reden dan
ook, een jaar heeft gedoubleerd en al
klaar is voor het voortgezet onderwijs.
 Als groep 8 geen meerwaarde biedt
voor uw kind wegens CITO, kamp of de
eindmusical.

PERSOONLIJKE BEGELEIDER
Iedere leerling krijgt een persoonlijke
begeleider, die zowel op inhoudelijk als
mentaal vlak altijd voor hem of haar klaarstaat.
Onze aanpak levert niet alleen een diploma
op, maar ook zelfinzicht en zelfvertrouwen.
Als een leerling een aangepast rooster nodig
heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij aan
topsport doet, zijn we flexibel en denken
we mee. Wat het verhaal van uw kind ook is,
Luzac geeft ambitie de ruimte.
HUISWERK OP SCHOOL
Een schooldag duurt bij Luzac gemiddeld van
09.00 uur tot 17.00 uur. In de brugklas tot
16.00 uur. Huiswerk wordt onder toezicht op
school gemaakt. Door de rust in de studiezaal
hebben leerlingen hun huiswerk af als ze
thuiskomen. Dan is er tijd voor andere dingen.
School is school, thuis is thuis.
MEELOOPDAG
Meer weten en sfeer proeven? Neem dan
contact op met een vestiging bij u in de buurt
voor het inplannen van een meeloopdag. Uw
kind wordt die dag gekoppeld aan een buddy,
een leerling van Luzac. Op natuurlijke wijze
wordt ervaren hoe een dag op Luzac verloopt
en hoe onze lessen zijn. Daar kan
wat ons betreft geen
brochure tegenop.

Luzac Utrecht

Diaconessenstraat 1
3511 XX UTRECHT
030 2322797
www.luzac.nl/utrecht

Luzac Hilversum

Stationsstraat 16
1211 EN HILVERSUM
035 6280707
www.luzac.nl/hilversum
succes@luzac.nl
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo),
havo, mavo
Opleidingsvariant(en):
Meerjarige brugperiode
Onderwijsconcept:
Particulier onderwijs
Levensvisie:
Algemeen bijzonder
Voor meer informatie:
Maak een persoonlijke afspraak
om kennis te maken met Luzac.
Ga naar www.luzac.nl/brugklas of
neem telefonisch contact met ons
op. Uw kind kan ook een dagje
meelopen om de sfeer te proeven.

Donna, leerling brugklas
“Ik vond het meteen een leuke school met ﬁjne leraren.
En je bent eigenlijk bevriend met de hele klas.”
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Nieuwe Eastpak nodig?

Schoolagenda?

Met 2000 Schoolspullen de
grootste School Campus online!

100 Merken schoolspullen, schooltassen, etuis, schoolagenda’s,
Schriften, rekbare kaften, rekenmachines en alles voor in je schooletui.

10% KORTING
*Op het gehele assortiment, geldig tot en met 15 Sepember 2019
2020

VOSALE2020
ACTIECODE: AJAXLIFE2019
www.scholierenshop.nl

KNIP UIT
EN BEWAAR
DEZE
ACTIECODE
GOED!
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Minkema College
Jouw toekomst
vraagt erom
Het Minkema College is een openbare school
voor vmbo basis, vmbo kader, mavo, havo,
atheneum en gymnasium. Je wordt gezien
op het Minkema. En uitgedaagd om het
beste uit jezelf te halen. We leggen
de lat hoog, maar nooit zonder je
te helpen. Iedereen is welkom op
het Minkema College. Er vindt
geen loting plaats. Meld je
natuurlijk wel op tijd aan!

DE WERELD VAN MORGEN
Een middelbare school kies je voor jezelf. Omdat je een
leuke tijd wil hebben. En omdat je later een interessante
studie wil gaan doen en/of een goede baan wil hebben.
Op het Minkema College leiden we je op voor de wereld
van morgen, voor studies en beroepen die nu misschien
nog niet bestaan, maar waar jij straks wel mee te maken
krijgt. Alle brugklassers werken met een chromebook.
HAAL ALLES UIT JEZELF
Je kunt bij ons een mooi diploma halen en we hechten
dan ook veel waarde aan kennisverwerving, maar we
vinden het minstens zo belangrijk dat je de ruimte krijgt
om jouw talenten te ontwikkelen. We dagen je uit om
meer uit jezelf te halen. Het Minkema College staat

bekend om het ruime aanbod van buitenlesactiviteiten en talentlessen.
Heb je een muzikaal talent of sport je graag? Ga je graag in discussie
of liever met je handen aan de slag? Op onze school kun je kiezen uit
verschillende talentlessen zoals dans, theater of debatteren.
MINKEMA DISCOVERY
Ontdek wat jij leuk vindt! Elke leerling is anders. Daar willen we goed
rekening mee houden. In onze brugklassen havo/vwo, atheneum en
gymnasium kun je kiezen uit 4 ontdekkingsroutes:
 Discover Arts: kunst & cultuur zoals Stopmotion filmtechniek
 Discover Nature: natuur & grote vraagstukken zoals Energie en
bewegen
 Discover Society: maatschappij & wereldburgerschap zoals
Journalistiek
 Discover Tech: science/onderzoek & ontwerpen zoals Creëer je
ideale schoolfiets
Voor atheneum- en gymnasiumleerlingen is er daarnaast Discover
Classics met bijv. mythologie en het zonnestelsel.
UNIEKE MAVORICHTINGEN
Op onze vmbo-locatie bieden we diverse mavo-richtingen:
 Mavo Tech: De Mavo Tech is speciaal voor leerlingen met veel
interesse in een technische opleiding. Techniek is in steeds grotere
mate high tech; zoals computers en robots. Deze moderne techniek
biedt het Minkema College.
 Mavo Ondernemen: In deze gemengde leerweg volg je theoretische
vakken en een smal beroepsgericht deel. Ondernemerschap staat hier
centraal; zaken aanpakken, doen en opzetten.
 Mavo Klassiek: In deze richting krijg je uitsluitend theoretische
vakken en word je breed opgeleid.
De Inspectie geeft de mavo van het Minkema College een ‘GOED’ op
het gebied van leerlingbegeleiding en zicht op de ontwikkeling van
onze leerlingen.

VO GIDS

VMBO

MAVO/HAVO IN 6 JAAR
Kom je bij ons in de mavo/havo-brugklas, dan kun je jezelf
flink uitdagen met lessen op twee niveaus. Je kunt dan
binnen 6 jaar je havodiploma behalen.
KEUZEVAKKEN BASIS/KADER
De eerste twee jaar in onze basis- en kaderklassen krijg je
alle kansen om te ontdekken waar je goed in bent. Daarna
maak je een keuze. We zorgen ervoor dat je klaar bent
voor alle opleidingen die in het mbo worden aangeboden.
Jouw interesses kun je laten zien in de keuzevakken, bijv.
webshop, 2D-3D vormgeving, scootertechniek, fotografie
en mode & design.
WE DOEN HET SAMEN
Bij ons sta je er niet alleen voor. Er is altijd iemand bij wie
je terecht kunt. Voor praktische hulp, voor begeleiding
of gewoon om even je verhaal te vertellen. We vinden
het belangrijk dat je je snel thuis voelt op onze school.
Zo krijgt iedereen een mentor en heeft elke brugklas een
mentorassistent. Dat zijn leerlingen uit de hogere klassen,
die je als een soort grote broer of zus wegwijs maken in de
school.
VRIENDEN VOOR HET LEVEN
Op het Minkema College heerst een goede sfeer. De
leerlingen en leraren gaan op een prettige manier met
elkaar om. Ook dat is belangrijk, want wie zich thuis voelt,
kan zich het beste ontwikkelen. Veel leerlingen sluiten hier
vriendschappen voor het leven.

HAVO

ATH

GYM
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KOM KENNISMAKEN
Open avond
Donderdag 7 november 2019
van 18.00-21.00 uur (alleen vmbo-locatie)
Open lesmiddag
Woensdag 20 november 2019
van 14.30 – 16.00 uur
Open dag
Zaterdag 25 januari 2020
van 9.00 – 14.00 uur
www.minkema.nl/groep-8

MAVO

Minkema College havo,
atheneum, gymnasium

Minkema College vmbo,
mavo/havo

Minkemalaan 1
3446 GL WOERDEN
0348 484100

Steinhagenseweg 3 A
3446 GP WOERDEN
0348 484150

www.minkema.nl
post@minkema.nl
Facebook: /minkemacollege
Instagram: @minkemacollege
Twitter: @minkemacollege

www.minkema.nl
post@minkema.nl
Facebook: /minkemacollege
Instagram: @minkemacollege
Twitter: @minkemacollege

Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum
(vwo), havo

Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo, vmbo-gl, vmbokb, vmbo-bb

Opleidingsvariant(en):
Havo/vwo brugjaar

Opleidingsvariant(en):
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar

Extra aanbod:
Cambridge English, Drama/
Theater, Kunst/Cultuur, Zang/
Muziek, Science/Technologie,
Techniek, Sportklas,
Laptop-/tabletonderwijs,
Huiswerkbegeleiding, Extra
ondersteuning/bijzondere
begeleiding, Extra examenvakken,
Hbo-samenwerking, Universitaire
samenwerking

Vmbo-profielen:
Economie en Ondernemen (E&O),
Techniek, Economie

Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
1850

Extra aanbod:
Dans, Drama/Theater,
Zang/Muziek, Robotica/
Programmeren, Sportklas,
Laptop-/tabletonderwijs,
Huiswerkbegeleiding,
Extra ondersteuning/
bijzondere begeleiding,
Leerwegondersteuning
(LWOO), Extra examenvakken,
Doorlopende leerlijn vmbo-mbo,
Mbo-samenwerking
Bijzondere thema's:
Mavo Tech, Mavo Ondernemen
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar

Meer dan een mooi diploma

Op onze school zitten leerlingen met verschillende

Aantal leerlingen:
735

achtergronden en wellicht een andere mening dan die van jou.
Wij leren je hiermee om te gaan door samen te werken en verder te
kijken dan alleen je eigen waarheid.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

Wij gaan naar een
op en ba re sc ho ol !

Openbaar onderwijs - waar verhalen samenkomen
VOS/ABB Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen - www.vosabb.nl
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NUOVO Scholengroep

Veelzijdig openbaar voortgezet
onderwijs in Midden-Nederland
NUOVO Scholengroep heeft zich
mede door de recente fusie met
OSG Schoonoord ontwikkeld tot
een toonaangevende organisatie
die zich richt op het onderwijs
van morgen. Op alle niveaus,
vernieuwend en gedegen.

NUOVO Scholengroep biedt openbaar
voortgezet onderwijs aan in de stad en
regio Utrecht. Onze scholen zijn verankerd
in dit werkgebied en wij zoeken actief de
verbinding met de samenleving.
SAMEN ONTWIKKELEN
We sluiten aan bij de leeftijd, leefwereld en
talenten van leerlingingen. Niet iedereen
leert immers op dezelfde manier; daarom
biedt NUOVO Scholengroep verschillende
onderwijsconcepten. Er is op onze scholen
plaats voor vlotte leerders, moeilijk lerende
kinderen, studiebollen en leerlingen die
liever de handen uit de mouwen steken. Met
een opbrengst die veel verder gaat dan het
halen van een diploma.
VERBINDINGSKRACHT
Om de positie van het openbaar voortgezet
onderwijs in de regio Utrecht duurzaam te
versterken, hebben de besturen van OSG
Schoonoord en NUOVO Scholengroep
onlangs de krachten gebundeld. De scholen
in de grotere groep behouden allemaal hun
eigen identiteit en specifieke cultuur, maar
kunnen beter floreren door de meerwaarde
van het gezamenlijke merk. Aan de hand van
een gezamenlijke, herkenbare visie op de
kwaliteit van onderwijs staat NUOVO midden

NUOVO Scholengroep
Het bedrijfsbureau van NUOVO Scholengroep
is gevestigd aan de Orteliuslaan 871 in
Utrecht-Papendorp.

in de maatschappij. We hebben voor
iedere leerling een passende school.
UITGAAN VAN DE LEERLING
We zijn als scholengroep op weg naar
onderwijs waarin de leerbehoefte en de
ontwikkeling van leerlingen leidend zijn
voor de manier waarop we het onderwijs
organiseren. Waarin leerlingen actief
vorm geven aan hun eigen leerproces,
docenten afwisselend de rollen van
instructeur, expert, coach, mentor of
begeleider vervullen, het leerstofaanbod
zich niet beperkt tot leerboeken
en methodes. De hele wereld is de
inspiratiebron om te leren. We gaan naar
vormen van onderwijs waarin structuren
volgen uit inhoud. Niet andersom.

Postadres:
Postbus 1415
3500 BK Utrecht
T: 030-2969040
E: nuovo@nuovo.eu
www.nuovo.eu

Dit zijn onze veertien scholen:
















ACADEMIE TIEN
International School Utrecht
Ithaka Internationale Schakelklassen
Leidsche Rijn College
Mavo Doorn
Openbaar Lyceum Zeist
Openbaar VMBO en MAVO Zeist
POUWER College
Trajectum College
UniC
Utrechts Stedelijk Gymnasium
Vakcollege Maarsbergen
VOLT! Toekomstmakers
X11 media en vormgeving

EIGENWIJS
Medewerkers van NUOVO Scholengroep
kennen hun leerlingen, weten wat hen
drijft en wat ze nodig hebben. Collega's
kennen elkaar, weten hoe ze kunnen
samenwerken, elkaar ondersteunen,
inspireren en stimuleren in hun
ontwikkeling. Het draait bij NUOVO
Scholengroep om lef, eigenheid
en (leren) genieten. Leren om
Elk kind verdient het beste
de verbinding te zoeken
onderwijs. Scholen van NUOVO
en een moreel kompas
te ontwikkelen. Dat is
Scholengroep nemen de behoefte van de
eigen-wijs onderwijs
leerling als startpunt. Het draait daarbij om
volgens NUOVO
Scholengroep.
het stimuleren van talenten.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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ACADEMIE TIEN

Leren met lef

ACADEMIE TIEN is een eigentijdse
school voor vwo, havo en mavo
in Leidsche Rijn. Op ACADEMIE
TIEN werken leerlingen en
docenten samen om zo
persoonlijke leerroutes te
ontwikkelen richting een
maatwerkdiploma.

FOCUS
Op ACADEMIE TIEN krijgen leerlingen de
mogelijkheid en verantwoordelijkheid om
zich te ontwikkelen in hun eigen tempo en op
hun eigen niveau. Leerlingen, vakdocenten
en coaches bepalen samen op basis van
kennis van de kerndoelen, eindtermen, data
en interesses/motivatie welke inhoud en vorm
aansluit bij de ontwikkeling van de leerling. Als
je weet wat je wil leren, dan leer je pas écht.
FLEXIBILITEIT
Op ACADEMIE TIEN heeft iedereen heel
scherp wat je precies moet kunnen voor het
niveau wat je wil behalen. De doelen zijn
helder, waardoor er ruimte is om flexibel om
te gaan met de route er naar toe. Samen met
de coach bedenk je zo stap voor stap jouw
eigen leerroute. Er is ruimte voor keuzes, extra
begeleiding en ondersteuning, maar ook
versnelling en verdieping.
COMMUNITY
Op ACADEMIE TIEN werken we samen. Samen
met andere leerlingen, samen met docenten,
maar ook samen met andere organisaties,
familie, culturele instanties... Eigenlijk werken
we met iedereen. Juist door samen te
werken met anderen leer je veel, ook over
jezelf. In de stamgroep en de unit zul je het

meeste werken, maar ook buiten de school
zijn er veel partners waarmee gewerkt en
geleerd wordt. Leren doe je samen.
Op ACADEMIE TIEN is de organisatie zo
opgezet dat er binnen een duidelijke
structuur ruimte is om flexibel te werken.
STAMGROEPEN EN UNITS
Leerlingen werken vanuit een stamgroep,
waarin ongeveer 27 leerlingen zitten met
één of meerdere coaches. Verschillende
stamgroepen vormen samen een Unit: met
deze groep deel je een verdieping in het
schoolgebouw en ga je vaak samenwerken.
ROOSTER
Op maandag, woensdag en donderdag
starten we om 9.00 uur de dag met een
dagstart en ben je om 16.10 uur uit. Op die
dagen heb je in de middag ruimte om eigen
keuzes te maken. Samen met je coach bedenk
je wat voor jou het beste werkt. We werken
met een 50 minutenrooster. Op dinsdag en
donderdag start het lesrooster om 8.30 uur en
ben je om 13.20 uur of om 14.10 uur uit.

"Je eigen
leerroute mogen kiezen,
werkt super motiverend! Ik
besteed minder tijd aan wiskunde
want daar ben ik al heel goed in en
ik volg extra Nederlands. Zo behaal ik
voor al mijn vakken mijn leerdoelen"
-Kim, leerjaar 1-

ACADEMIE TIEN
Philip Guldenhof 100
3541 GL UTRECHT
030-7820999
www.academietien.nl
info@academie-tien.nl
Facebook: /academietien
Instagram: @academietien
Twitter: @academietien
Opleiding(en):
Atheneum (vwo), havo, mavo
Extra aanbod:
Spaans, Filosofie,
Laptop-/tabletonderwijs,
Extra examenvakken,
Hbo-samenwerking,
Universitaire samenwerking,
Werken op je eigen niveau,
Maatwerk,
Flexibele roosters
Bijzondere thema's:
Topsport Talentschool
Onderwijsconcept:
Persoonlijk én gemeenschappelijk
onderwijs
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
615
ACADEMIE TIEN maakt onderdeel
uit van
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Leidsche Rijn College
gymnasium,
atheneum, havo
Ontdekken wat je leuk vindt,
waar je goed in bent en aan
de slag gaan met jouw talent.
Leren over jezelf en de wereld
om je heen. En goed onderwijs
waarbij je werkt aan een mooie
cijferlijst. Dit zijn de dingen
die we belangrijk vinden op
onze school. Wees welkom
op het LRC!

IN DE KLAS OF BINNEN EEN PROJECT
Je volgt onderwijs met je klas. Dit zijn
de kinderen die je goed kent, met wie je
op brugklaskamp bent geweest en met
wie je mentoractiviteiten doet. Samen
volg je de lessen. In bepaalde weken,
de activiteitenweken, volg je een ander
programma. Je bent dan een volle week
actief met een groot project waarin je je
bijvoorbeeld verdiept in een land, op stage
gaat of onderzoek doet. Met dit onderwijs
halen we hoge examenresultaten.
LEREN VANUIT JE TALENT
Weet jij waar je goed in bent? Wat je leuk
vindt en wat je kunt? Wij geloven dat
iedereen talent heeft en we laten je dat hier
graag ontdekken (ook handig bij het kiezen
van een vervolgopleiding). In de eerste
klas kies je een talentprogramma waar je
elke week mee aan de slag gaat. De keuze
is reuze! Van Chinees en sport tot science
of leiderschap. Zit jouw keuze er niet bij,
dan mag je ook zelf iets bedenken en word
je daarin begeleid. Daarnaast passen wij
het standaard lesprogramma aan als je al
een talentprogramma volgt buiten school
(wanneer je bijvoorbeeld sport, danst of
viool speelt op hoog niveau).

gymnasium
atheneum
havo

BILDUNG
Je leeft in een wereld tussen veel
verschillende mensen. Wij vinden het
belangrijk dat je niet alleen Engels of
wiskunde leert maar we willen je ook
leren hoe je je inleeft in een ander en
hoe je zelf keuzes maakt. Zo leer je
hoe mensen denken en ontdek je wat
voor jouzelf belangrijk is in je leven. Dit
noemen we op onze school ‘Bildung’.
GYMNASIUM MET EEN BEETJE MEER
Volg je bij ons het gymnasium, dan volg
je ook de vakken Latijn en Grieks en
maak je kennis met de klassieke oudheid.
Daarnaast dagen wij onze gymnasiasten
nog een beetje extra uit. Dit gebeurt in de
gymnasium-projectweken, waarin je geen
gewone lessen volgt maar anders leert
bijvoorbeeld via een animatieproject, een
ontwerpopdracht of onderzoek binnen je
wijk. Je hoeft je op het LRC dus nooit te
vervelen.

Leidsche Rijn College
Maartvlinder 1
3544 DA UTRECHT
030 6702660
www.lrc.nl
info@lrc.nl
Twitter: @lrc_tweet
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo
Extra aanbod:
Cambridge English, Dans, Drama/Theater,
Kunst/Cultuur, Zang/Muziek, Media en
ontwerp, ICT-klas, Science/Technologie,
Robotica/Programmeren, Techniek,
Filosofie, Sportklas, Ondernemers-/
Businessklas, Laptop-/tabletonderwijs,
Huiswerkbegeleiding, Extra examenvakken,
Hbo-samenwerking, Universitaire
samenwerking
Bijzondere thema’s:
Topsport Talentschool
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar

Aantal leerlingen:
IEDEREEN HOORT ERBIJ
1500
Onze leerlingen zijn vooral trots op de
unieke sfeer: “Je hoort erbij en mag hier
jezelf zijn.” Dit vinden we belangrijk. Pas als
je je op je gemak voelt, kun je goed leren.
Leidsche Rijn College maakt
onderdeel uit van
Daarom gaan we in de eerste klas op
kamp, zodat je je klasgenoten goed leert
kennen. We geven drama, waarbij je jezelf
leert presenteren. In de mentorles maken
we afspraken over we met elkaar
omgaan. Die bijzondere
sfeer, die maken
Wil je kennismaken met het LRC?
we samen!

Kom dan op donderdag 23 of vrijdag 24 januari 2020
naar onze Open Dag en houd de website www.lrc.nl
in de gaten voor onze kennismakingsactiviteiten.
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HAVO

Openbaar Lyceum Zeist
De school voor leerlingen
die méér willen!
Het Openbaar Lyceum is een school
voor als je meer wilt! Je kunt je
breder en verder ontwikkelen
op een school met een warme
open sfeer. Je kiest vanaf de
start sport- of expressieprofiel,
gym xtra of havo-kansklas.

Het Openbaar Lyceum Zeist is een school
die openstaat voor iedereen met een
passend advies. Je kunt je hier in een
mooie omgeving ontwikkelen in de
schoolvakken en daarnaast op cultureel
of sportief gebied. Dit gebeurt binnen de
lessen, maar ook daarbuiten. Denk hierbij
bv. aan toneelavonden, sporttoernooien,
podiumavonden, excursies.
ACTIEVE LEERLINGEN EN BPS
Wij werken vanuit leerdoelen, waarbij
je als leerling zelf een actieve rol krijgt
om die te bereiken. In de gesprekken
met je ouders en mentor neem je
zelf het voortouw. In het onderwijs
krijgen leerlingen de kans om hun
eigen route te kiezen. Voor leerlingen
die (tijdelijk) meer moeite hebben met
het onderwijsprogramma, hebben
wij begeleiding door een remedial
teacher of orthopedagoog. Voor
meerbegaafde leerlingen bieden wij
als Begaafdheidsprofielschool (BPS)
een programma met verrijkings- en
verdiepingsopdrachten.
ICT IN HET ONDERWIJS
Wij zien ICT als één van de middelen
om het onderwijs te ondersteunen.
Daarom zetten wij ICT in daar waar

het een meerwaarde heeft. Alle docenten
gebruiken iPads/laptops en zijn er computers,
laptops en iPads voor leerlingen beschikbaar.
HAVOKANSKLAS, SPORT EXPRESSIE
OF GYMXTRA
In de onderbouw kies je voor een sport- of
expressieprofiel of voor Gymxtra. Als het nog
niet duidelijk is of mavo of havo passend is,
kies je de havo-kansklas. In deze klas krijg je
een uur extra wiskunde, Engels en Nederlands
en intensievere mentorbegeleiding. Na dat
jaar kies je voor 2 mavo of 2 havo.
In de bovenbouw kun je kunst, dans of sport
als examenvak kiezen. Ook kun je je verder
verdiepen in de bètavakken door wiskunde
D te kiezen of Natuur, Leven en Technologie
(NLT). We bieden excellentie programma’s aan
in samenwerking met de Universiteit
Utrecht en je kunt deelnemen aan landelijke
olympiades. Zo kun je ook praktisch met
vakken bezig zijn.

Welkom bij
ons op school!
16 januari BPS avond voor
hoogbegaafde leerlingen en
gymnasiasten
23 januari Informatieavond speciaal
voor groep 8 leerlingen en ouders
25 januari Open Dag
5 februari Open lesmiddag

Openbaar Lyceum Zeist
Blikkenburgerlaan 2
3703 CV ZEIST
030-6914518
lyceum.osgs.nl/
info@openbaarlyceumzeist.nl
Facebook: /OpenbaarLyceumZeist/
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo),
havo
Opleidingsvariant(en):
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar, Havo/
vwo brugjaar
Extra aanbod:
Cambridge English, DELF
(Frans), Kunst/Cultuur, Sportklas,
Hoogbegaafdenonderwijs,
Universitaire samenwerking,
Homogene vwo-klas
Bijzondere thema's:
Begaafdheidsprofielschool,
SportAccentSchool, Universum School
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
1136
Voor meer informatie:
info@openbaarlyceumzeist.nl
Openbaar Lyceum Zeist maakt
onderdeel uit van
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Openbaar VMBO
en MAVO Zeist

MAVO

Een school waar je groeit
door gezien te worden.

Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist
ligt in een fraai, beschermd
natuurgebied Schoonoord.
Ben je op zoek naar een kleine en
leuke school, dan is ons vmbo
een aanrader.
Bij ons wordt je gezien.

De pluspunten van het openbaar vmbo en
mavo Zeist:
 op Schoonoord is iedereen welkom
 de school ligt op een mooi landgoed en
is goed bereikbaar met de bus
 sport, expressie of talentprofiel
 goede begeleiding en waar nodig extra
hulp
 heldere omgangsregels: we weten wat
we van elkaar mogen verwachten
 goede mogelijkheden om door te
stromen
 onze goede examenresultaten
Wij vinden het erg belangrijk dat je alles uit
je talenten haalt. Naast de gewone lessen
kun je ook kiezen voor een profiel dat bij je
past. Wij hebben dan ook het Sportprofiel,
Talentprofiel en het Expressieprofiel in de
onderbouw. In de bovenbouw kies je voor
een beroepsprofiel.
Het Expressieprofiel is voor leerlingen
die meer willen doen met muziek, dans,
beeldend en theater. Je kunt al je "kunsten"
laten zien.
Het Sportprofiel is voor leerlingen die
graag meer willen sporten. Voorop staat
samenwerken, organiseren, leiding geven
en elkaar helpen.

Het Talentprofiel is voor leerlingen die
graag willen ontdekken welke talenten
aanwezig We bieden zoal: koken en bakken,
techniek, Ict, ondernemen en styling.
De Opstapklas is er voor leerlingen die de
basis school verlaten, maar eigenlijk nog
niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs.
Een extra jaar ter overbrugging om daarna
klaar te zijn voor het VO.
De havo-kansklas is een samenwerking
met onze partner school het openbaar
Lyceum. Onze scholen staan samen op
landgoed Schoonoord. Heb je een mavohavo advies dan kun je je aanmelden voor
de havo-kans klas. Na één of twee jaar
wordt gekeken wat het beste bij je past.
mavo of havo?
De extra ondersteuning is bijzonder goed
en uitgebreid op school. Er is veel aandacht
voor iedereen die iets extra's nodig heeft.
Veel experts helpen je verder met het
ontwikkelen van jouw talent en geven je
net dat steuntje in de rug dat je misschien
nodig hebt.
Het openbaar vmbo en mavo Zeist: de
school waar je groeit door gezien te
worden

Je kunt zelf kiezen
of je de lessen wilt volgen
volgens het expressieproﬁel
het Talentproﬁel of het
sportproﬁel.

Openbaar VMBO en MAVO Zeist
Blikkenburgerlaan 2 a
3703 CV ZEIST
030 6914544
www.ovmz.nl
info@ovmz.nl
Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo, vmbo-gl, vmbo-kb,
vmbo-bb
Opleidingsvariant(en):
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar, Meerjarige
brugperiode
Vmbo-profielen:
Dienstverlening en Producten (D&P),
Economie en Ondernemen (E&O), Zorg en
Welzijn (Z&W)
Extra aanbod:
Cambridge English, Kunst/Cultuur,
Zang/Muziek, Techniek, Sportklas,
Huiswerkbegeleiding, Extra ondersteuning/
bijzondere begeleiding,
Leerwegondersteuning (LWOO),
Doorlopende leerlijn vmbo-mbo,
Mbo-samenwerking
Bijzondere thema's:
CultuurProfielSchool, SportAccentSchool
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
600

Openbaar VMBO en MAVO Zeist
maakt onderdeel uit van
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Pouwer College
School voor Praktijkonderwijs.

Pouwer College is een school
voor Praktijkonderwijs in
Utrecht. Bij Pouwer College
kun je leren door te doen.
Je doet ervaring op in
verschillende vakgebieden,
zodat je kunt ontdekken
wat je leuk vindt en
waar je goed in bent.

AANBOD
Het onderwijsaanbod van Pouwer
College is uitdagend en betekenisvol. Het
onderwijsteam verzorgt onderwijs op een
stimulerende manier, rekening houdend
met de leerstijl en potentie van de
individuele leerling. Het onderwijsaanbod
volgt de leerling en zal elk jaar worden
bij gesteld om zoveel mogelijk in de
behoefte van de leerling te voorzien.
We zijn trots op onze winkelstraat,
waar binnen diensten (betekenisvolle
opdrachten) worden verleend aan
externe klanten, vooral buurtbewoners en
bedrijven.
OPBRENGST
We stimuleren de leerlingen om hun
kwaliteiten te ontdekken en in te
zetten zodat zij een goede toekomst
tegemoet gaan. Pouwer College werkt
opbrengstgericht en stimuleert de
leerlingen in zichzelf te investeren zodat
zij een diploma of branche gericht
certificaat behalen. Dit vergoot de kans
op een goede start op de arbeidsmarkt.

BEGELEIDING
Binnen Pouwer College is Passend
Onderwijs ingevoerd. We richten ons
op de versterking van de kwaliteit van
een sterke basis. Alle leerlingen hebben
een coach die vier keer per jaar het iop
(individueel ontwikkelingsplan) opstelt
met ze. De ontwikkelingen, vorderingen
en belemmeringen worden hierin
bijgehouden. Ouders worden betrokken
bij de ontwikkeling van hun kind.
INTERACTIE
Pouwer College werkt in alle leerjaren
met de methode TOPs!, dat is gericht op
het vergroten van de sociale en morele
vaardigheden van de leerlingen. En draagt
bij aan de onderlinge communicatie en
interactie binnen de school en dus aan
het positieve schoolklimaat.
DE AANMELDINGSPROCEDURE
Een leerling wordt door de ouders
aangemeld op advies van de
basisschool. De praktijkschool vraagt een
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij
het Loket Passend Onderwijs.

Pouwer College
La Bohèmedreef 7
3561 KW UTRECHT
030 2634690
www.pouwercollege.nl
info@pouwermail.nl
Facebook: /pouwercollege
Opleiding(en):
Praktijkonderwijs
Extra aanbod:
Mbo-samenwerking, pro-vmbo klas leerjaar 1
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
185
Voor meer informatie:
Huub Vendrik
Email: hvendrik@pouwermail.nl
We hebben een Pro-vmbo klas in samenwerking
met Trajectum College. Voor meer informatie
hierover, check onze website!
www. pouwercollege.nl
Pouwer College maakt onderdeel uit van

Moeder: “Mijn zoon zit veel beter in
zijn vel dan op de basisschool en hij is vrolijk.
Hij heeft een enorm doorzettingsvermogen gekregen om
taken af te maken. En hij heeft nu moed om verder te gaan.
Pouwer College heeft hem veel goed gedaan!”
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Trajectum
College

Bij ons word je gezien!

Trajectum College
Vader Rijndreef 7 -9
3561 XB UTRECHT
030 2646100

Het Trajectum College is een
kleinschalige openbare vmboschool waar leerlingen een
actieve houding ontwikkelen.
Praktijk en theorie gaan hand
in hand en we leren op een
vreedzame manier met
elkaar om te gaan.

WAAROM HET TRAJECTUM
COLLEGE?
Ben jij een doener? Wil je aan de slag met
je talent? Dan zit je goed bij ons. Je leert
veel vaardigheden en doet praktische
kennis op. In leerjaar 3 en 4 word je breed
opgeleid en kun je daarnaast kiezen uit
verbredende en/of verdiepende thema’s
(onderdelen van het examenprogramma
dienstverlening & producten).
BIJZONDERHEDEN
 Mijn Traject; dit zijn praktijkgerichte
lessen die je minimaal 9 uur per week
volgt
 Voor iedere leerling ondersteuning en
aandacht
 Vreedzame school
 Activiteiten jongerenwerk

VERSCHILLENDE LEERWEGEN
Op het Trajectum College volg
je de leerweg die bij je past. De
Theoretische Leerweg (TL), de Kader
Beroepsgerichte Leerweg (KBL) of de
Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL).
EXTRA ACTIVITEITEN VOOR
LEERLINGEN
Naast je schoolwerk kun je meedoen
aan activiteiten die je leuk vindt.
Je kunt ook meepraten in de
leerlingenraad of vertrouwensleerling/
mediator worden. In leerjaar 1 ga
je op brugklaskamp. Verder volg je
verschillende stages en in elk leerjaar
is er een mentoruitje. In leerjaar 4 gaan
we naar het buitenland.
TOELATING EN AANMELDING
Je wordt op het Trajectum College
toegelaten met een vmbo-advies van
de basisschool.
BEN JE NIEUWSGIERIG?
Kom naar de Utrechtse VMBOscholenmarkt X11 op 16 november
2019, Vondellaan 178 en kom naar
onze open dagen op 17 en 18 januari
2020!

www.trajectum-college.nl
info@trajectum-college.nl
Facebook: /TrajectumCollege
Instagram: @trajectumcollege
Twitter: @TrajectumColleg
Opleiding(en):
Vmbo-tl, vmbo-kb, vmbo-bb
Vmbo-profielen:
Dienstverlening en Producten (D&P)
Extra aanbod:
Laptop-/tabletonderwijs, Huiswerkbegeleiding,
Doorlopende leerlijn vmbo-mbo,
Mbo-samenwerking, Taalsteun
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
596
Trajectum College maakt onderdeel uit van

Bij ons word je gezien
Begeleiding in kleine teams
Praktijkgericht leren
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HAVO

ATH

UniC

Ondernemend leren
Unic is een kleinschalige openbare
school voor HAVO en VWO.
Kennisverwerking gaat bij ons
hand in hand met persoonlijke
ontwikkeling. Wij leiden
leerlingen op tot actieve, sociaal
vaardige jonge mensen die hun
weg weten te vinden in de
moderne maatschappij.

WAAROM UNIC?
Maak je graag je eigen keuzes? Sta je
zelfbewust in het leven, neem je makkelijk
initiatief en hou je van samenwerken?
Dan zit je goed bij ons. Wij bieden
uitdagend onderwijs, waarbij je een actieve
houding ontwikkelt. Je gaat aan de slag
met je talenten en ontwikkelt je sociale
vaardigheden.
VOORZIENINGEN
 Modern en kleurrijk gebouw
 Professioneel laboratorium
 Leren in domeinen
 Werken met je laptop
 Uitdagend lesmateriaal
 Thematisch onderwijs
 UniC-weken en UniC-United
BIJZONDERHEDEN
 Aan de slag in maatjescirkels van 5
leerlingen
 Ontwikkelen van vaardigheden: regie
nemen, leerstrategien toepassen,
samenwerken en reflecteren
 Talenten ontdekken bij MotiVaktie
 Actief leren: portfolio, presentaties,
interviews
 Intensieve begeleiding door de mentor
 Definitieve keuze havo/vwo einde
leerjaar 3
 Mogelijkheid om eindexamen te doen in
drama, muziek of beeldende vorming

EXTRA ACTIVITEITEN
Leerjaar 1 start met een introductieweek.
Verder worden er in alle leerjaren excursies
georganiseerd en schoolfeesten. Naast je
schoolwerk kun je kiezen voor activiteiten
die je leuk vindt om te doen. Meedraaien in
de feest- of kantinecommissie en de GSA,
meepraten in de leerlingenraad, leerling
arena of iets anders.
TOELATING EN AANMELDING
Ga naar www.unic-utrecht.nl en klik onderaan
de homepage op de pagina ‘Aanmelden en
instromen’ in de rubriek ‘Nieuwe leerlingen’.
NIEUWSGIERIG?
Kom kijken, kom kennismaken!
Open Huis
vrijdag 31 januari 2020 19.00-21.00 uur
zaterdag 1 februari 2020 10.00-13.00 uur
Op donderdag 7 november 2019 organiseert
UniC een algemene voorlichtingsavond voor
ouders die hun kind willen aanmelden voor
schooljaar 2020-2021. De avond start om
19.00 uur en eindigt om 21.00 uur.

Open Lesmiddag
dinsdag 11 februari 2020 13.30-15.30 uur
woensdag 12 februari 2020 13.30-15.30 uur

Diploma met
méér waarde

UniC
Van Bijnkershoeklaan 2
3527 XL UTRECHT
030 2843100
www.unic-utrecht.nl
info@unic-utrecht.nl
Opleiding(en):
Atheneum (vwo), havo
Extra aanbod:
Hbo-samenwerking, Universitaire
samenwerking
Bijzondere thema’s:
SOL-school
Onderwijsconcept:
Algemeen, Gepersonaliseerd leren
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
793
Examenresultaten 2019
Examencijfer
Havo 6,5
Vwo 6,6
Slaagpercentage
Havo 92%
Vwo 97%
UniC maakt onderdeel uit van
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Utrechts Stedelijk
Gymnasium
Het Utrechts Stedelijk Gymnasium
is een categoraal gymnasium,
gelegen aan de oostkant van de
stad, in een modern gebouw.
Het is een overzichtelijke
school met een goede sfeer,
vriendelijke leerlingen,
talloze mogelijkheden en
uitstekend onderwijs.

GROOT DENKEN, KLEINE STAPPEN
ZETTEN
Rector: “Op het USG willen we alle
leerlingen zichtbaar tot hun recht laten
komen door een passende benadering”.
De lessen op het USG duren 45 minuten
en zijn klassikaal. Iedereen krijgt voor
elk vak dezelfde toets, maar in de weg
daarnaartoe is er oog voor verschillen
tussen leerlingen. Als je heel goed bent
in een vak dan kan je extra uitgedaagd
worden. Het is in sommige gevallen ook
mogelijk om te versnellen. Als het niet
zo lukt om de gewenste resultaten te
halen zal de mentor je zoveel mogelijk
helpen. Daarnaast heeft het USG drie
studiecoaches die klaar staan om je te
begeleiden in het verder ontwikkelen van
jouw leervaardigheden.
“De leerlingen en de medewerkers
krijgen ruimte en vertrouwen om zich te
ontwikkelen” (uit Juryrapport excellente
scholen 2018).
VEEL KEUZEVRIJHEID
“Een school waar het woord ‘mogen’ vaker
voorkomt dan het woord ‘moeten’ “ (uit
rapport Collegiaal Waarderend Onderzoek
SHZG 2015).
Alle keuze-activiteiten die het USG
de leerlingen biedt vormen samen

het Homerusprogramma. Een greep uit
dit programma: keuzevakken Robotica,
Chinees en Spaans; 20 verschillende
leerling-verenigingen zoals het horecateam,
debatteam en toneel; diverse stromingen
zoals ELOS, U-talent, het Honoursprogramma. Ook voor leerlingen van groep
8 is het al mogelijk om één of meerdere
modules te kiezen van de Junior Academie
op het USG.
“Er is een cultuur van uitdaging en docenten
weten ook te improviseren” (uit Juryrapport
excellente scholen 2018).
FLUITEND NAAR SCHOOL
Op het USG heerst een open sfeer waarin
leerlingen en docenten positief met
elkaar omgaan. Wederzijds respect is het
uitgangspunt zodat alles wat je samen doet
beter verloopt.
MEER WETEN?
Informatieavond voor ouders op 28
november 2019. Open huis voor ouders
en leerlingen op 25 januari 2020. Open
lesmiddagen voor leerlingen op 28 januari
en 12 februari 2020.

Utrechts Stedelijk Gymnasium
Ina Boudier-Bakkerlaan 7
3582 VA UTRECHT
030 2122199
www.usgym.nl
info@usgym.nl
Facebook: /usgym
Twitter: @usgymschool
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo)
Extra aanbod:
Cambridge English, DELF (Frans), Goethe
Deutsch, Chinees, Spaans, Robotica/
Programmeren, Huiswerkbegeleiding,
Extra ondersteuning/bijzondere
begeleiding, Extra examenvakken,
Internationale samenwerking,
Universitaire samenwerking
Bijzondere thema’s:
Excellente school
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
1040
Voor meer informatie:
administratie@usgym.nl

Nu al nieuwsgierig?
Kijk op www.usgym.nl

Utrechts Stedelijk Gymnasium maakt
onderdeel uit van
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VMBO

MAVO

VOLT!
Toekomstmakers
Waar technologie
en de beroepen van
morgen je inspireren!
VOLT! is een actieve openbare
school die d.m.v. aantrekkelijk
beroepsonderwijs leerlingen
uitdaagt om hun talenten te
ontdekken en te ontwikkelen,
zodat zij optimaal kunnen
presteren.

OPTIMALE PRESTATIES VOOR
NU EN LATER
Onderwijs is voor onze leerlingen de best
mogelijke garantie op een succesvolle
deelname aan onze complexe samenleving.
Wij stellen daarom aan onszelf en onze
leerlingen hoge eisen en realistische doelen
die gericht zijn op succes in onze school en
in het vervolgonderwijs. Als voorbereiding
op die toekomst hebben we in het
bijzonder oog voor zelfstandig werken,
communiceren, samenwerken en het
maken van keuzes. Wij werken samen met
het MBO en bedrijven om onze leerlingen
op de juiste wijze klaar te stomen voor hun
vervolgopleiding.

Talent School en begeleiden wij jonge
topsporters bij hun studie en sport en de
vooral de afstemming daar tussen.

VOLT! Toekomstmakers
Oesterzwam 1
3451 HB VLEUTEN
030 6702500

SAMEN STERK
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen,
ouders, en medewerkers zorg en
aandacht hebben voor elkaar hebben,
zich met elkaar verbinden en met elkaar
samenwerken. Daarvoor werken wij
met de VOLT! Code. Onze belangrijkste
afspraak daaruit is: ‘Behandel de ander
zoals jezelf behandeld wilt worden.’

www.volt.eu/
info@volt.eu
Facebook: /volttoekomstmakers
Instagram: @volt_Toekomstmakers
Twitter: @vtoekomstmakers

VOLT! MAVO
Speciaal voor TL-leerlingen die meer
willen doen dan alleen theoretisch
bezig zijn, die graag ook technologie
ontdekken, die naast goed kunnen leren
ook graag dingen willen maken, hebben
wij de VOLT! Mavo. Naast het aanbod van
de reguliere vakken zijn de leerlingen
5 uur per week praktisch bezig. Ook in
de bovenbouw mogen ze uit het ruime
aanbod van praktische vakken kiezen om
deze toe te voegen aan het TL-diploma.

ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN
VAN TALENTEN
Het uitgangspunt binnen VOLT! is dat
iedere leerling talenten heeft. Het is onze
taak om deze talenten samen met de
leerling te ontdekken. Dit doen we door
VMBO-Markt Utrecht (X11)
een uitgebreid aanbod binnen technologie,
16 november 2019 van 10.00-14.00 uur
kunst & cultuur en sport. Samen met
Open huis
ouders en leerlingen bespreken we
22 januari 2019 van 16.00 - 20.00 uur
regelmatig de groei die leerlingen
Open lesmiddag
doormaken. Dit wordt bijgehouden
28 januari en 11 februari 2019 van 15.00 tot 16.30 uur
door de leerlingen in hun portfolio.
Informatieavond
Daarnaast is VOLT! een Topsport

Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo, vmbo-gl, vmbo-kb,
vmbo-bb
Beroepsschool:
Vakcollege Techniek
Vmbo-profielen:
Dienstverlening en Producten (D&P),
Produceren, Installeren en Energie (PIE),
Zorg en Welzijn (Z&W)
Extra aanbod:
Sportklas, Doorlopende leerlijn vmbombo, Mbo-samenwerking
Bijzondere thema's:
Topsport Talentschool
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
509

VOLT! Toekomstmakers maakt
onderdeel uit van

4 februari van 19.00-20.30 uur
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school voor
vmbo en havo

Op X11 media en vormgeving zitten
ruim 800 leerlingen.
Het is onze opdracht om jou met een
diploma en een dosis zelfstandigheid
naar het beroepsonderwijs te
begeleiden, op welk niveau dan
ook. Kennis bijbrengen, maar
daarnaast zorgen dat je je
kunt redden, zelfstandig
bent, voor jezelf opkomt en
opleiding zijn. Het vormgeven van een
verantwoordelijkheid durft
poster, website of game is naast een creatieve
te nemen voor je eigen
bezigheid, ook een technische vaardigheid.
ontwikkeling.
Techniek en creativiteit versterken elkaar.

X11 EN CULTUUREDUCATIE
Cultuureducatie is leren over, door en met
cultuur, kunst en media. Ook het genieten,
leren beoordelen en zelf beoefenen en
reflecteren hoort daarbij. Door middel
van het beoefenen van en het leren
door/over kunst en cultuur zorgen we
dat je je optimaal ontwikkelt voor de
flexibele maatschappij van de toekomst.
Door een breed spectrum aan kunst- en
cultuurinstellingen nauw aan de school
te verbinden, kom je met veel aspecten
van je toekomstige studie/ loopbaan in
aanraking. Zodoende vormt kunst- en
cultuureducatie ook een versterking van
het loopbaanoriëntatie traject.
X11 EN TECHNIEK
Op X11 bieden we het profiel MVI aan. Dat
betekent dat we dus ook een technische

X11 media en vormgeving is
een school voor VMBO en HAVO
waar creativiteit en techniek
centraal staan.
Heb je bovengemiddelde interesse
op het gebied van vormgeven,
creativiteit en cultuur, dan ben je

Dan maakt het niet uit of je het hebt over
vormgeven, filmen, Photoshoppen of
3D-printen.
X11 EN OUDERBETROKKENHEID
Als school hechten wij grote waarde aan goede
contacten met de ouders/verzorgers van onze
leerlingen en vinden we het waardevol om een
open en vriendelijk klimaat te scheppen, waar
ouders zich welkom voelen. We informeren
ouders helder en transparant. Wij willen als
school nadrukkelijk de ouders betrekken bij
de talentontwikkeling van hun kind. Bij de
samenwerking tussen ouders en school staat
de ontwikkeling van de leerling centraal. Om
dit te benadrukken gaan we dus uit van de
situatie waarbij we steeds met elkaar (leerlingouder- school) in gesprek zijn.
TOELATINGSPROCEDURE:
Als je je aanmeldt op X11, doorloop je een
toelatingsprocedure. Je wordt een middag
op school uitgenodigd waarbij je o.a. je
eigen (meegenomen) werk presenteert. De
resultaten van deze middag én de gegevens
van je huidige school wegen mee in de
besluitvorming tot toelating.
 Utrechtse VMBO Scholen Markt: zaterdag
16 november 2019 10.00-14.00 uur locatie
Vondellaan 178 Utrecht.
 Open Dagen: zaterdag 9 november 2019 en
zaterdag 25 januari 2020 van 10.00 tot 15.00
uur, locatie Vondellaan 178 Utrecht.

X11 media en vormgeving
Vondellaan 178
3521 GH UTRECHT
030 2807099
www.x11.nu
info@x11.nu
Facebook: /x11mediaenvormgeving
Instagram: @x11.nu
Twitter: @x11utrecht
Opleiding(en):
Havo, vmbo-tl/mavo, vmbo-gl, vmbo-kb,
vmbo-bb
Opleidingsvariant(en):
Mavo+
Vmbo-profielen:
Media, Vormgeving en ICT (MVI)
Extra aanbod:
Spaans, Kunst/Cultuur, Media en
ontwerp, Science/Technologie,
Robotica/Programmeren, Techniek, Extra
examenvakken, Doorlopende leerlijn
vmbo-mbo, Mbo-samenwerking
Onderwijsconcept:
Algemeen, Gepersonaliseerd leren
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
800
School voor VMBO en HAVO, voor
leerlingen met interesse in nieuwe media,
technologie en vormgeving.
X11 media en vormgeving maakt
onderdeel uit van

op X11 op zijn plek.
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O.R.S.
Lek en Linge
Culemborg
Leuk en leerzaam!
Zoek jij een actieve, bruisende school waar
je een fijne tijd hebt, veel leert en het
diploma haalt wat bij jou past? Kies
dan voor Lek en Linge! Van vmbo
tot (tweetalig) gymnasium op de
locaties in Culemborg. Ook is er
een vrijeschoolleerroute.

BIJ LEK EN LINGE KUN JE MEER DAN JE DENKT
Binnen en buiten de les dagen we je uit met talloze activiteiten
en excursies. We geven onderwijs op kleinschalige locaties.
Zo start je op de locaties in Culemborg en op vestiging de
Lingeborgh in Geldermalsen in een speciaal gebouw voor
brugklassers, begeleid door docenten die je snel leert kennen.
We staan voor een persoonlijke aanpak, gericht op jouw talenten
en interesses. Als CultuurProfielSchool vinden we creativiteit en
een onderzoekende houding heel belangrijk.

Wist je dat onze afdeling vwo in januari 2019 opnieuw als
“excellent” is beoordeeld door de jury voor Excellente Scholen?
ONDERWIJS DAT BIJ JE PAST: DAAR STAAN WE VOOR!
Heb je extra begeleiding nodig, dan kun je altijd terecht bij jouw
mentor. Die volgt hoe het met jou en je klasgenoten gaat. Als dat

nodig is bieden onze specialisten extra begeleiding. Bijvoorbeeld
voor dyslexie of faalangst. Voor leerlingen die extra zorg nodig
hebben bieden we leerwegondersteunend onderwijs. Kun je
veel aan en ben je gemotiveerd? Dan is ons tweetalig havo, vwo
of gymnasium misschien iets voor jou. Wil je extra veel worden
uitgedaagd? Meld je dan aan voor Brain Skills.
Weet je nog niet zeker welke opleiding het beste bij je past?
Meld je dan aan voor onze uitstelkeuzeklassen. In een
uitstelkeuzeklas krijg je onderwijs op twee onderwijsniveaus.
Pas na het tweede schooljaar maak je een keuze voor één
opleiding.
HELDERE LEERDOELEN EN EEN DUIDELIJKE AANPAK
We staan voor een persoonlijke, positieve en uitdagende
aanpak. We stemmen ons onderwijs af op jouw interesses
en talenten. We helpen je te ontdekken hoe jij het snelst en
effectiefst leert. Samen zorgen we ervoor dat je je zo goed
mogelijk ontwikkelt in een plezierige en veilige omgeving.
We helpen je het beste en het mooiste uit jezelf te halen.
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Bezoek onze Infoavond op
13 november 2019
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en de Open dagen op
24 en 27 januari 2020!

Binnen en buiten de les helpen we
je om jouw plaats te bepalen in onze
samenleving. Je ontwikkelt je eigen
mening. Je ontwikkelt verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid en hebt daarbij aandacht voor
anderen. Omdat we niet zonder elkaar kunnen
en willen, leren we je open te staan voor andere
mensen – juist óók als ze van jou verschillen. We
noemen dat democratisch burgerschap.
PROJECTONDERWIJS
Naast vaklessen werk je op onze school aan vakoverstijgende
opdrachten. Dat doe je tijdens projecten en de drie jaarlijkse Lek en
Linge-dagen. Populaire projecten zijn theater, sport, muziek, techno,
ICT, media en kunst. Wat lijken jou de leukste twee projecten? Je mag zelf
kiezen aan welke projecten je meedoet.
KUNST EN CULTUUR
Lek en Linge is een CultuurProfielSchool. Kunst en cultuur spelen een belangrijke
rol in het leren op onze school. Binnen en buiten de les kun je meedoen aan talloze
activiteiten. Van theaterproducties tot reizen over de hele wereld. We stimuleren
jouw creativiteit, nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen.
We leren je kritisch en vernieuwend te denken. Vaardigheden die je in jouw hele
leven van pas komen!

O.R.S. Lek en Linge Culemborg,
brugklaslocatie
Annie M.G. Schmidtpad 1
4103 NP CULEMBORG
0345 512833
www.lekenlinge.nl
info@lekenlinge.nl
Facebook: /lekenlinge
Instagram: @orslekenlinge
Twitter: @lekenlinge
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo,
vmbo-tl, vmbo-kb, vmbo-bb
Opleidingsvariant(en):
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar, Havo/vwo
brugjaar
Vmbo-profielen:
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI),
Dienstverlening en Producten (D&P),
Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Extra aanbod:
Cambridge English, DELF (Frans),
Goethe Deutsch, Spaans, Drama/Theater,
Zang/Muziek, Huiswerkbegeleiding,
Leerwegondersteuning (LWOO),
Extra examenvakken, Hbo-samenwerking,
Universitaire samenwerking, Vrijeschoolleerroute
Bijzondere thema’s:
Begaafdheidsprofielschool, CultuurProfielSchool,
Excellente school, Tweetalig onderwijs, UNESCO

Kom je naar de
Snuffellessen op 11, 12 en
18 november 2019?

Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
400
Voor meer informatie:
Neem voor meer informatie contact op met de
directeur van de brugklaslocatie,
Henk-Jan Wammes, via was@lekenlinge.nl
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Aantekeningen

Neem de VO Gids samen met
de checklist op pagina 78
(gids omdraaien) mee naar de
open dagen. Dan heb je alles bij
de hand en ben je goed voorbereid.
Gebruik deze pagina voor het
maken van aantekeningen.

VO GIDS
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PCOU Willibrord
Voor elke leerling
het beste onderwijs
PCOU Willibrord heeft 30 scholen
voor basis- en (voortgezet)
speciaal onderwijs en 11 scholen
voor voortgezet onderwijs in
Utrecht, Maarssen, Breukelen,
Nieuwegein, Vleuten en
IJsselstein.

IEDEREEN IS WELKOM!
Onze scholen bieden alle vormen
van onderwijs: praktijkonderwijs,
vmbo, havo, vwo en gymnasium. Er
zijn scholen met één onderwijsvorm
(categorale scholen) en scholen met
twee of meer onderwijsvormen. Ruim
20.000 leerlingen bezoeken onze
scholen. Met 2.375 collega’s zetten wij
ons dagelijks in om deze leerlingen
het beste onderwijs te geven. We
hebben een passende plek voor
iedereen en iedereen is welkom!
Wij koesteren diversiteit en willen
ieder kind de kans bieden om het
maximale uit zichzelf te halen. We
werken mee aan het opgroeien
en ontwikkelen van jongeren tot
verdraagzame, zelfstandig denkende
burgers die verantwoordelijkheid
tonen voor hun naasten en niemand
uitsluiten op grond van ras, kleur,
godsdienst, afkomst of seksuele
geaardheid.
KENNEN, HERKENNEN EN
ERKENNEN
Het hart van onze onderwijsvisie is
de lerende leerling. Een belangrijke
voorwaarde hiervoor is een duidelijk
gestructureerde schoolorganisatie

waarbinnen elke persoon gekend, herkend en
erkend wordt en zich veilig voelt.
 We hebben positieve verwachtingen van
elkaar.
 We zorgen voor een duidelijke
verantwoording aan en communicatie met
de ouders.
 Ons systeem van kwaliteitszorg is helder en
inzichtelijk voor medewerkers, ouders en
leerlingen.
ONZE SCHOLEN
 Amadeus Lyceum (tl, havo, atheneum,
gymnasium), Vleuten
 Broeckland College (vmbo), Breukelen
 Christelijk Gymnasium, Utrecht
 Gerrit Rietveld College (mavo, havo, vwo
en gymnasium), Utrecht
 Globe College (vmbo, mavo en havo),
Utrecht
 Niftarlake College (mavo, havo en
atheneum), Maarssen
 Oosterlicht College Nieuwegein
(vmbo, havo, vwo-atheneum en vwogymnasium)
 Oosterlicht College Vianen (vmbo, havo
en vwo-atheneum)
 St. Bonifatiuscollege (havo, atheneum
en gymnasium), Utrecht
 St-Gregoriuscollege (mavo, havo en
vwo), Utrecht
 Kranenburg Praktijkonderwijs, Utrecht
 Praktijkschool de Baanbreker, IJsselstein

PCOU Willibrord
Atoomweg 111
3542 AB Utrecht
T. 030 - 272 31 23
www.pcouwillibrord.nl
info@pcouwillibrord.nl
Facebook: pcouwillibrord
Twitter: @pcou_willibrord
Instagram: @pcouwillibrord

“Leerlingen
hebben recht op
goed onderwijs.
Onze taak is ervoor
te zorgen dat
leerlingen zodanig
kunnen leren, dat
ze bij het verlaten
van de school een
goede toekomst
hebben.”
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Amadeus Lyceum
Cultuurprofielschool

Het Amadeus Lyceum is een
cultuurprofielschool, met een
excellentie-programma in
bètavakken, voor vmbo-tl,
havo, atheneum en
gymnasium.

De wereld verandert ongelooflijk snel. Met
al die veranderingen moet je goed om
kunnen gaan, nu en later. Creatief denken
en doen worden steeds belangrijker. En dat
leer je bij het Amadeus Lyceum.
Ons cultuuronderwijs geeft je de
mogelijkheid om je breed te ontplooien.
Op onze school kun je je creatieve
vermogens, je talenten en vaardigheden
volop ontwikkelen.

plaats is voor één klas, wordt instructie
gegeven. De vakdocenten en de
onderwijsassistenten helpen jou met de
voortgang van je leerproces en plannen
onderijsactiviteiten waar je aan deel
moet nemen, zoals een instructie of een
workshop. Zo bieden we echt onderwijs
op maat. Of je nu heel makkelijk, snel en
zelfstandig leert of je meer begeleiding en
structuur nodig hebt.

Op het Amadeus Lyceum zien we elkaar
echt staan. Samen vormen we een hechte
school. We hebben aandacht voor elkaar,
proberen elkaar te begrijpen en houden
rekening met elkaar. Zelfstandigheid
Omdat iedere leerling anders is en een
vinden we belangrijk, maar je bent er
eigen manier van leren (nodig) heeft,
natuurlijk niet alleen. We helpen elkaar.
hebben we het vaste patroon van het
Zo kun jij in een vertrouwde en veilige
klassikale onderwijs losgelaten. Je werkt
omgeving veel ontdekken en onderzoeken.
op het Amadeus Lyceum in een vaste
Daarnaast zoeken we naar verbinding
ruimte onder begeleiding van vakdocenten
met elkaar, maar ook met de wereld. Wat
en onderwijsassistenten aan
gebeurt er allemaal om ons heen
opdrachten. Dat doe je
en wat betekent dat? Daar zijn
in groepjes of meer
we samen elke schooldag
individueel met de
mee bezig. Ons doel: dat
Voorlichtingen:
vakdocent en de
jij de wereld van nu en
Bezoek onze website voor
straks vol bezinning in
onderwijsassistent.
kunt gaan. Klaar voor
In een aparte
een overzicht van onze
de wereld: helemaal
geluidsdichte
toekomstproof!
ruimte, waar
voorlichtingen.

Amadeus Lyceum
Burchtpoort 3
3452 MD UTRECHT
030 6774338
www.amadeuslyceum.nl
info@amadeuslyceum.nl
Facebook: /amadeuslyceum
Instagram: @amadeus_lyceumvleuten
Twitter: @Amadeus_Lyceum
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo),
havo, vmbo-tl
Bijzondere thema’s:
CultuurProfielSchool
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Protestants-christelijk
Aantal leerlingen:
1950
Volg ons op social media:
Facebook: AmadeusLyceum
Instagram: Amadeus_lyceumvleuten
Snapchat: Amadeus_Lyceum
YouTube: Amadeuslyceum1
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Broeckland College
De vakmensen van de
toekomst starten in
het vmbo!
Advies VMBO of VMBO + Lichte
maatschappij. Iedereen krijgt een
Ondersteuning?
kans: van Lichte Ondersteuning tot
Je zoekt een uitstekende school?
Theoretische Leerweg.
Misschien is het Broeckland
Onze blik op de toekomst vertaalt zich in de
College dan wat voor jou.
volgende profielen: Produceren, Installeren
en Energie, Mobiliteit en Transport, Bouwen,
Wonen en Interieur, Zorg en Welzijn, Groen,
Economie en Ondernemen.
WAAROM HET VMBO?
De oplaadpalen bij Albert Heijn,
de zonnepanelen op de daken, de
windmolens aan de horizon, de hybride
auto van m’n oom en de elektrische
fiets van m’n moeder.
Tien jaar geleden nog toekomstmuziek,
nu al de werkelijkheid. Nederland
verandert: verticale tuinen op
kantoor en in de in de stad, duurzame
landbouw, gezondere voeding,
de verdere digitalisering van de
dienstverlening en nog steeds een
gigantisch tekort aan woonhuizen, we
worden ouder en hebben langer zorg
nodig. Allemaal ontwikkelingen die om
oplossingen vragen. Die zijn er.
WAT ONTBREEKT?
Goede vakmensen. Nu al is er in
ons land een schrijnend tekort aan
goed geschoolde vakmensen. De
opleidingen zijn er, het Broeckland
College is er een van.
WAAROM BROECKLAND?
Broeckland is een veilige, kleinschalige
school in het dorp Breukelen waar
leerlingen voorbereid worden op
een vervolgopleiding, beroep en
het samenleven in een pluriforme

WAT KUN JE ER MEE?
Na Broeckland, kiezen de leerlingen een
(vak-)opleiding binnen het middelbaar
beroeps onderwijs (niveau 2, 3 of 4) waar
ze verder geschoold worden tot goed
gekwalificeerde vakmensen. Leerlingen die
de Theoretische Leerweg hebben gevolgd,
kunnen gebruik maken van de mogelijkheid
om door te stromen naar de havo.
IN VOGELVLUCHT
In klas een en twee volgen de leerlingen alle
vakken van de basisvorming plus nog extra
taal- en rekenlessen. Eind klas twee kiezen de
leerlingen een te volgen leerweg (BBL, KBL,
TL) binnen een van de profielen.
AANMELDEN
Onze open dag, de eerste zaterdag van
februari 2020, biedt gelegenheid tot
kennismaken met het Broeckland College.
Een afspraak maken met de afdelingsleiders
van klas een is natuurlijk altijd mogelijk. De
aanmelding verloopt via de basisschool.

Broeckland College
Engel de Ruijterstraat 40
3621 CV BREUKELEN
0346 262408
www.broeckland.nl
a.vader@broeckland.nl
Facebook: /broeckland
Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo, vmbo-kb, vmbo-bb
Opleidingsvariant(en):
Vmbo brugjaar, Meerjarige brugperiode
Vmbo-profielen:
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI),
Economie en Ondernemen (E&O),
Groen, Mobiliteit en Transport (M&T),
Produceren, Installeren en Energie (PIE),
Zorg en Welzijn (Z&W)
Extra aanbod:
Extra ondersteuning/bijzondere
begeleiding, Leerwegondersteuning
(LWOO)
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Christelijk
Aantal leerlingen:
551
Voor meer informatie:
a.vader@broeckland.nl
e.vandermeulen@broeckland.nl

Open dag
De eerste zaterdag
van februari
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Christelijk
Gymnasium
Utrecht
Het CGU is een zelfstandig gymnasium.
Met een gymnasiumdiploma ligt de
wereld aan je voeten, want wij vinden
het belangrijk dat je breed ontwikkeld
bent als je ons verlaat. Dat begint
al in de brugklas als je naast alle
gewone vwo-vakken, Latijn krijgt.
In de tweede klas komt daar
Grieks bij. Vanaf klas vier kies
je voor ten minste één van
deze klassieke talen als
wij de wereld om ons heen belangrijk. We
examenvak
ZEER GOEDE RESULTATEN
We zijn een school met zeer goede
resultaten. We vinden niet alleen goede
resultaten belangrijk, maar willen vooral
dat leerlingen leren leuk blijven vinden.
We zoeken naar de beste manieren om
je belangstelling te wekken en je iets
te leren. Daarvoor bieden we ook extra
lesactiviteiten aan, zoals talenprogramma’s
(Cambridge en DELF), ANW, filosofie en
Spaans in de bovenbouw. Wij willen dat
jij na het behalen van je diploma goed
voorbereid aan een vervolgstudie kan
beginnen. Daarvoor is het belangrijk
dat je goed leert communiceren, een
onderzoekende houding hebt ontwikkeld,
en goed verbanden weet te leggen. Ons
doel is jou daarbij te helpen zodat je straks
alles in huis hebt voor je toekomstige
studie.
LEREN BUITEN DE LES
Leren doe je ook buiten de lessen
om, bijvoorbeeld tijdens reizen en
excursies en bij projecten die we
organiseren. Daarnaast hebben we
leerlingverenigingen (LACADEIA) die
allerlei activiteiten bedenken: je kunt extra
sporten beoefenen, leren debatteren of
organiseren en je kunt ontdekken waar
je allemaal goed in bent en wat jou uniek
maakt. Als je extra uitdagingen nodig hebt,
bieden wij het Honours Programma Junior
en Honours Programma Gymnasia aan.
Omdat wij een UNESCO-school zijn vinden

besteden daar dan ook de nodige aandacht
aan, bijvoorbeeld in de vorm van een
duurzame week waarin alle leerlingen actief
bezig zijn met duurzaamheidsprojecten.
CULTUUR
Kennis en cultuur horen bij elkaar dus is er
op het CGU veel aandacht voor kunst en
cultuur.
In de brugklas kun je dat ervaren op
de “cultuurdag”. Op die dag is er een
gemeenschappelijk programma met
Nederlands, Drama en Tekenen. Je werkt in
projectvorm aan het schrijven van verhalen
en poëzie, aan toneel, beeldende kunst
en muziek. Bovendien kun je op het CGU
eindexamen doen in de vakken Kunst
Beeldend én Kunst Drama. Daarnaast zijn
er veel voorstellingen en muziekavonden
op school en we bezoeken ook buiten
de school veel culturele activiteiten, zoals
tentoonstellingen, films en voorstellingen.
HET CGU
Leerlingen en personeelsleden zorgen
met elkaar voor een fijne en inspirerende
omgeving. Je kunt op het CGU zijn wie
je wilt zijn. We kennen elkaar en vormen
samen een school waar we trots op zijn!
UNESCO-school
breed aanbod van vakken
betrokken docenten
goede begeleiding
gezellige sfeer
actieve leerlingverenigingen
Honours Programma Junior
Honours Programma Gymnasia

Christelijk Gymnasium Utrecht
Koningsbergerstraat 2
3531 AJ UTRECHT
030 2843000
www.cgu.nl
mail@cgu.nl
Facebook: /Christelijkgymnasiumutrecht
Instagram: @chr_gymnasium_utrecht
Twitter: @CGUvox
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo)
Extra aanbod:
Cambridge English, DELF (Frans), Spaans, Extra
examenvakken, Internationale samenwerking,
Universitaire samenwerking
Bijzondere thema’s:
UNESCO
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Christelijk
Aantal leerlingen:
980

DATA VOORLICHTINGSACTIVITEITEN
Informatieavond voor ouders:
donderdag 12 december 2019, aanvang 19.30 uur
Inloopavond voor leerlingen en ouders:
vrijdag 17 januari 2020, 19.30-21.30 uur
Inloopochtend voor leerlingen en ouders:
zaterdag 18 januari 2020, 10.00-12.30 uur
Open lesmiddag voor leerlingen uit groep 8
woensdag 12 februari 2020 13.30-15.30 uur,
opgeven via de site
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Gerrit Rietveld College

Samen het beste uit jezelf halen!

TALENTEN BENUTTEN
We zijn een interconfessionele school
en een afspiegeling van de Utrechtse
grootstedelijke samenleving. Je leert bij
ons je talenten te benutten en om te
gaan met verantwoordelijkheid. Zo kun
je positief bijdragen aan de wereld om je
heen. Je leert in een sfeer die duidelijk,
ambitieus en gestructureerd is, maar ook
vriendelijk en warm.
BIJZONDERE THEMA’S
Je start in een van de brugklassen:
gymnasium, vwo, havo-vwo of mavohavo.
 Alle brugklasleerlingen kunnen
kiezen voor deelname aan de
TheaterKunstKlas. In deze klas krijg je
twee uur per week extra kunstlessen in
dans, muziek, multimedia, beeldend of
theater.
 Als je een havo, vwo of
gymnasiumleerling bent, krijg je
een half jaar lang het vak Onderzoek
& Ontwerpen, waarin je werkt
aan realistische opdrachten van
bedrijven. Zo ontdek je of de
Bètastroom technasium iets voor je is.
 Als mavo-leerling krijg je het vak
Techniek & Toepassing (T&T), onderdeel
van Bèta Challenge. Leerlingen
bezoeken MBO’s en bedrijven waar
zij in groepen onderzoek doen naar
technische vraagstukken.

 Als mavo-leerling kun je ook kiezen
voor Geo Future School. Hierbij werk
je aan projecten die te maken hebben
met grote vraagstukken van nu en de
toekomst.
 Bovendien volgt elke leerling in
de onderbouw keuzemodules op
het gebied van sport, cultuur en
samenleving tijdens zogenaamde
Rietveld-uren.
HET GRC
Elk jaar hebben we projectweken
met vakoverstijgende thema’s. In de
onderbouw worden de meeste lessen
verzorgd in een lokaal binnen je eigen
domein, je vaste plek in de school.
Daar ontmoet je ook dagelijks je
medeleerlingen, mentor en docenten. Je
krijgt er uitleg van de lesstof en je leert
zelfstandig werken met behulp van een
lesrooster en studieplanners. Heb je moeite
met bepaalde vakken, dan bieden we
je ondersteuningsuren. Gaan vakken je
daarentegen gemakkelijk af, dan dagen we
je uit je grenzen te verleggen.
GEBRUIK ICT
Naast leerboeken maken we intensief
gebruik van ICT. Zo word je mediawijzer.
Wij dragen zorg voor boeken en andere
leermiddelen, ouders zijn verantwoordelijk
voor de aanschaf van een laptop.

Open dag:
25 januari 2020
van 10.00-13.00 uur
Informatieavond:
21 januari 2020 om 19.30 uur.

Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH UTRECHT
030 2712214
www.gerritrietveldcollege.nl
info@gerritrietveldcollege.nl
Instagram: @gerritrietveld_college
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo,
vmbo-tl/mavo
Opleidingsvariant(en):
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar, Havo/vwo
brugjaar, Vwo/Gymnasium brugjaar
Extra aanbod:
Cambridge English, Spaans, Drama/Theater,
Kunst/Cultuur, Zang/Muziek, Laptop-/
tabletonderwijs, Huiswerkbegeleiding, Extra
ondersteuning/bijzondere begeleiding,
TheaterKunstKlas, Geo Future school, Rietvelduren
Bijzondere thema’s:
CultuurProfielSchool, Technasium
Onderwijsconcept:
Klassikaal onderwijs binnen domeinen
Levensvisie:
Interconfessioneel
Aantal leerlingen:
1300
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Globe College
Taal, Talent & Toekomst
WIE ZIJN WIJ?
Het Globe College is een VMBO XL school
met veel aandacht voor techniek, sport,
kunst en cultuur. We verzorgen passend
onderwijs op Basis-, Kader-, Mavo- en Mavo/
Havo niveau. Via de Mavo/Havo-kansklas
krijgen leerlingen tijdens het eerste en
tweede jaar leerstof op Mavo/Havo-niveau
aangeboden. Als ze dit niveau aankunnen,
kunnen ze doorstromen naar 3 Havo. Dit
betekent meer kansen voor onze leerlingen
om door te stromen. De leerlingen van het
Globe College zijn gemotiveerde jongeren
waar de school hoge verwachtingen van
heeft. Die verwachtingen zorgen ervoor dat
leerlingen geprikkeld worden om beter te
presteren en hun talenten te ontwikkelen.
Het Globe College biedt hiervoor de
onderwijsvorm die bij de leerling past o.a.
door het geven van goed passend onderwijs
met een goede onderwijsondersteuning
en extra zorg voor leerlingen die dat nodig
hebben.
ONS ONDERWIJS
Naast Mavo en Mavo/Havo, biedt het
Globe College de volgende profielen aan
op basis- en kader-niveau: Zorg & Welzijn
(Z&W), Economie & Ondernemen (E&O),
Mobiliteit en Transport (M&T) en Produceren,
Installeren en Energie (PIE)
OOG VOOR HET INDIVIDU
Voor leerlingen die graag bewegen en
sporten bieden we de mogelijkheid om
deel te nemen aan de sportklassen. In
deze klassen is er extra veel aandacht voor
sportieve activiteiten. In onze Talentklassen
nemen leerlingen deel aan diverse
workshops met de nadruk op sport, kunst &
cultuur, ondernemen en technologie.
De Talentklassen sluiten daar waar kan aan
op de VMBO profielen. Deze kunnen in
de bovenbouw afgesloten worden met
een examen en tellen dan mee voor het
eindexamen.

ONTWIKKELEN
Leren is meer dan alleen lessen
volgen. Daarom organiseren we naast
Talentklassen, veel leuke activiteiten
zoals; sporttoernooien, (buitenlandse)
stedenreis, theatervoorstellingen,
feesten en excursies.
HET NIEUWE GLOBE
Het Globe College krijgt een nieuw
schoolgebouw. Dit gebouw zal naar
verwachting eind 2021 opgeleverd
worden. Het wordt een prachtige
kansenschool, waar we naast ons
huidige onderwijs ook gaan streven om
Havo t/m eindexamen aan te bieden.
Voor meer informatie hierover kunt u
contact met ons opnemen.
OPEN  & KENNISMAKING DAGEN
VMBO markt bij X11
16 november 2019 van 10.00-14.00 uur
Open dag Globe College
25 januari 2020 van 10.00-15.00 uur
Open lesmiddag
4 & 11 februari 2020 van 13.30-16.00 uur
Opgeven via de schoolwebsite
www.globecollege.nl/groep-8/
INFORMATIEAVOND
24 januari 2020 van 18.00-20.30 uur
17 februari 2020 van 18.00-20.30 uur
2 april 2020 van 18.00-20.30 uur
Ga voor meer informatie naar onze
website en bezoek de Groep 8 pagina.

Taal, Talent &
Toekomst!
Extra oog voor het individu
en zijn talenten!
Uitdagend en goed onderwijs!

Globe College
Grebbeberglaan 7
3527 VX UTRECHT
030 5112000
www.globecollege.nl
info@globecollege.nl
Facebook: /Globecollege/
Instagram: @globecollege_utrecht/
Twitter: @GlobeCollege
Opleiding(en):
Havo, vmbo-tl/mavo, vmbo-gl, vmbo-kb,
vmbo-bb
Opleidingsvariant(en):
Mavo+
Vmbo-profielen:
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI),
Dienstverlening en Producten (D&P), Economie
en Ondernemen (E&O), Mobiliteit en Transport
(M&T), Produceren, Installeren en Energie (PIE),
Zorg en Welzijn (Z&W), Techniek
Extra aanbod:
Drama/Theater, Kunst/Cultuur, Zang/Muziek,
Science/Technologie, Robotica/Programmeren,
Techniek, Kookklas, Sportklas, Laptop-/
tabletonderwijs, Huiswerkbegeleiding, Extra
ondersteuning/bijzondere begeleiding,
Leerwegondersteuning (LWOO), Doorlopende
leerlijn vmbo-mbo, Mbo-samenwerking
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Interconfessioneel
Aantal leerlingen:
650
Voor meer informatie:
www.globecollege.nl/groep-8
Lukt het jou en je ouders niet om op de
open dagen aanwezig te zijn?
Geen probleem; maak dan een afspraak voor
een kennismakingsgesprek met één van onze
afdelingsleiders via onze website of via
info@globecollege.nl.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN
VOOUDERS
GIDS

PRO

Kranenburg
Praktijkonderwijs
41

Het ontwikkelen
van jouw talenten

Kranenburg Praktijkonderwijs is een school voor
leerlingen van 12 tot 18 jaar bij wie een praktische
manier van leren beter past dan een theoretische
manier. Wij bieden ons onderwijs aan rondom
de thema’s: wonen, werken, vrije tijd en goed
burgerschap. We gaan samen met jou aan de
slag met het ontwikkelen van je talenten
en mogelijkheden.

HOE WERKEN WIJ?
Naast de theorielessen zoals Nederlands,
Engels en rekenen, geven wij veel
praktijklessen. Lessen waarbij je leert door
te ‘doen’ in de sectoren:
 Tuinonderhoud
 Techniek
- Metaaltechniek
- Bouwtechniek
 Dienstverlening
- Zorg
- Horeca
- Winkel
Wat je op school leert kun je meteen
in de praktijk brengen. Wij bieden je
stages binnen school en bij verschillende
bedrijven. Je kunt bij ons de volgende
branche-opleidingen volgen: horeca,
heftruck, lassen, winkelpraktijk, de basis
van autotechniek, houtbewerking,
schilderen en schoonmaken in de
groothuishouding. Je sluit de brancheopleiding af met een officieel examen.
Als je slaagt krijg je een door de branche
erkend diploma of certificaat. Zo’n
diploma kan je helpen bij sollicitaties. Wij
vinden het belangrijk dat je met minimaal
één branche-diploma de school verlaat.
Naast de branche-opleidingen bieden wij
de Entree-opleiding aan. Met de Entreeopleiding heb je de mogelijkheid om een
diploma te halen op het eerste niveau van
het MBO, het Entree-diploma. Als je de
Kranenburg na 4 of 5 jaar verlaat kun je de

volgende officiële certificaten ontvangen:
 het schooldiploma praktijkonderwijs;
 minimaal één branche-diploma;
 een Entree-diploma.
WE WERKEN AAN ‘EEN TOEKOMST
OP MAAT’. WE STELLEN JE STEEDS DE
VOLGENDE VRAGEN:
Wat wil je bereiken? Welke talenten heb
je? Wat weet je al? Wat ga je nog leren?
Wat heb je ervoor over? Hoe kunnen wij
jou helpen? Stap voor stap werken we toe
naar jouw zelfstandigheid, zodat je na jouw
schooltijd in een baan kunt starten.
We zijn veel met jou in gesprek: samen
bepalen we wat jij nodig hebt om je zo
goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.
DE KRANENBURG IS EEN SCHOOL...
...waar we aandacht hebben voor iedere
leerling: voor wie je bent en voor wat je
kunt.
...waar we je ondersteunen in het
maken van keuzes en het vinden van
oplossingen.
...waar we duidelijkheid en structuur bieden.
...waar we samenwerken met ouders
belangrijk vinden.
...waar ruimte is voor leren èn plezier.
De Kranenburg daagt je uit om jouw
talenten te Durven Ontdekken, laat je leren
door te Ervaren en het daarna Toe te passen
in nieuwe situaties. Daarmee geven we je
de grootste kans om het beste uit jezelf te
halen. Kranenburg DOET!

Kranenburg Praktijkonderwijs
Tamboersdijk 9
3582 TZ UTRECHT
030 2512492
www.pro-kranenburg.nl
info@pro-kranenburg.nl
Opleiding(en):
Praktijkonderwijs
Extra aanbod:
Mbo-samenwerking
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Rooms-katholiek
Aantal leerlingen:
200
Voor meer informatie:
Kijk op onze website voor de filmpjes over
onze school en praktijkonderwijs!
Aanmelden kan als er een advies
voor Praktijkonderwijs is afgegeven

Durven
Ontdekken
Ervaren
Toepassen
Kranenburg DOET!
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Niftarlake College
Wij bieden onderwijs waarin leerlingen
het beste uit zichzelf kunnen halen
en zichzelf en de wereld leren
kennen. Naast klassikaal onderwijs
kiezen we voor toekomstgerichte
onderwijsvormen waarin
onderzoeken, ontwerpen, ontdekken
en ervaren centraal staan. In
deze betekenisvolle omgeving
leer je als leerling de kennis
en vaardigheden die je nu
en later nodig hebt in de
(Communicatie & Cultuur). C&C is speciaal voor
veranderende wereld.

Het Niftarlake College is een school in
beweging die trots is op zijn leerlingen
en medewerkers! We zijn een school voor
mavo, havo en atheneum.
BRUGKLAS
Je krijgt in de brugklas zo veel
mogelijk les in ons geheel vernieuwd
brugklasgebouw. Dit om de overgang
van basisschool naar middelbare school
zo makkelijk mogelijk voor je te laten
verlopen. We werken met dakpanklassen
in de brugperiode om zo op een goede
manier te kunnen determineren. We
hebben drie soorten instroomniveaus:
mavo, havo en atheneum.
MODERN ONDERWIJS MET
TECHNASIUM, C&C, TIN EN BÈTA
CHALLENGE PROGRAMMA
Het Niftarlake College is voortdurend
in ontwikkeling om goed en modern
onderwijs te geven. Volg onze website
om te zien wat deze ontwikkelingen
betekenen voor de inrichting van ons
onderwijs.
Op dit moment kan je in iedere afdeling
kiezen voor een aantal speciale vakken.
Wanneer je graag iets onderzoekt,
bedenkt en maakt kun je bij ons het vak
O&O (Onderzoek en Ontwerpen) volgen.
Je kunt ook kiezen voor het vak C&C

wie naar het hoger onderwijs of de universiteit
wil en graag over grenzen heen kijkt. De vakken
TiN (Toekomst is Nu) en Bèta Challenge zijn
exclusief op de mavo. Je leert hier onderzoeken,
ondernemen en wie je zelf bent.
Voor deze vakken hebben we speciale lokalen
ingericht, zoals de Creative Hub. We zoeken
naar allerlei manieren om ruimte te geven
aan de ontwikkeling van de leerling. Dit zie
je bijvoorbeeld terug in onze talentnight, de
avond van de poëzie en het Model European
Parliament.
BOEKEN EN/OF IPAD
We werken zowel met boeken als met iPads.
Zo kan jij met jouw docent keuzes maken in
hoe je wil leren. Met de iPad kunnen we als
school meer verschil maken in leerstijl, tempo
en niveau en sluiten we beter aan bij wat de
moderne maatschappij vraagt.
OOK NIFTARLAKER WORDEN?
Je kunt komen kijken! We organiseren Open
Lesmiddagen voor de Mavo, Havo en het
Atheneum en speciale Open Lesmiddagen voor
het Technasium. Kijk op www.niftarlake.nl voor
data en tijden.
De open dagen zijn op vrijdag 10 januari 2020
van 17:00 – 20:00 uur en op zaterdag 11 januari
2020 van 10:00 – 13:00 uur.

Niftarlake College
Pauwenkamp 151
3607 GK MAARSSEN
085 7608300
www.niftarlake.nl
post@niftarlake.nl
Facebook: /Niftarlake
Twitter: @niftarlake
Opleiding(en):
Atheneum (vwo), havo, mavo
Opleidingsvariant(en):
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar, Havo/vwo
brugjaar
Extra aanbod:
Anglia Masterclass, Laptop-/tabletonderwijs,
Internationale samenwerking, Mbosamenwerking, Hbo-samenwerking
Bijzondere thema’s:
Technasium
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Christelijk
Aantal leerlingen:
1670
Voor meer informatie:
Afdelingsleider brugklassen Marijke Könst:
kos@niftarlake.nl

Het Niftarlake College daagt uit!
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St. Bonifatiuscollege
Past het Boni bij mij?
•
•

•
•
•
•
•

Je bent op zoek naar een school
met een veilige en prettige sfeer?
Je wil graag docenten die met je
meedenken en het beste met je voor
hebben?
Je vindt het fijn dat je goed begeleid
wordt bij het werken in de klas?
Je vindt het belangrijk dat jouw
talenten gezien worden?
UNESCO
Je werkt graag met moderne media?
Het St. Bonifatiuscollege is
Je vindt het prettig dat ook jouw
sinds 2007 Unesco-school. Dat
mening telt?
betekent dat wij duurzaamheid,
Je houdt van culturele
internationalisering, vrede en
activiteiten en
mensenrechten hoog in het vaandel
schoolevenementen?
hebben staan. Wij willen onze leerlingen

HET BONI HEEFT
 een brugklaskamp om mee te
beginnen
 voor brugklassers eigen lokalen in een
eigen bruggebouw
 in de brugklas aparte
gymnasiumklassen, atheneumklassen
en h/v-klassen
 in klas 2 nog de mogelijkheid voor een
h/v-schakelklas
 een lesrooster met lessen van steeds
50 minuten
 docenten, die goed geschoold zijn en
je uitdagen om te leren
 zorg en aandacht voor alle leerlingen
 een heel ruim aanbod aan vakken,
waaronder drama in klas 1 en 2,
wiskunde D en filosofie (examenvakken
vwo) en muziek (examenvak havo en
vwo)
 uitdagende robotica-activiteiten voor
alle leerjaren
 veel buitenschoolse activiteiten,
zoals toneel, “atelier 306” (tekenen),
sportwedstrijden
 buitenlandse reizen voor iedere
examenleerling

opleiden tot volwaardige burgers in de
maatschappij, niet alleen met kennis over,
maar ook met oog voor de wereld om
ons heen.
JE WERKT MET IPAD, BOEK EN SCHRIFT
Wij geloven in modern en motiverend
onderwijs, waarin we recht doen aan
verschillen tussen leerlingen. ICT (informatieen communicatietechnologie) is daarbij een
goed hulpmiddel. Vanaf de brugklas werken
leerlingen, naast tekstboek en schrift, met
een iPad. Zo kan je vaker zelfstandig werken
en kunnen we jou meer “maatwerk” bieden.
Extra tijd is er voor talentontwikkeling.
Zo kunnen leerlingen kennismaken met
robotica, Da Vinci-lessen, 3D-printing en
extra muziek. Ook in de jaren na de brugklas
is er veel te kiezen.

OPEN DAG / INFORMATIEAVOND
Iedereen is van harte welkom op onze Open
Dag op zaterdag 18 januari 2020.
Er is ook een informatieavond voor
ouders op dinsdag 3 december 2019. De
gymnasiummiddag is op 5 februari, de
openlesmiddag op 12 februari 2020.
Meer informatie vind je op onze website
www.boni.nl

St. Bonifatiuscollege
Burg. Fockema Andreaelaan 7
3582 KA UTRECHT
030 2512315
boni.nl
boni@boni.nl
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo
Extra aanbod:
Cambridge English, DELF (Frans), Goethe
Deutsch, Universitaire samenwerking,
Robotica, Toneel, Atelier
Bijzondere thema’s:
UNESCO
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Rooms-katholiek
Aantal leerlingen:
1484

Een uitdagende en
succesvolle schooltijd
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St-Gregorius College

Descart en Waldorf - school
voor creatieve leerlingen
Leerlingen op het Gregorius
ontwikkelen zich tot creatieve
wereldburgers met lef en initiatief .
Op het Gregorius kies je voor design,
science & art op Descart of voor de
vrijeschool Waldorf Utrecht .

WE ZIJN ELKE DAG MET
CREATIVITEIT BEZIG
Op het Gregorius bieden we twee
opleidingen: de school voor design,
science & art Descart en de vrijeschool
Waldorf Utrecht. We bieden
volwaardige vwo-, havo- en mavoopleidingen in alle profielen. We richten
ons op een brede vorming waarmee
leerlingen worden voorbereid op alle
mogelijke vervolgopleidingen.

Modern creatief en ondernemend
onderwijs sinds 1873, met aandacht voor
alle leerlingen.
WALDORF VRIJESCHOOL VOOR
VOORTGEZET ONDERWIJS
Op Waldorf Utrecht bieden we middenin
de stad modern vrijeschool-onderwijs.
Kennisontwikkeling, inventiviteit,
originaliteit en creativiteit staan centraal.
Leerlingen worden met hoofd, hart en
handen uitgedaagd om te ontdekken en
te worden wie ze zijn.
Voor meer informatie, kijk op
www.gregorius.nl/waldorf
DESCART SCHOOL VOOR DESIGN,
SCIENCE & ART
Leerlingen van Descart bouwen
aan hun identiteit via design,
science en art, vanuit de
overtuiging dat creativiteit een

onmisbare bijdrage levert aan de
ontwikkeling van jonge mensen en een
belangrijke voorwaarde is voor succesvol
leren.
In maart 2020 start de inschrijving voor
Descart. We starten in het schooljaar 20202021 met een havokans-klas, een havo/vwo
brugklas en een eerste klas vwo.
Voor meer informatie, kijk op
www.gregorius.nl/descart
GREGORIUS
 Muziek, drama, beeldende vormgeving,
dans
 Show in de Stadsschouwburg
 Deelname Junior filmfestival
 Gregorius Academie aan de UU
 Aanstaand lustrum: 150 jaar!
 Gregoriuskoor
 Olympiades en wiskundedag
 Voorleeswedstrijd
 Spelletjesclub
 Buitenlandse sporttoernooien
 Debatclub
 Jaarfeesten
 Rome, zeilweek, Parijs, Ardennen,
en meer ...

Speciaal voor het Gregorius
verzorgt de Universiteit
Utrecht gastcolleges aan onze
bovenbouw vwo en havo. Dit is een
prachtige verrijking van de lessen.

St-Gregorius College
Van Asch van Wijckskade 20
3512 VS UTRECHT
030 23 26 795
www.gregorius.nl
administratie@gregorius.nl
Facebook: /StGregoriusUtrecht
Instagram: @st_gregorius_utrecht/
Twitter: @StGregoriusUtr
Opleiding(en):
Atheneum (vwo), havo, mavo
Opleidingsvariant(en):
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar, Havo/vwo
brugjaar, Meerjarige brugperiode
Beroepsschool:
Brede voorbereiding op alle mogelijke
vervolgopleidingen.
Extra aanbod:
Cambridge English, DELF (Frans), Goethe
Deutsch, Dans, Drama/Theater, Kunst/Cultuur,
Zang/Muziek, Media en ontwerp, Science/
Technologie, Filosofie, Huiswerkbegeleiding,
Extra examenvakken, Internationale
samenwerking, Universitaire samenwerking
Onderwijsconcept:
Vrijeschool, School voor design, science & art
Levensvisie:
Rooms-katholiek
Aantal leerlingen:
1000
Voor meer informatie:
Kijk op www.gregorius.nl/openhuis
Contactpersoon: Jolanda Donker
j-donker@gregorius.nl
030 - 23 26 795
Het Gregorius is aangesloten bij de
landelijke vereniging van Scholen voor
Ondernemend Leren. Aangesloten scholen
dagen hun leerlingen uit om ondernemend
en actief in het leven te staan. Initiatief,
nieuwsgierigheid, creativiteit en uniciteit zijn
daarbij de kernwoorden.
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Neem de VO Gids samen met
de checklist op pagina 78
(gids omdraaien) mee naar de
open dagen. Dan heb je alles bij
de hand en ben je goed voorbereid.
Gebruik deze pagina voor het
maken van aantekeningen.
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VMBO

MAVO

Rientjes Mavo
Een kleine, gezellige
school waar je
gezien wordt
Ben jij op zoek naar een school
waar docenten echt aandacht
hebben voor jou? Heb je een
vmbo-tl advies gekregen? Of kan
je met wat extra hulp misschien
wel naar de havo? Dan is de
Rientjes Mavo dé school
voor jou!

PERSOONLIJK
De Rientjes Mavo in Maarssen is
een kleinschalige school met de
persoonlijke aandacht die je verdient.
Onze lessen duren 60 minuten.
De leraren hebben de tijd om je te
helpen wanneer je problemen hebt
met een vak of als je extra uitdaging
zoekt. Op de Rientjes Mavo weten we
dat iedereen verschillend is. Heb je
extra uitleg nodig? Of kun je soms wel
wat meer ondersteuning gebruiken
bij het leren? Geen probleem: elke
maandag kun je naar vakhulp. Dit is
persoonlijke, vakgerichte studiehulp
waar je terechtkunt om vragen te
stellen, achterstanden in te halen
of gewoon nog eens extra uitleg te
krijgen.
DUIDELIJK
Op de Rientjes Mavo vinden we het
erg belangrijk dat je je veilig voelt.
Onze duidelijke schoolregels, in
combinatie met onze kleinschaligheid
helpen je daarbij. Het maakt dat
veel van onze leerlingen de school
duidelijk en prettig vinden. Goed
contact tussen de school, jou en je
ouders is daarbij van belang.

MEER DAN LES ALLEEN
De kwaliteit van onze lessen staat bij ons
bovenaan. Uiteindelijk kom je naar school
om te leren. Onze examenresultaten zijn
goed. Maar leren op de Rientjes is meer!
Naast een succesvolle route naar het
diploma geven wij veel aandacht aan de
persoonlijke en de sociale ontwikkeling van
onze leerlingen en aan de vaardigheden die
je nodig hebt om het beste uit jezelf naar
boven te halen. Samenwerken, presenteren,
ICT-vaardigheden, mediawijsheid,
wereldburgerschap, ondernemerschap...
Ze zijn op natuurlijke wijze verwerkt in ons
onderwijsaanbod.
SAMENWERKING
De Rientjes Mavo werkt nauw samen met
RSG Broklede in Breukelen. Zo hebben wij
naast gewone brugklassen ook een mavo/
havo brugklas. Daarin begeleiden we je
helemaal met je eventuele overstap naar
de havo. Als het goed gaat, kun je na het
eerste jaar zo doorstromen naar 2 havo
van Broklede.
“Ik zie je op de Rientjes Mavo.”
Kom het ervaren tijdens onze open
avond op donderdag 30 januari 2020
van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Rientjes Mavo
Valkenkamp 551
3607 MJ MAARSSEN
0346 561360
www.rientjesmavo.nl
info@rientjesmavo.nl
Facebook: /rientjesmavomaarssen
Twitter: @rientjesmavo
Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Rooms-katholiek
Aantal leerlingen:
450

“Ik zie je
op de Rientjes”
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RSG Broklede
Ruimte voor
ontwikkeling

Op Broklede helpen de
leraren je om te weten te
komen waar jouw talenten
liggen. Waar ben jij goed in
en wat vind jij echt leuk?
Het is belangrijk om dit
te ontdekken, zodat je
later iets gaat doen
dat bij je past!

HOOG NIVEAU
RSG Broklede in Breukelen geeft onderwijs
op (tweetalig) havo-, havo/vwo- en
(tweetalig) vwo-niveau. De school barst
van het talent. Daarmee bedoelen we
niet alleen goede schoolprestaties, maar
ook kwaliteiten op heel andere gebieden.
Al in de eerste klas leren leerlingen hun
talent ontdekken, dat ze in de jaren daarna
verder kunnen ontwikkelen. Je kunt kiezen
voor inspirerende vakken als Sport, Apps
ontwikkelen/Gamedesign, Spaans, Chinees,
Journalistiek, Muziek en Science. Broklede is
dé school om het beste uit jezelf te halen.
INTERNATIONAAL
Ben je op zoek naar internationale
verbreding? In de wijde omgeving is
Broklede de enige school voor tweetalig
onderwijs op havo- en vwo-niveau. Op de
tweetalige afdelingen krijg je meer dan de
helft van de vakken in het Engels. Het geeft
je extra bagage, die je in de toekomst als
wereldburger goed kunt gebruiken.
Voor alle leerlingen van Broklede zijn

er uitwisselingsprojecten met
buitenlandse scholen uit Denemarken,
Engeland, India, Portugal en Uganda.
Prachtige, leerzame ervaringen die je
voorbereiden op de globalisering van
de samenleving. Kom op maandag 9
december 2019 om 19.30 naar Broklede
om kennis te maken met het tweetalig
onderwijs.

RSG Broklede
Schepersweg 6 A
3621 JK BREUKELEN
0346 258060
www.broklede.nl
broklede@broklede.nl
Facebook: /brokledebreukelen

PERSOONLIJK
Docenten, onderwijsondersteunend
personeel en schoolleiding hebben
dagelijks contact met de leerlingen
in een sfeer van vertrouwen en
betrokkenheid. Alle leerlingen
hebben bovendien een eigen mentor
die de leerlingen goed kent. De
onder- en bovenbouw op Broklede
hebben eigen lokalen en een eigen
fietsenstalling. Ondanks de ruim 1250
leerlingen voelt Broklede als een
kleine, persoonlijke school, net als onze
collega-school, de Rientjes Mavo in
Maarssen.

Opleidingsvariant(en):
Vwo+, Havo/vwo brugjaar, Meerjarige
brugperiode, tweetalig havo, tweetalig vwo

Opleiding(en):
Atheneum (vwo), tweetalig atheneum (vwo),
havo, tweetalig havo

Extra aanbod:
Anglia Masterclass, Cambridge English, DELF
(Frans), Goethe Deutsch, Chinees, Spaans,
Universitaire samenwerking
Bijzondere thema’s:
Tweetalig onderwijs
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
1250

Natuurlijk moeten leerlingen een
diploma halen, maar er is meer. School
Voor meer informatie:
is gewoon hartstikke leuk en gezellig
Het secretariaat geeft alle informatie:
leerlingenadministratie@broklede.nl
en dat laten we graag zien aan onze
toekomstige leerlingen. Kom het
ervaren tijdens ons open
“Ik zit op tweetalig vwo omdat ik graag
huis op 25 januari
Engels leer spreken. Het helpt je om later een internationale studie
2020!
te volgen. Ik had weinig Engels gehad op de basisschool, maar je
went snel aan de lessen in het Engels.” Senna
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SvPO Utrecht

Persoonlijk Onderwijs

In 2010 is de SvPO begonnen met de eerste
school in Kapelle, Zeeland. Inmiddels zijn er
acht scholen verspreid over heel Nederland.
De SvPO biedt onderwijs in kleine klassen van
gemiddeld nog geen zestien leerlingen. Voor
elk vak wordt ruim voldoende onderwijstijd
begroot. Daardoor ontstaan de ideale
omstandigheden voor docenten om
gedegen onderwijs te bieden met tijd
en aandacht voor iedere leerling.

VOOR LEERLINGEN
Wij vinden het belangrijk dat je je ontwikkelt op jouw manier.
Je bent een uniek persoon en geen nummer. Onze school is
overzichtelijk en onze klassen zijn klein (16 leerlingen). Iedereen
kent elkaar. Daardoor voel je je snel veilig en thuis. In onze
kleine klassen heb je ruim de aandacht van je docenten. Zij
zorgen er voor dat je onderwijs op maat krijgt. Leerlingen zijn
bij ons samen met de docenten verantwoordelijk voor de
school. We nemen je mening serieus. De school is er tenslotte
voor jou (en niet andersom)!

school, en maakt allerlei uitstapjes. Ook ga je een week naar
Frankrijk. In de volgende klassen ga je naar bestemmingen zoals
Valencia, Parijs en Berlijn. Doe je Gymnasium dan ga je ook nog
een week naar Rome!
Leren en doen
Je krijgt bij ons niet alleen de kennisvakken maar ook filosofie,
creatieve vorming en sport. Tijdens filosofie leer je onder meer
presenteren en debatteren. De creatieve vorming bestaat uit
tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis. De sportlessen doe je
samen met leerlingen die dezelfde sportvoorkeur hebben als jij.
Op school werk je voor een deel met behulp van een laptop. Die
mag je meenemen na je examen.

Leren en meemaken
Zelf dingen meemaken is belangrijk. Wat valt er te leren als het
geen indruk maakt? Elk jaar ga je bij ons op reis. In klas 1 is er
de Amsterdamweek. Een week vol cultuur en gezelligheid. In
klas 2 ga je een week naar Engeland. Je bezoekt een Engelse

VO GIDS

HAVO

ATH
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We zijn niet streng maar wel ambitieus.
We helpen je om zo ver mogelijk te komen
en hard werken hoort daarbij. Dat doe je op
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school maar ook in het buitenland. Je gaat
daarvoor tijdens je schoolperiode
4 tot 6 keer op taalreis.

Leren en leven
School is belangrijk maar daarnaast moet je ook tijd hebben voor je hobby’s,
je vrienden of gewoon om te chillen. Daarom beperken we het huiswerk. Dat
doen we door ervoor te zorgen dat je het werk gewoon op school af kunt
hebben. Doordat je weinig huiswerk hebt, hoef je ook niet te zeulen met tassen
vol schoolboeken. De schooldagen beginnen om 08:50 uur. Niet al te vroeg
want je hebt je nachtrust nodig. Je hebt een 4-daagse schoolweek met een
vaste vrije dag. Elk jaar krijgt je bovendien 6 extra vrije dagen die je zelf mag
inplannen.
VOOR OUDERS
Een SvPO school is een reguliere middelbare school en wordt door de overheid
bekostigd. We zijn dus geen dure privé school en we hebben een normale
ouderbijdrage. We vinden dat persoonlijke aandacht voor elke leerling
belangrijk is. Voor de snelle leerling om meer uitdaging te krijgen, voor de
minder snelle leerling om goed bij te blijven. Persoonlijk onderwijs werkt het
best, weten we uit ervaring.
De slagingspercentages van onze scholen zijn prima en het percentage
leerlingen dat blijft zitten is bovendien heel laag. Nergens anders halen
leerlingen daardoor zo vaak zonder vertraging de eindstreep. Dat lukt meestal
ook nog met meerdere profielen (afstudeerrichtingen) en bijna altijd op of
zelfs boven het niveau-advies van de basisschool. Deze resultaten zijn het
gevolg van de tijd en aandacht die docenten aan iedere leerling kunnen geven.
De kleinschaligheid zorgt bovendien voor een sociaal klimaat dat volgens
de Inspectie uitstekend is, waar leerlingen
zich gezien en gekend weten en
een makkelijke overstap van
We maken
basisschool naar voortgezet
onderwijs beleven.
lange schooldagen, maar
Inmiddels zijn er acht
gebruiken de tijd goed.
scholen voor Persoonlijk
Onderwijs namelijk in
Lessen vallen niet uit en er zitten
Amsterdam, Deventer,
geen gaten in het rooster.
Geldermalsen, Hengelo,
Hoorn, Hurdegaryp,
Veel werk kun je daardoor al in de
Kapelle en Utrecht.

klas op school doen, waardoor je

Opgeven voor het
bezoeken van de infodagen
kan via de website www.svpo.nl

SvPO Utrecht
Weerdsingel W.Z. 22
3513 BB UTRECHT
030 3074324
www.svpo.nl
utrecht@svpo.nl
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo
Opleidingsvariant(en):
Havo+, Vwo+, Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar
Extra aanbod:
Cambridge English, Fast Lane English, DELF (Frans),
Filosofie, Thuiswerkvrij onderwijs, Extra examenvakken,
Universitaire samenwerking, Huiswerkarm, IELTS,
Global excellence
Bijzondere thema's:
Technasium, Betanasium, Humaniorum
Onderwijsconcept:
Persoonlijk Onderwijs
Voor meer informatie:
Schoolleider:
Marius Geertsema - m.geertsema@svpo.nl

Vanwege de kleine klassen wordt SvPO soms
verward met speciaal onderwijs. SvPO is echter
een reguliere school voor middelbaar onderwijs,
bedoeld voor enthousiaste en ambitieuze leerlingen.
Behalve de kleine klassen kent SvPO geen bijzondere
zorgvoorzieningen.

maar weinig huiswerk hoeft
te hebben.
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Winford
De kracht van
aandacht
Op Winford krijg je les in klassen
van gemiddeld 8 leerlingen.
Onze docenten hebben dus alle tijd
om je te helpen en weten precies wat
jij nodig hebt om goed te kunnen
werken en leren. We besteden veel
aandacht aan studievaardigheden
en begeleiden je bij het maken van
huiswerk. Zo zorgen we ervoor
3. De aanpak die jij nodig hebt
dat jij hard werkt èn met
Misschien heb je behoefte aan veel
plezier naar school gaat.

5 REDENEN OM VOOR WINFORD TE
KIEZEN
1. Een klas met gemiddeld 8 leerlingen
In deze kleine klassen kun je op een
prettige manier werken. Je kunt je goed
concentreren en genoeg hulp krijgen van
de docent. Er is in zo’n klas ook altijd ruimte
voor een moment van ontspanning.
2. Tweejarige brugklas
De eerste twee jaren op Winford zijn
brugjaren. Zo krijg je de kans en de tijd
om te ontdekken welk niveau en welke
richting het beste bij je past, want wij
vinden het belangrijk dat jij het maximale
uit jezelf haalt.

“Het belangrijkste dat
Winford mij geleerd heeft is
dat ik meer kan dan ik
aanvankelijk dacht. Ik had nooit
verwacht het VWO te halen!”
Sarah Harkink
(documentairemaakster)

begeleiding of juist aan een wat lossere
aanpak, wil je graag leren door dingen te
doen of juist door in de boeken te duiken? Bij
Winford leer je op jouw manier en als je iets
niet snapt, kun je altijd hulp krijgen.
4. Hulp bij het huiswerk
Op Winford begeleiden we je bij het maken
van huiswerk. Je leert bijvoorbeeld hoe je het
best dingen uit je hoofd kan leren, teksten
goed moet lezen en hoe je je huiswerk zo
kunt plannen dat je tijd voor andere zaken
overhoudt. Als we dat zo afspreken, kun je al
het huiswerk op school maken.
5. Leuke sfeer en goede relatie met docent
De school is klein, daardoor ken je alle
leerlingen, ook van de andere klassen. Je
doet veel samen, van lunch tot huiswerk,
tot uitstapjes. Je kent alle docenten en zij
kennen jou. Er is in de klas een prettige sfeer
van plezier, respect en vertrouwen.
STARTEN OP WINFORD
Wij willen dat je een goed gemotiveerde
keuze maakt voor Winford. Daarom kun je bij
ons één of meer dagen meelopen en doen
wij een startonderzoek. In dit startonderzoek
spreken wij uitgebreid met je en kijken we
wat jij nodig hebt om het beste uit jezelf
te halen. Elke leerling leert anders en op
Winford willen we dat je je vanaf je eerste
dag thuis voelt en op de juiste manier aan de
slag gaat.

VWO | HAVO | MAVO

Winford Utrecht
Nieuwegracht 69A
3512 LG UTRECHT
030 - 231 54 60

www.winford.nl
info@winford.nl
Facebook: /winfordparticulieronderwijs
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo,
vmbo-tl/mavo
Opleidingsvariant(en):
Meerjarige brugperiode
Extra aanbod:
Cambridge English,
Spaans, Drama/Theater,
Filosofie, Thuiswerkvrij onderwijs,
Huiswerkbegeleiding,
Hoogbegaafdenonderwijs,
Extra examenvakken
Onderwijsconcept:
Particulier onderwijs
Levensvisie:
Algemeen bijzonder
Kennismaken
Wil je wel eens zien hoe het op Winford
allemaal precies werkt? Dan nodigen we je
uit om samen met je ouders een afspraak te
maken voor een kennismakingsgesprek en
een rondleiding bij ons op school. Maar je
kunt natuurlijk ook naar een van onze Open
Dagen komen.
Instromen kan altijd
Instromen kan bij Winford op elk moment in
het jaar. Samen met jou en je ouders maken
we dan een planning zodat je aan het eind
van het schooljaar toch de juiste doelen
hebt behaald.
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Neem de VO Gids samen met
de checklist op pagina 78
(gids omdraaien) mee naar de
open dagen. Dan heb je alles bij
de hand en ben je goed voorbereid.
Gebruik deze pagina voor het
maken van aantekeningen.
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Bezoek beslist de open dagen van een school voordat je een keuze maakt.
Hieronder staan bijzondere scholen die een bezoek waard zijn! Met de SchoolWijzer
en de presentatiepagina’s kun je je eerste keuzes maken.

OpenDagenPlanner®

Win al je
schoolspullen!
Doe mee
met de
fotowedstrijd

Een belangrijke stap bij je schoolkeuze
SCHOOLNAAM

PLAATSNAAM

Academie Tien

UTRECHT

Aeres MAVO Bilthoven

Aeres VMBO Maartensdijk

BILTHOVEN

MAARTENSDIJK

DATUM
OPEN DAG
di. 19 nov. 2019

TIJDSTIP
OPEN DAG
18:00-21:00

BIJZONDERHEDEN

wo. 15 jan. 2020

14:00-17:00

wo. 15 jan. 2020

18:00-21:00

Open dag Academie Tien; de school stelt zichzelf voor aan nieuwe leerlingen
en ouders

zo. 19 jan. 2020

12:00-16:00

wo. 22 jan. 2020

14:30-16:30

wo. 5 feb. 2020

14:30-16:30

wo. 6 nov. 2019

14:00-16:00

wo. 29 jan. 2020

16:00-20:00

wo. 12 feb. 2020

14:00-16:00

Open lesmiddag voor leerlingen basisschool. Meld je aan via
mavo.bilthoven@aeres.nl.

vr. 24 jan. 2020

18:30-21:00

za. 25 jan. 2020

10:00-13:00

Kom sfeer proeven en kennismaken! Informeer naar de Paardenklas en de
Outdoorklas.

wo. 5 feb. 2020

13:30-15:00

wo. 12 feb. 2020

13:30-15:00

wo. 19 feb. 2020
Amadeus Lyceum
Anna BTV De Linie (Anna van Rijn
College)

UTRECHT
NIEUWEGEIN

Anna Lyceum (Anna van Rijn College) NIEUWEGEIN

Anna MAVO (Anna van Rijn College)

Broeckland College

NIEUWEGEIN

BREUKELEN

Open Lesmiddag voor groep 8; kom een middagje proefdraaien op
Academie Tien
Open lesmiddag voor leerlingen basisschool. Meld je aan via
mavo.bilthoven@aeres.nl.
Open dag. Jij en je ouders/verzorgers zijn van harte welkom!

Open lesmiddag. Schrijf uw kind in via vmbo.maartensdijk@aeres.nl

vr. 24 jan. 2020

18:00-21:00

Open lesmiddag Paardenklas of Outdoorklas.
Schrijf in via vmbo.maartensdijk@aeres.nl
Open avond

za. 25 jan. 2020

10:00-13:00

Open dag

do. 21 nov. 2019

16:00-18:00

do. 6 feb. 2020

16:00-18:00

do. 9 apr. 2020

16:00-18:00

wo. 11 dec. 2019

09:00-13:00

di. 21 jan. 2020

19:00-20:30

di. 28 jan. 2020

19:00-20:30

Open lesmiddag Anna BTV De Linie. Via de website kan je jezelf hiervoor
aanmelden.
Super8Day Anna Lyceum en Anna MAVO: bestemd voor groep 8 leerlingen en
hun leerkracht
Voorlichtingsavond en open lesavond (tweetalig) havo en (tweetalig) vwo.

za. 8 feb. 2020

10:00-13:00

Open Huis Anna Lyceum en Anna MAVO

wo. 11 dec. 2019

09:00-13:00

Super8Day Anna Lyceum en Anna MAVO: bestemd voor groep 8 leerlingen en
hun leerkracht

wo. 22 jan. 2020

19:00-20:30

do. 30 jan. 2020

19:00-20:30

Voorlichtingsavond en open lesavond (tweetalige) mavo / havo.

za. 8 feb. 2020

10:00-13:00

Open Huis Anna Lyceum en Anna MAVO

za. 1 feb. 2020

10:00-13:00

Open dag

wo. 12 feb. 2020

14:00-16:00

Open Lesmiddag

15:00-21:00

Christelijk College Zeist

ZEIST

wo. 15 jan. 2020
wo. 5 feb. 2020

14:00-16:00

Open dag met rondleidingen door leerlingen die je de sfeer van het CCZ laten
proeven.
Kijkmiddag voor groep 8 leerlingen. Opgeven via de site of via 030-6916551

Christelijk Gymnasium Utrecht

UTRECHT

do. 12 dec. 2019

19:30-22:00

Informatieavond voor ouders

vr. 17 jan. 2020

19:30-21:30

Inloopavond voor leerlingen en ouders

za. 18 jan. 2020

10:00-12:30

Inloopochtend voor leerlingen en ouders

wo. 12 feb. 2020

13:30-15:30

Open lesmiddag voor leerlingen uit groep 8. Opgeven kan via de site

UTRECHT E.O.

VO GIDS

SCHOOLNAAM

PLAATSNAAM

College de Heemlanden

HOUTEN

Gerrit Rietveld College

Globe College

Houtens

Kranenburg Praktijkonderwijs

Leidsche Rijn College
Luzac Hilversum
Luzac Utrecht

HILVERSUM

UTRECHT

UTRECHT

HOUTEN

UTRECHT

UTRECHT
HILVERSUM
UTRECHT

Minkema College havo, atheneum,
gymnasium

WOERDEN

Minkema College vmbo, mavo/havo

WOERDEN

TIJDSTIP
OPEN DAG
16:30-20:30

ma. 25 nov. 2019

16:30-20:30

ma. 9 dec. 2019

13:00-16:00

BIJZONDERHEDEN
Informatieavond voor ouders en toekomstige leerlingen

di. 10 dec. 2019

13:30-16:00

wo. 11 dec. 2019

13:30-16:00

do. 23 jan. 2020

18:00-21:00

Open avond

do. 7 nov. 2019

14:00-15:30

Open Huis voor ouders en leerlingen

wo. 8 jan. 2020

14:00-15:30

Lesjesmiddag voor leerlingen uit groep 8.

za. 11 jan. 2020

10:00-13:00

Open Dag voor ouders en leerlingen.

wo. 15 jan. 2020

19:30-21:00

Informatieavond voor ouders.

Proeflessen voor leerlingen uit groep 8; presentatie voor ouders

di. 21 jan. 2020

19:30-21:00

Informatie-avond voor ouders

za. 25 jan. 2020

10:00-13:00

Open dag

wo. 5 feb. 2020

13:30-15:30

Open lesmiddag

za. 16 nov. 2019

10:00-14:00

VMBO Markt bij X11

vr. 24 jan. 2020

18:00-20:30

Informatieavond Globe College

za. 25 jan. 2020

10:00-15:00

Open Dag Globe College

di. 4 feb. 2020

13:30-16:00

di. 11 feb. 2020

13:30-16:00

Open lesmiddag Globe College
Opgeven via website https://www.globecollege.nl/groep-8/

ma. 17 feb. 2020

18:00-20:30

do. 2 apr. 2020

18:00-20:30

wo. 13 nov. 2019

14:30-16:30

wo. 27 nov. 2019

14:30-16:30

ma. 9 dec. 2019

19:00-20:00

do. 16 jan. 2020

19:00-20:00

do. 30 jan. 2020

18:00-20:00

Open avond: ouders en leerlingen van groep 8 zijn van harte welkom!

wo. 5 feb. 2020

14:30-16:30

wo. 12 feb. 2020

14:30-16:30

Open lesmiddag: leerlingen en ouders volgen drie minilessen van verschillende
vakken

do. 14 nov. 2019

14:00-15:30

Open lesmiddag leerlingen en ouders van groep 7 en 8

di. 4 feb. 2020

19:00-21:00

Open avond

di. 11 feb. 2020

13:15-15:30

do. 13 feb. 2020

13:15-15:30

di. 18 feb. 2020

13:15-15:30

do. 23 jan. 2020

17:00-21:00

vr. 24 jan. 2020

15:00-19:00

za. 18 jan. 2020

11:00-14:00

za. 20 juni 2020

11:00-14:00

za. 18 jan. 2020

11:00-14:00

za. 20 juni 2020

11:00-14:00

Informatieavond Globe College
Open lesmiddag: leerlingen en ouders volgen drie minilessen van verschillende
vakken
Informatie-avond voor ouders van leerlingen groep 8 basisschool

Open lesmiddag leerlingen SBO
Open lesmiddag leerlingen POVO, regulier basisonderwijs
Open dag

Kom de sfeer proeven! Aanmelden kan via www.luzac.nl/open-dag.

wo. 20 nov. 2019

14:30-16:00

Open lesmiddag: kom een aantal lessen volgen en ervaar onze school

za. 25 jan. 2020

09:00-14:00

Ga kijken bij verschillende vakken, praat met leerlingen/docenten en proef de
sfeer
Open lesmiddag: kom een aantal lessen volgen en ervaar onze school

wo. 12 feb. 2020

14:30-16:00

do. 7 nov. 2019

18:00-21:00

wo. 20 nov. 2019

14:30-16:00

za. 25 jan. 2020

09:00-14:00

wo. 12 feb. 2020

14:30-16:00
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Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

DATUM
OPEN DAG
ma. 18 nov. 2019

Kom kijken bij onze vmbo-locatie en maak kennis met leerlingen, vakken en
docenten
Open lesmiddag: kom een aantal lessen volgen en ervaar onze school
Ga kijken bij verschillende vakken, praat met leerlingen/docenten en proef de
sfeer
Open lesmiddag: kom een aantal lessen volgen en ervaar onze school

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

Bezoek beslist de open dagen van een school voordat je een keuze maakt. Hieronder staan bijzondere scholen
die een bezoek waard zijn! Met de SchoolWijzer en de presentatiepagina’s kun je je eerste keuzes maken.
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OpenDagenPlanner®
SCHOOLNAAM

PLAATSNAAM

Niftarlake College

MAARSSEN

O.R.S. Lek en Linge Culemborg,
brugklaslocatie

O.R.S. Lek en Linge Culemborg, havo

CULEMBORG

CULEMBORG

O.R.S. Lek en Linge Culemborg, vmbo CULEMBORG

O.R.S. Lek en Linge Culemborg, vwo

Openbaar Lyceum Zeist

CULEMBORG

ZEIST

DATUM
OPEN DAG
wo. 8 jan. 2020

TIJDSTIP
OPEN DAG
14:00-15:45

Open lesmiddag leerlingen groep 8 Stichtse Vecht

vr. 10 jan. 2020

17:00-20:00

Open avond voor leerlingen en ouders

za. 11 jan. 2020

10:00-13:00

Open dag voor leerlingen en ouders

wo. 15 jan. 2020

14:00-15:45

Open lesmiddag leerlingen groep 8 regio

BIJZONDERHEDEN

ma. 11 nov. 2019

13:30-15:30

di. 12 nov. 2019

13:30-15:30

wo. 13 nov. 2019

19:30-21:00

ma. 18 nov. 2019

13:30-15:30

di. 10 dec. 2019

19:30-21:00

Informatieavond voor ouders groep 8 leerlingen over het onderwijs op Lek en
Linge.
Snuffellessen groep 8.
Achtstegroepers kunnen lesjes volgen op Lek en Linge.
Informatieavond over gymnasium voor leerlingen in groep 8 en hun ouders.

vr. 24 jan. 2020

15:30-20:30

Open Dag in Culemborg.

ma. 27 jan. 2020

18:00-20:30

Open Avond Culemborg.

wo. 5 feb. 2020

14:00-16:00

Duik de diepte in.
Meer weten over tto, de vsl, gymnasium of vmbo-beroepsgericht?

Snuffellessen groep 8. Achtstegroepers kunnen lesjes volgen op Lek en Linge.

ma. 11 nov. 2019

13:30-15:30

di. 12 nov. 2019

13:30-15:30

wo. 13 nov. 2019

19:30-21:00

ma. 18 nov. 2019

13:30-15:30

Informatieavond voor ouders groep 8 leerlingen over het onderwijs op Lek en
Linge.
Snuffellessen groep 8. Achtstegroepers kunnen lesjes volgen op Lek en Linge.

di. 10 dec. 2019

19:30-21:00

Informatieavond over gymnasium voor leerlingen in groep 8 en hun ouders.

vr. 24 jan. 2020

15:30-20:30

Open Dag in Culemborg.

ma. 27 jan. 2020

18:00-20:30

Open Avond in Culemborg.

wo. 5 feb. 2020

14:00-16:00

Duik de diepte in.
Meer weten over tto, vsl, gymnasium of vmbo-beroepsrichtingen?

ma. 11 nov. 2019

13:30-15:30

di. 12 nov. 2019

13:30-15:30

wo. 13 nov. 2019

19:30-21:00

ma. 18 nov. 2019

13:30-15:30

di. 10 dec. 2019

19:30-21:00

Informatieavond voor ouders groep 8 leerlingen over het onderwijs op Lek en
Linge.
Snuffellessen groep 8.
Achtstegroepers kunnen lesjes volgen op Lek en Linge.
Informatieavond over gymnasium voor leerlingen in groep 8 en hun ouders.

vr. 24 jan. 2020

15:30-20:30

Open Dag in Culemborg.

ma. 27 jan. 2020

18:00-20:30

Open Avond in Culemborg.

wo. 5 feb. 2020

14:00-16:00

Snuffellessen groep 8. Achtstegroepers kunnen lesjes volgen op Lek en Linge.

Snuffellessen groep 8. Achtstegroepers kunnen lesjes volgen op Lek en Linge.

ma. 11 nov. 2019

13:30-15:30

Duik de diepte in.
Meer weten over tto, de vsl, gymnasium of vmbo-beroepsgericht?
Snuffellessen groep 8. Achtstegroepers kunnen lesjes volgen op Lek en Linge.

di. 12 nov. 2019

13:30-15:30

Snuffellessen groep 8. Achtstegroepers kunnen lesjes volgen op Lek en Linge.

wo. 13 nov. 2019

19:30-21:00

ma. 18 nov. 2019

13:30-15:30

di. 10 dec. 2019

19:30-21:00

Informatieavond voor ouders groep 8 leerlingen over het onderwijs op Lek en
Linge.
Snuffellessen groep 8.
Achtstegroepers kunnen lesjes volgen op Lek en Linge.
Informatieavond over gymnasium voor leerlingen in groep 8 en hun ouders.

vr. 24 jan. 2020

15:30-20:30

Open Dag in Culemborg.

ma. 27 jan. 2020

18:00-20:30

Open Avond in Culemborg.

wo. 5 feb. 2020

14:00-16:00

Duik de diepte in.
Meer weten over tto, vsl, gymnasium of vmbo-beroepsgericht?
Informatieavond Begaafdheidsprofielschool en Gymnasiumxtra

do. 16 jan. 2020

19:00-20:00

do. 23 jan. 2020

19:00-20:30

za. 25 jan. 2020

10:00-14:00

wo. 5 feb. 2020

13:30-15:30

Een voorlichtingsavond over onze school speciaal voor groep 8 leerlingen en
ouders.
Op de Open Dag presenteren wij ons onderwijs en brede sport/kunst/gymxtra
aanbod.
Open lesmiddag voor groep 8 leerlingen - vooraf opgeven op Open Dag of website.

VO GIDS

UTRECHT

ma. 2 dec. 2019

13:30-15:30

Speciaal voor SBO

do. 12 dec. 2019

16:00-19:00

Openavond (iedereen)

wo. 15 jan. 2020

13:30-15:30

Speciaal voor het BO.

do. 16 jan. 2020

13:30-15:30

Opendag (iedereen)

wo. 13 nov. 2019

14:30 - 16:30

Speed date

do. 23 jan. 2020

19:00 - 21:00

Open avond

PLAATSNAAM

Openbaar VMBO en MAVO Zeist
Pouwer College

Rientjes Mavo

MAARSSEN

wo. 29 jan. 2020

14:30 - 16:30

Escape the Classroom - open lesmiddag

RSG Broklede

BREUKELEN

ma. 9 dec. 2019

19:30-21:00

Infoavond tweetalig onderwijs

za. 25 jan. 2020

10:00-14:00

Open Huis

St-Gregorius College

UTRECHT

do. 21 nov. 2019

18:30-21:00

za. 30 nov. 2019

14:00-16:30

di. 10 dec. 2019

18:30-21:00

wo. 15 jan. 2020

14:00-16:30

za. 18 jan. 2020

09:30-13:00

Open dag van Waldorf Utrecht, zie gregorius.nl/openhuis.

di. 28 jan. 2020

18:30-21:00

do. 20 feb. 2020

18:30-21:00

Open dag van Descart. Ouders moeten zich hiervoor opgeven,
zie gregorius.nl/openhuis.

St. Bonifatiuscollege

Trajectum College

UniC

Utrechts Stedelijk Gymnasium

VOLT! Toekomstmakers

Winford Utrecht

X11 media en vormgeving

UTRECHT

UTRECHT

UTRECHT

UTRECHT

VLEUTEN

UTRECHT

UTRECHT
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TIJDSTIP
OPEN DAG
15:00-19:00

BIJZONDERHEDEN

ZEIST

DATUM
OPEN DAG
wo. 22 jan. 2020

SCHOOLNAAM

Open dag van Descart. Ouders moeten zich hiervoor opgeven,
zie gregorius.nl/openhuis.

di. 3 dec. 2019

19:30-21:00

Informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 8

za. 18 jan. 2020

10:00-13:00

Open dag

wo. 5 feb. 2020

13:45-15:30

Gymnasiummiddag voor leerlingen van groep 8

wo. 12 feb. 2020

14:00-15:30

Open lesmiddag voor leerlingen van groep 8

za. 16 nov. 2019

10:00-14:00

VMBO Scholenmarkt op X11

vr. 17 jan. 2020

18:00-20:00

Open avond

za. 18 jan. 2020

11:00-13:00

Open dag

wo. 12 feb. 2020

13:30-15:30

Open lesmiddag

do. 7 nov. 2019

19:00-21:00

Algemene voorlichtingsavond voor ouders brugklas 2020-2021

vr. 31 jan. 2020

19:00-21:00

za. 1 feb. 2020

10:00-13:00

Open Huis

di. 11 feb. 2020

13:30-15:30

wo. 12 feb. 2020

13:30-15:30

do. 28 nov. 2019

19:30-21:00

Informatieavond voor ouders van leerlingen uit groep 8

za. 25 jan. 2020

10:00-13:00

Kom kijken wat het USG jou te bieden heeft!

di. 28 jan. 2020

13:30-15:30

wo. 12 feb. 2020

13:30-15:30

za. 16 nov. 2019

10:00-14:00

wo. 22 jan. 2020

16:00-20:00

Wij presenteren ons op de Utrechtse VMBO-scholenmarkt die gehouden wordt
bij X11.
Kom langs en ervaar hoe ons VMBO leren leuker maakt!

di. 28 jan. 2020

14:30-16:00

Open lesmiddag voor leerlingen van groep 8

di. 4 feb. 2020

19:00-20:30

Leer onze school kennen via presentaties.

di. 11 feb. 2020

14:30-16:00

Open lesmiddag voor leerlingen van groep 8

Open lesmiddag

Open lesmiddag voor leerlingen van groep 8, zie info op www.usgym.nl

vr. 22 nov. 2019

10:00-16:00

Inloopdag

za. 18 jan. 2020

12:00-15:00

Open dag

vr. 14 feb. 2020

10:00-16:00

vr. 12 juni 2020

10:00-16:00

za. 9 nov. 2019

10:00-15:00

Open Dag voor leerlingen en ouders op de Vondellaan 178.

za. 25 jan. 2020

10:00-15:00

Open Dag voor leerlingen en ouders op de Vondellaan 178.

Inloopdag

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

SchoolWijzer

Bijzondere scholen die
graag met je kennismaken.
Voor een persoonlijk en actueel
overzicht ga naar
www.devogids.nl. Daar kun
je zoeken op open dagen,
bijzonderheden, alle varianten
van het onderwijsaanbod en
het aantal kilometers dat jij
maximaal wilt reizen.

Academie Tien
academietien.nl
Philipsguldenhof 100
3541 GL Utrecht

Aeres MAVO Bilthoven
aeresmavo-bilthoven.nl
Overboslaan 15
3722 BJ Bilthoven

Aeres VMBO Maartensdijk
aeresvmbo-maartensdijk.nl
Dierenriem 2
3738 TR Maartensdijk

Amadeus Lyceum
amadeuslyceum.nl
Burchtpoort 3
3452 MD Utrecht

Anna BTV De Linie (Anna van
Rijn College)
annavanrijn.nl
Harmonielaan 1
3438 ED Nieuwegein
Anna Lyceum (Anna van Rijn
College)
annavanrijn.nl
Albatros 1
3435 XA Nieuwegein

Anna MAVO (Anna van Rijn
College)
annavanrijn.nl
Albatros 1
3435 XA Nieuwegein

22

6

4

••••
••••
•••

3
10

WON Akademie

VECON Business School

Vakcollege

Universum School

UNESCO

Tweetalig onderwijs

Topsport Talentschool

Technasium

Techmavo

SportAccentSchool

SOL-school

Pre-University school

Jet-Net school

International Business College (IBC)

Excellente school

Entreprenasium

Elos

Econasium

Waarom kiezen voor deze school?
Wil je alleen nog leren wat je niet
weet? Wil je uitgedaagd worden
op verschillende niveaus? Lijkt het
kiezen van je eigen leerroute je iets?
Wil je ook een persoonlijke coach?
Dan is ACADEMIE TIEN misschien we de
geschikte school voor jou!

A

Zoek je een school waar iedereen een
kans krijgt en waar je leert je eigen
keuzes te maken? Waar je ontdekt op
welke manier jij het beste kan leren?
Dan is Aeres MAVO Bilthoven dé school
voor jou. Een nieuwe school is best
spannend, maar hier kent iedereen
elkaar. Je maakt zó nieuwe vrienden.

A

Je zit hier niet de hele dag met je neus
in de boeken. Naast algemene vakken
ben je ook lekker praktisch bezig.
Rond de school ligt een prachtige tuin.
Je gaat zelf aan de slag met planten
en bloemen. Je leert zelf dieren te
verzorgen en te koken. Want door te
doen, leer je het snelst!

A

Met kunst en cultuur als voertuig
voor het leren, worden leerlingen
geprikkeld en uitgedaagd hun eigen
talent te ontdekken. Ook kunnen
de leerlingen meedoen met een
schoolbreed excellentieprogramma voor
de betavakken. Er wordt gewerkt in
domeinen en op laptops.

•

A
G

A
I

•

DaMu school

CultuurProfielSchool

Bèta Challenge Programma (BCP)

Begaafdheidsprofielschool

Concept*

pro (praktijkonderwijs)

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

•••

6

Meer weten over deze
thema’s en extra’s?
Kijk in de VO Gids en op
devogids.nl.

•

•

4

6

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

•••

2

36

vmbo-gl

VMBO

mavo/vmbo-tl

HAVO

vwo-atheneum

vwo-gymnasium

Paginacijfer
vwo-zelfstandig gymnasium

VWO

havo
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UTRECHT E.O.
De VO Gids presenteert de vo-scholen bij jou in de
buurt en soms iets verder! Je komt immers overal met
fiets of openbaar vervoer. De keuze is groot; kies dus
bewust! Lees ook de presentaties van de scholen op de
vorige pagina’s. Het paginacijfer van de deelnemende
scholen vind je in onderstaand overzicht.

De VO Gids heeft alle scholen in de gelegenheid gesteld
de actuele gegevens t.b.v. de VO Gids en de SchoolWijzer
beschikbaar te stellen. Ondanks een zorgvuldige verwerking
van de gegevens kunnen wij niet garanderen dat alle
gegevens correct zijn. De VO gids is daarom niet aansprakelijk
voor eventuele onjuistheden. Wij hanteren in de SchoolWijzer
de volgorde: deelnemers aan de VO Gids (blauw/witte tabel),
gevolgd door scholen die uitsluitend zelf gegevens voor deze
tabel hebben verstrekt (roze/witte tabel). In enkele gevallen
zijn deze gegevens uit openbare bronnen verkregen (grijs/
witte tabel). Door het grote aanbod van scholen kan de
opname van scholen in de roze en witte tabel beperkt zijn.
Kijk voor een compleet overzicht op devogids.nl.

A

•

We hebben ons onderwijs zo ingericht
dat we recht doen aan verschillen
tussen leerlingen. We bieden
verschillende soorten lessen (die je
voor een deel zelf mag kiezen), door
(daar waar het zinvol is) gebruik te
maken van ICT en door het aanbod
van aansprekende en leerzame
talentprogramma's.

•

Heb je van je basisschool een TL of TL/
HAVO advies gekregen? En vind je leren
leuk? Wil je tweetalig onderwijs volgen?
Met extra aandacht in een kleinschalige
leeromgeving kun je waarschijnlijk
nog een beetje beter leren. Op de Anna
MAVO (een- en tweetalig) zorgen wij
daarvoor.

*Vmbo-profielen gl/kb/bb: 1: Bouwen, wonen en interieur (BWI)
3: Economie en ondernemen (E&O) 5: Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) 7: Media, vormgeving en ICT (MVI) 9: Produceren, installeren en energie (PIE)
2: Dienstverlening en producten (D&P) 4: Groen
6: Maritiem en techniek (MT)
8: Mobiliteit en transport (M&T)
10: Zorg en welzijn (Z&W)
*Concept: A: Algemeen B: Big Picture Learning D: Dalton G: Gepersonaliseerd leren I: International Baccalaureate (IB programma) J: Jenaplan M: Montessori P: Particulier onderwijs V: Vrijeschool

VO GIDS

Voor meer informatie kijk op de presentatiepagina’s
en ook op www.devogids.nl

Broeckland College
broeckland.nl
Engel de Ruijterstraat 40
3621 CV Breukelen

Christelijk College Zeist
ccz.nu
Graaf Adolflaan 4
3708 XB Zeist
Christelijk Gymnasium Utrecht
cgu.nl
Koningsbergerstraat 2
3531 AJ Utrecht

College de Heemlanden
heemlanden.nl
De Slinger 48
3995 DE Houten

Gemeentelijk Gymnasium
Hilversum
gymnasiumhilversum.nl
Vaartweg 54
1217 SV Hilversum

Gerrit Rietveld College
gerritrietveldcollege.nl
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Globe College
globecollege.nl
Grebbeberglaan 7
3527 VX Utrecht

Houtens
hethoutens.nl
Kruisboog 1
3994 AE Houten

Kranenburg Praktijkonderwijs
pro-kranenburg.nl
Tamboersdijk 9
3582 TZ Utrecht
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WON Akademie

Op het CGU vinden we leren in een
goede en veilige sfeer belangrijk.
Iedereen op school werkt daar aan.
We doen er veel aan om leerlingen op
allerlei manieren te laten leren, binnen
en buiten de les.

•
•
••
••

1
2
3
8
9
10

VECON Business School

Bij CCZ kies je voor: werken met de iPad,
koken, sporten, techniek en veel stage
lopen in de praktijk.

A

•

Vakcollege

Universum School

UNESCO

Tweetalig onderwijs

Topsport Talentschool

Technasium

Techmavo

SportAccentSchool

SOL-school

Pre-University school

Jet-Net school

International Business College (IBC)

Excellente school

Entreprenasium

Elos

Econasium

DaMu school

CultuurProfielSchool

Bèta Challenge Programma (BCP)

Begaafdheidsprofielschool

Concept*
A

Waarom kiezen voor deze school?
Het Broeckland is een kleinschalige,
degelijke en sfeervolle school in de
Vechtstreek. Er is een ruim aanbod aan
te kiezen profielen.

A

••

14

10

pro (praktijkonderwijs)

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl

VMBO

mavo/vmbo-tl

havo

vwo-atheneum

vwo-gymnasium

HAVO
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Paginacijfer
vwo-zelfstandig gymnasium

VWO

•

•
•

Met trots vertellen wij je over onze
school College de Heemlanden. Wij zijn
een school waar iedereen zich veilig
voelt. Wij willen dat jij het beste uit
jezelf haalt en nieuwe, onbekende
werelden onderzoekt. Ver weg en
dichtbij. Alleen zo ontdek je wat bij
je past!
Als je naar het GGH gaat kun je
certificaten halen voor Duits, Engels
en Frans, zul je actief betrokken
worden bij onderwijsprojecten in de
regio en in Europa, zul je meedoen
aan vakoverstijgende (bèta-)
projecten en kun je naar feesten,
theatervoorstellingen, musea en nog
veel meer.
Je leert bij ons je talenten te
benutten en om te gaan met
verantwoordelijkheid. Zo kun je positief
bijdragen aan de wereld om je heen.
Je leert in een sfeer die duidelijk,
ambitieus en gestructureerd is, maar
ook vriendelijk en warm.

A

Ons doel is het beste te halen uit de
leerling om door te kunnen groeien
naar een zo hoog mogelijk niveau.
Dit bereiken we door het geven van
passend onderwijs met een goede
onderwijsondersteuning en extra zorg
voor leerlingen die dat nodig hebben.
In de onderbouw hebben we een mavo/
havo kansklas.

A

Houtens is de school voor vmbo en
mavo+ onderwijs in Houten. In het
onderwijs op Houtens staan ontdekken,
ontwikkelen en ontplooien centraal.
Wij bereiden onze leerlingen voor op
een succesvol mbo-traject of op een
goede overstap naar de havo.

A

De Kranenburg daagt leerlingen uit
om hun talenten te durven ontdekken,
laat leerlingen leren door te ervaren
en het daarna toe te passen in nieuwe
situaties. Daarmee geven we de leerling
de grootste kans om er alles uit te halen
wat er in zit. Kranenburg DOET!

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

SchoolWijzer

Leidsche Rijn College
lrc.nl
Maartvlinder 1
3544 DA Utrecht

WON Akademie

VECON Business School

Vakcollege

Universum School

UNESCO

Meer weten over deze
thema’s en extra’s?
Kijk in de VO Gids en op
devogids.nl.
Tweetalig onderwijs

Topsport Talentschool

Technasium

Techmavo

SportAccentSchool

SOL-school

Pre-University school

Jet-Net school

International Business College (IBC)

Excellente school

Entreprenasium

Elos

Econasium

DaMu school

CultuurProfielSchool

Bèta Challenge Programma (BCP)

Begaafdheidsprofielschool

Concept*

pro (praktijkonderwijs)

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl

VMBO

mavo/vmbo-tl

havo

HAVO

vwo-atheneum

vwo-gymnasium

Paginacijfer
vwo-zelfstandig gymnasium
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VWO

UTRECHT E.O.

Waarom kiezen voor deze school?
Ontdekken wat je leuk vindt, waar je
goed in bent en aan de slag gaan met
jouw talent. Leren over jezelf en de
wereld om je heen. En goed onderwijs
waarbij je werkt aan een mooie
cijferlijst.

23

•••

A

Luzac Hilversum
luzac.nl/hilversum
Stationsstraat 16
1211 EN Hilversum

16

••••

P

Luzac biedt persoonlijk en wendbaar
onderwijs in een overzichtelijke en
veilige leeromgeving, voor mavo, havo
en vwo.

Luzac Utrecht
luzac.nl/utrecht
Diaconessenstraat 1
3511 XX Utrecht

16

••••

P

Luzac biedt persoonlijk en wendbaar
onderwijs in een overzichtelijke en
veilige leeromgeving, voor mavo, havo
en vwo.

A

Onze school staat bekend om zijn
prettige schoolklimaat en de kwaliteit
van het onderwijs. Er is veel extra's om
uit te kiezen, waaronder Cambridge
English. Daarnaast kun je een eigen
lesprogramma samenstellen uit
Minkema Discovery: Arts, Nature,
Society, Tech en Classics (atheneum en
gymnasium).

A

We bieden het profiel Ondernemen
& Economie met een breed pakket
aan keuzevakken, waaronder 2D/3Dprinten, mode & design en webshop.
Daarnaast hebben wij 4 mavo-stromen:
Mavo Ondernemen, Mavo Tech,
Mavo Klassiek en mavo/havo. Onze
leerlingbegeleiding is door de inspectie
beoordeeld met GOED.

A

Wij bieden onderwijs waarin leerlingen
het beste uit zichzelf kunnen halen
en zichzelf en de wereld leren
kennen. Naast klassikaal onderwijs
kiezen we voor toekomstgerichte
onderwijsvormen waarin onderzoeken,
ontwerpen, ontdekken en ervaren
centraal staan.

Minkema College havo,
atheneum, gymnasium
minkema.nl
Minkemalaan 1
3446 GL Woerden

Minkema College vmbo,
mavo/havo
minkema.nl
Steinhagenseweg 3 A
3446 GP Woerden

Niftarlake College
niftarlake.nl
Pauwenkamp 151
3607 GK Maarssen

O.R.S. Lek en Linge Culemborg,
brugklaslocatie
lekenlinge.nl
Annie M.G. Schmidtpad 1
4103 NP Culemborg
O.R.S. Lek en Linge Culemborg,
havo
lekenlinge.nl
Multatulilaan 3
4103 NM Culemborg
O.R.S. Lek en Linge Culemborg,
vmbo
lekenlinge.nl
Ina Boudier-Bakkerstraat 2
4103 NN Culemborg
O.R.S. Lek en Linge Culemborg,
vwo
lekenlinge.nl
Multatulilaan 6
4103 NM Culemborg

18

•••
••••

18

42

32

•••
•••• ••

A

•

32

A

••••

32

32

3

••

1
2
9

A

A

•

•
• •
•

•
•

•
• •

••
••
••

•

••

Een bruisende school, waar leerlingen
een fijne tijd hebben, veel leren en het
diploma halen dat het best bij hen past.

Een bruisende school, waar leerlingen
een fijne tijd hebben, veel leren en het
diploma halen dat het best bij hen past.

Een bruisende school, waar leerlingen
een fijne tijd hebben, veel leren en het
diploma halen dat het best bij hen past.

Een bruisende school, waar leerlingen
een fijne tijd hebben, veel leren en het
diploma halen dat het best bij hen past.

*Vmbo-profielen gl/kb/bb: 1: Bouwen, wonen en interieur (BWI)
3: Economie en ondernemen (E&O) 5: Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) 7: Media, vormgeving en ICT (MVI) 9: Produceren, installeren en energie (PIE)
2: Dienstverlening en producten (D&P) 4: Groen
6: Maritiem en techniek (MT)
8: Mobiliteit en transport (M&T)
10: Zorg en welzijn (Z&W)
*Concept: A: Algemeen B: Big Picture Learning D: Dalton G: Gepersonaliseerd leren I: International Baccalaureate (IB programma) J: Jenaplan M: Montessori P: Particulier onderwijs V: Vrijeschool

VO GIDS

Voor meer informatie kijk op de presentatiepagina’s
en ook op www.devogids.nl

Openbaar Lyceum Zeist
lyceum.osgs.nl
Blikkenburgerlaan 2
3703 CV Zeist

25

Pouwer College
pouwercollege.nl
La Bohèmedreef 7
3561 KW Utrecht

26

Rientjes Mavo
rientjesmavo.nl
Valkenkamp 551
3607 MJ Maarssen

46

RSG Broklede
broklede.nl
Schepersweg 6 A
3621 JK Breukelen

47

St-Gregorius College
gregorius.nl
Van Asch van Wijckskade 20
3512 VS Utrecht

St. Bonifatiuscollege
boni.nl
Burg. Fockema Andreaelaan 7
3582 KA Utrecht

SvPO Utrecht
svpo.nl
Weerdsingel W.Z. 22
3513 BB Utrecht
Trajectum College
trajectum-college.nl
Vader Rijndreef 7 -9
3561 XB Utrecht

UniC
unic-utrecht.nl
Van Bijnkershoeklaan 2
3527 XL Utrecht

Utrechts Stedelijk Gymnasium
usgym.nl
Ina Boudier-Bakkerlaan 7
3582 VA Utrecht

2
3
10

A

•
•

•••

•

••
•

2

WON Akademie

VECON Business School

Vakcollege

Universum School

UNESCO

Tweetalig onderwijs

Topsport Talentschool

Technasium

Waarom kiezen voor deze school?
Het Openbaar Lyceum Zeist is een open
school waar je wordt uitgedaagd en de
ruimte krijgt je talenten optimaal te
ontwikkelen.
Wil je het optimale halen uit al je
talenten dan is het Openbaar vmbo en
mavo de school die bij jou past.
Een plek waar plezier en leren, hand in
hand gaan!

A

Kleinschaligheid in een prettige en
veilige omgeving

Op Broklede haal je het beste uit jezelf
op (tweetalig) havo, havo/vwo- of
(tweetalig) vwo-niveau.

•

V

Het St-Gregorius College (vwo, havo,
mavo) heeft een rijke traditie van bijna
150 jaar. Het Gregorius is een school
waar leerlingen zich ontwikkelen tot
creatieve wereldburgers met lef en
initiatief. Op het Gregorius kies je voor
design, science & art op Descart of voor
de vrijeschool Waldorf Utrecht.

A

Ruim aanbod, bij de vakken Engels,
Frans, Duits kan je extra certificaten
behalen. Universumschool, da Vinci
Programma (voor leerlingen met
belangstelling voor de bètavakken),
UNESCO-school. Het Boni gebruikt
iPads als ondersteuning van het
onderwijsproces, naast tekstboek en
schrift.

•
•

• ••

28

•

•

•••

27

Techmavo

•

A

•••

48

SportAccentSchool

SOL-school

Pre-University school

Jet-Net school

International Business College (IBC)

Excellente school

Entreprenasium

Elos

Econasium

DaMu school

CultuurProfielSchool

Bèta Challenge Programma (BCP)

Begaafdheidsprofielschool

•

A

••

43

Concept*

pro (praktijkonderwijs)

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl

mavo/vmbo-tl

havo

vwo-atheneum

vwo-gymnasium

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

A

••••

44

29

VMBO

•••

24

Openbaar VMBO en MAVO Zeist
ovmz.nl
Blikkenburgerlaan 2 a
3703 CV Zeist

HAVO

59

Paginacijfer
vwo-zelfstandig gymnasium

VWO

Zo simpel kan goed onderwijs zijn

A

Ben jij een doener? Wil je aan de slag
met je talent? Dan zit je goed op het
Trajectum College. Je leert bij ons
veel vaardigheden en doet praktische
kennis op. Wij staan klaar om je zoveel
mogelijk te helpen. Nieuwsgierig?
Kom kijken en kennismaken!

A
G

Wat doe jij graag? Ontdek het op UniC!
Haal je havo- of vwo-diploma én
leer wie je bent, wat je wilt en kunt.
Daardoor wordt het makkelijker om de
juiste vervolgopleiding te kiezen en je
plek te vinden in de maatschappij. Leren
met je laptop, werken rond thema's en
aan de slag met je talenten.

A

•
•

Het USG is een uitdagende school.
Naast een goed gevuld normaal
programma bieden wij veel extra's
zoals Chinees, Robotica, werkweken,
leerlingverenigingen en buitenlandse
reizen. Het USG is een moderne,
overzichtelijke en gezellige school.
Nieuwsgierig geworden? kijk op www.
usgym.nl

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

SchoolWijzer

VOLT! Toekomstmakers
volt.eu
Oesterzwam 1
3451 HB Vleuten

Winford Utrecht
winford.nl
Nieuwegracht 69 A
3512 LG Utrecht

X11 media en vormgeving
x11.nu
Vondellaan 178
3521 GH Utrecht

Cals College Nieuwegein
cals.nl/nieuwegein
Vreeswijksestraatweg 6 A
3432 NA Nieuwegein

31

A. Roland Holst College
rolandholst.nl
Jonkerweg 31
1217 PM Hilversum
Alberdingk Thijm College
atchilversum.nl
Laapersveld 9
1213 VB Hilversum

2
9
10

7

•••

WON Akademie

VECON Business School

Vakcollege

Universum School

UNESCO

Tweetalig onderwijs

Topsport Talentschool

Technasium

Techmavo

SportAccentSchool

SOL-school

Pre-University school

Jet-Net school

International Business College (IBC)

Excellente school

Entreprenasium

Elos

Econasium

DaMu school

CultuurProfielSchool

Bèta Challenge Programma (BCP)

Begaafdheidsprofielschool

Concept*
A
G

X11 media en vormgeving is een school
voor VMBO en HAVO waar creativiteit
en techniek centraal staan. Heb je
bovengemiddelde interesse op het
gebied van vormgeven, creativiteit en
cultuur, dan ben je op X11 op zijn plek.

A

Onze school is een veilige omgeving
waarin mensen je kennen.
We bieden je ruimte om te groeien naar
volwassenheid. Vallen en opstaan hoort
daarbij, net als de wereld verkennen.
Leren gebeurt op het Cals in de
vaklessen en daarbuiten. Een leerling
heeft eigen kwaliteiten en interesses.

• ••

2

A

•••

Bij VOLT! Toekomstmakers staan
technologie en vooral veel doen voorop.
Wij dagen leerlingen uit tot het leveren
van optimale prestaties, uitgaande
van ieders talenten, kwaliteiten en
mogelijkheden. Ook TL-leerlingen
nodigen we uit om naast hun hoofd ook
hun handen te gebruiken.

P

A

•••

Waarom kiezen voor deze school?

- kleine klassen met gemiddeld 8
leerlingen - persoonlijke aandacht en
maatwerk in het leren - aandacht voor
huiswerk maken en studievaardigheid
- duidelijke structuur en goede sfeer betrokken docenten

3
9
10

2
3
7

Meer weten over deze
thema’s en extra’s?
Kijk in de VO Gids en op
devogids.nl.

•

A

•••

•••• ••

•••

pro (praktijkonderwijs)

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

•••••

GSG Guido VMBO
guido.nl
Arnhemseweg 65
3817 CB Amersfoort

Vechtstede College
vechtstedecollege.nl
Amstellandlaan 1 A
1382 CD Weesp

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

••••

Casparus College
casparuscollege.nl
Talmastraat 40
1381 NE Weesp

Oosterlicht College Nieuwegein
oosterlicht.nl
Dieselbaan 10
3439 MV Nieuwegein

vmbo-gl

••••

30

50

VMBO

mavo/vmbo-tl

havo

HAVO

vwo-atheneum

vwo-gymnasium

Paginacijfer
vwo-zelfstandig gymnasium

60

VWO

UTRECHT E.O.

A

A

A

•

•

• •

Het Casparus College is een
overzichtelijke VMBO-school in Weesp.
Bij ons staat persoonlijke aandacht
voorop. Wij bieden onze leerlingen
begeleiding bij het leren leren, het leren
kiezen en het leren leven. Onze school is
zowel met de fiets als met het openbaar
vervoer goed bereikbaar.
de ondersteuning is als uitstekend
geaccrediteerd in Amersfoort.

•

Kansen & Zekerheden. Dat is het
Oosterlicht. Wij hechten veel belang aan
creativiteit, bèta & techniek, sport en
cultuur. Leerlingen worden uitgedaagd
hun eigen talent te ontdekken. Op het
OC kun je voor elk niveau terecht. Onze
examenresultaten zijn uitstekend!

•
•
•

We vinden het belangrijk dat onze
leerlingen een 10 kunnen halen.
Nog belangrijker vinden we het dat
onze leerlingen zich een 10 kunnen
voelen.

A

*Vmbo-profielen gl/kb/bb: 1: Bouwen, wonen en interieur (BWI)
3: Economie en ondernemen (E&O) 5: Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) 7: Media, vormgeving en ICT (MVI) 9: Produceren, installeren en energie (PIE)
2: Dienstverlening en producten (D&P) 4: Groen
6: Maritiem en techniek (MT)
8: Mobiliteit en transport (M&T)
10: Zorg en welzijn (Z&W)
*Concept: A: Algemeen B: Big Picture Learning D: Dalton G: Gepersonaliseerd leren I: International Baccalaureate (IB programma) J: Jenaplan M: Montessori P: Particulier onderwijs V: Vrijeschool

VO GIDS

Voor meer informatie kijk op de presentatiepagina’s
en ook op www.devogids.nl
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Tweetalig onderwijs
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SportAccentSchool
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Pre-University school

Jet-Net school

International Business College (IBC)

Excellente school

Entreprenasium

Elos

Econasium

DaMu school

CultuurProfielSchool

Bèta Challenge Programma (BCP)

Begaafdheidsprofielschool

Concept*

pro (praktijkonderwijs)

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl

VMBO

mavo/vmbo-tl

havo

vwo-atheneum

vwo-gymnasium

HAVO
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vwo-zelfstandig gymnasium
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Waarom kiezen voor deze school?

Alberdingk Thijm MAVO
alberdingkthijmmavo.nl
Van Linschotenlaan 503
1212 GG Hilversum

•

Christelijk Lyceum Zeist
christelijklyceumzeist.nl
Lindenlaan 23
3707 EP Zeist

••••

A

Corderius College
corderius.nl
De Ganskuijl 105
3817 EZ Amersfoort

••••

A

••

A

De Passie
depassiescholen.nl/utrecht
Zwarte Woud 211
3524 SG Utrecht

••••

A

We zijn een school voor christelijke
jongeren die willen leren en leven
vanuit hun geloof. Ons motto is: jouw
bestemming, onze passie!

De School van HIP Bilthoven
deschoolvanhip.nl
Jan van Eycklaan 10
3723 BC Bilthoven

••••

G
P

Op De School van HIP volg je je eigen
leerlijn. Versnellen? Hiaten uit vorige
jaren wegwerken? Compacten? Dat is
allemaal mogelijk.

De Amersfoortse Berg
amersfoortseberg.nl
Hugo de Grootlaan 25
3818 TA Amersfoort

Gooise Praktijkschool
gooisepraktijkschool.nl
Laapersboog 5
1213 VC Hilversum
Gymnasium Amersfoort JvO
jvo.nl
Thorbeckeplein 1
3818 JL Amersfoort

•
•

B

•
•

•
•

Een school waar persoonlijke aandacht,
ondersteuning op maat, uitdagend
onderwijs en een veilig en plezierig
schoolklimaat zijn kenmerkend.
De Amersfoortse Berg is een school
met een prettige sfeer. Dat is belangrijk
want als jij het naar je zin hebt, kun je
het beste uit jezelf halen.

•

De Gooise Praktijkschool heeft als
motto: De leerling is de maat!

•

A

International School Hilversum
ishilversum.nl
Emmastraat 56
1213 AL Hilversum
Jordan-Montessori Lyceum
Utrecht
jordanmlu.nl
Jordanlaan 3
3706 TE Zeist
Kalsbeek College Bredius
kalsbeek.nl
Burg. H. G. van Kempensingel
23
3443 AM Woerden
Kalsbeek College Schilderspark
kalsbeek.nl
Jozef Israelslaan 56
3443 CT Woerden

••

M

••••

2
3
5
9
10

Op het Kalsbeek College groei je op een
manier die bij jou past. We stimuleren
je een stap extra te zetten. Iedereen
doet ertoe!

A

••••

Seyster College
seystercollege.nl
Bergweg 97
3707 AC Zeist

•

A

•

•

Op het Kalsbeek College groei je op een
manier die bij jou past, als leerling én
als persoon. Iedereen doet ertoe; we
hebben oog voor jou!

A

St. Aloysius College
hetalc.nl
Schapenkamp 200
1211 PB Hilversum

••

A

Stichtse Vrije School
svszeist.nl
Socrateslaan 24
3707 GL Zeist

•••

V

De Stichtse Vrije School is een
regionale school voor voortgezet
vrijschoolonderwijs. Onze leerlingen
leren het beste uit zichzelf te halen.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

SchoolWijzer

Van Lodenstein College
Amersfoort
vanlodenstein.nl
Utrechtseweg 228
3818 ET Amersfoort

•••••••

Wellantcollege Houten
wellantvmbohouten.nl
Randhoeve 2
3992 XH Houten

WON Akademie

VECON Business School

Vakcollege

Universum School

UNESCO

Meer weten over deze
thema’s en extra’s?
Kijk in de VO Gids en op
devogids.nl.
Tweetalig onderwijs

Topsport Talentschool

Technasium

Techmavo

SportAccentSchool

SOL-school

Pre-University school

Jet-Net school

International Business College (IBC)

Excellente school

Entreprenasium

Elos

Econasium

DaMu school

CultuurProfielSchool

Bèta Challenge Programma (BCP)

Begaafdheidsprofielschool

Concept*

pro (praktijkonderwijs)

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl

VMBO

mavo/vmbo-tl

havo

HAVO

vwo-atheneum

vwo-gymnasium

vwo-zelfstandig gymnasium
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VWO

UTRECHT E.O.

Goed voor nu en later!

•

A

Waarom kiezen voor deze school?

•••

4

A

Bij ons krijg je les in de gewone vakken.
Maar ook les over dieren, planten,
voeding en klimaat. Je kan zelfs kiezen
voor de Paardenklas of Kookklas.

Wellantcollege Montfoort
wellantvmbo.nl/montfoort
Doeldijk 16
3417 XD Montfoort

•••

4

A

Leren doen we niet alleen uit boeken.
Je leert ook in de praktijk. Met vakken
die te maken hebben met natuur. Zoals
bloemen, planten, dieren en koken.

Wellantcollege Utrecht
wellantutrecht.nl
Theo Thijssenplein 32
3555 SJ Utrecht

•••

4

A

Modern gevarieerd onderwijs in
een prettige sfeer en een veilige
leeromgeving. Je leert uit boeken en in
de praktijk, van elkaar en met een iPad.

Overige scholen
College de OpMaat
collegedeopmaat.nl
Larenseweg 127
1221 CL Hilversum
Comenius College Hilversum
comenius-hilversum.nl
Bisonlaan 1
1217 GH Hilversum
De Savornin Lohman
savorninlohman.nl
Van Ghentlaan 51
1215 PN Hilversum
De School van HIP Laren
deschoolvanhip.nl
Barbiersweg 17
1251 PA Laren

• ••

A

••••

A

••

A

••••

P

Futura College - School voor
Praktijkonderwijs
futuracollege.nl
Abeellaan 2
3442 JB Woerden

•

Groot Goylant
grootgoylant.nl
Van Linschotenlaan 501
1212 GG Hilversum

••••

2
3
7
10

A

Het Nieuwe Eemland
hetnieuweeemland.nl
Daam Fockemalaan 12
3818 KG Amersfoort

••••

A

Het Nieuwe Lyceum
hetnieuwelyceum.nl
Jan Steenlaan 38
3723 BV De bilt

•••

A

Hilfertsheem College
hilfertsheem.nl
Lieven de Keylaan 58
1222 LH Hilversum

••••

•

A

•

•

A

*Vmbo-profielen gl/kb/bb: 1: Bouwen, wonen en interieur (BWI)
3: Economie en ondernemen (E&O) 5: Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) 7: Media, vormgeving en ICT (MVI) 9: Produceren, installeren en energie (PIE)
2: Dienstverlening en producten (D&P) 4: Groen
6: Maritiem en techniek (MT)
8: Mobiliteit en transport (M&T)
10: Zorg en welzijn (Z&W)
*Concept: A: Algemeen B: Big Picture Learning D: Dalton G: Gepersonaliseerd leren I: International Baccalaureate (IB programma) J: Jenaplan M: Montessori P: Particulier onderwijs V: Vrijeschool

VO GIDS

Voor meer informatie kijk op de presentatiepagina’s
en ook op www.devogids.nl

Instituut Blankestijn
instituutblankestijn.nl
Oudegracht 189
3511 NE Utrecht
Katholieke
scholengemeenschap De Breul
de-breul.nl
Arnhemse Bovenweg 98
3708 AG Zeist

Werkplaats
Kindergemeenschap
wpkeesboeke.nl
Kees Boekelaan 12
3723 BA De bilt

P

••••

A

••

WON Akademie

VECON Business School

Vakcollege

Universum School

UNESCO

Tweetalig onderwijs

Topsport Talentschool

Technasium

Techmavo

SportAccentSchool

SOL-school

Pre-University school

Jet-Net school

International Business College (IBC)

Excellente school

Entreprenasium

Elos

Econasium

DaMu school

CultuurProfielSchool

Bèta Challenge Programma (BCP)

Begaafdheidsprofielschool

Concept*

pro (praktijkonderwijs)

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

••

Mediaschool Hilversum
mediaschoolhilversum.nl
Achterom 152
1211 PD Hilversum
Vecht-College
vecht-college.nl
Merwedeweg 4
3621 LR Breukelen

vmbo-gl

VMBO

mavo/vmbo-tl

havo

vwo-atheneum

vwo-gymnasium

HAVO

63

vwo-zelfstandig gymnasium

VWO

A

•••

P

••••

A

•

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

WETENSCHAP WAT VOOR JOU?
Kijk op pagina 52 (draai de gids om). Woon je in één of in de buurt van onderstaande plaatsen?
Lees dan meer over de scholen met een WON Academie op hun presentatiepagina’s.
BERGEN OP ZOOM: RSG ‘t Rijks
ZETTEN: Hendrik Pierson College
WEERT: Het College Weert
AMSTERDAM ZUIDOOST: Ir. Lely Lyceum
EINDHOVEN: Stedelijk College Eindhoven Henegouwenlaan
VOLENDAM: Don Bosco College

ALKMAAR: csg Jan Arentsz havo/atheneum/
gymnasium Alkmaar
HOOFDDORP: KSH
ROOSENDAAL: Norbertus Gertrudis Lyceum
MIDDELHARNIS: RGO vwo - havo - mavo
BUSSUM: Vituscollege
ROTTERDAM: Thorbecke Voortgezet Onderwijs VWO HAVO
(locatie Prinsenlaan)
NIEUWERKERK AD IJSSEL: Thorbecke Voortgezet Onderwijs
VWO HAVO MAVO: (locatie Nieuwerkerk)

CULTUURPROFIELSCHOLEN

TOPSPORT TALENTSCHOOL

Vind je dansen, muziek en theater leuk? Hieronder
staan cultuurprofielscholen die zich presenteren in
deze VO Gids. Zoek de school in jouw regio hiernaast
in de inhoudsopgave bij de presentatiepagina’s. Lees
ook het artikel op pagina 50.

Ben je al een topsporter of op weg er een te worden? Zoek dan
een Topsport Talentschool, om te kunnen blijven trainen naast je
schoolwerk. Ze staan overal in het land. Woon je in de buurt van
onderstaande scholen, dan kun je daar al meer over lezen op de
presentatiepagina’s in deze VO Gids. Lees ook het artikel op pagina 55.

AMSTERDAM: Calandlyceum, Montessori Lyceum
Amsterdam locaties Pieter de Hoochstraat en van
Ostadestraat, Praktijkcollege De Atlant, IVKO

ALKMAAR: OSG Willem Blaeu

ALMERE: Arte

ALMERE: Helen Parkhurst

ASSEN: Dr. Nassau College Locatie Quintus en Penta

ALMERE-STAD: Echnaton

BERGEN OP ZOOM: RSG ‘t Rijks

AMSTERDAM: Calandlyceum

CULEMBORG: O.R.S. Lek en Linge

BEILEN: Voortgezet Onderwijs Beilen

DOORN: Mavo Doorn

BERGEN OP ZOOM: RSG ‘t Rijks

DORDRECHT: Insula College Koningstraat (mavo)

BUDEL: BRAVO! College Cranendonck

EINDHOVEN: Sint-Joriscollege

DOORN: Mavo Doorn

EMMEN: Esdal College Oosterstraat

EINDHOVEN: Aloysius De Roosten, Helder havo/vwo, SintJoriscollege, ‘t Antoon Schellenscollege, Vakcollege Eindhoven

GRONINGEN: CSG Wessel Gansfort,Montessori
Lyceum Groningen, Stadslyceum

ALMELO: CSG Het Noordik, Noordikslaan & C. van Renneslaan

EMMEN: Carmelcollege Emmen

HAREN GN: Harens Lyceum

GRONINGEN: Topsport Talentschool Groningen, Werkman VMBO

HELLEVOETSLUIS: PENTA college CSG Jacob van
Liesveldt

HOOFDDORP: Haarlemmermeer Lyceum (locaties BdC en ZR),
Hoofdvaart College

LEIDEN: Da Vinci College Kagerstraat

HOORN: Tabor College d’Ampte, -Oscar Romero, -Werenfridus

LELYSTAD: Porteum

LEIDEN: Leonardo College

MEDEMBLIK: SG De Dijk

MAASTRICHT: Porta Mosana College

NIEUWEGEIN: Cals College, Oosterlicht College

NIEUWERKERK AD IJSSEL: Thorbecke
Voortgezet Onderwijs VWO HAVO MAVO
(locatie Nieuwerkerk)

UTRECHT: Amadeus Lyceum, Gerrit Rietveld College
VEENENDAAL: Rembrandt College
ZEIST: Openbaar VMBO en MAVO Zeist
ZETTEN: Hendrik Pierson College

ROTTERDAM: Thorbecke Voortgezet
Onderwijs MAVO (locatie Merkelbachstraat), vmbo voor sport
& dans (locatie Prins Alexanderlaan) en VWO HAVO (locatie
Prinsenlaan)
UTRECHT: Academie Tien, Leidsche Rijn College
VLEUTEN VOLT!: Toekomstmakers
VRIEZENVEEN: CSG Het Noordik, Vriezenveen
VROOMSHOOP: CSG Het Noordik
WEERT: Het College Weert, Het Kwadrant, Philips van Horne

De VO Gids helpt je bij je schoolkeuze!

VO GIDS

