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EEN GOEDE SCHOOLKEUZE 
MAKEN IS BELANGRIJK

Straks ga je naar de middelbare school. 
Naar welke school ga jij? Weet je dat al?  
Of twijfel je nog? Nou, op het Rijswijks 
Lyceum & Van Vredenburch College ben  
je in ieder geval van harte welkom.

Op onze school vinden we het belangrijk 

dat jij jezelf zo goed mogelijk ontwikkelt. Jij 

hebt talent, en wij geloven in dat talent. Onze 

school is een plek waar je mag groeien en de 

beste kansen krijgt. Daar willen wij jou graag 

bij helpen. In dit boekje kun je hierover lezen. 

Je vindt in dit boekje ook informatie over onze 

VMBO, MAVO, HAVO en VWO. Maar niet alles 

past in een boekje. Wil je echt weten hoe het 

hier is? Kom dan op bezoek!

Op onze website lees je wanneer je op bezoek 

kan komen.  Daar lees je ook hoe we nieuwe 

brugklasleerlingen ontvangen. 

Kijk ook op de bijgevoegde flyer voor de data 

van de open dagen en aanmeldmomenten. 

www.rijswijkslyceum.nl

www.vanvredenburchcollege.nl
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Het Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch 

College is een openbare school. Dat betekent 

dat iedereen welkom is. Natuurlijk zijn we 

allemaal verschillend. Dat is overal zo. Kijk 

in de stad maar eens om je heen: Heel veel 

verschillende mensen. Op school zijn we net zo 

verschillend, en daar zijn we trots op. 

We zijn verschillend, maar we maken geen 

onderscheid. Wat bedoelen we daarmee? Dit 

zijn een paar voorbeelden: Al onze leerlingen 

zijn goed zoals ze zijn, het maakt niet uit hoe 

je eruitziet, wat je draagt of wat je gelooft. 

Misschien word je verliefd, dan maakt het niet 

uit op wie. Iedereen hoort er dus bij. 

IEDEREEN IS WELKOM OP ONZE SCHOOL

Op onze school hebben we dus respect 

voor elkaar. En dat verwachten we van alle 

ouders, leerlingen en leraren op school.  

We respecteren elkaars verschillen.  

Samen praten we ook over die verschillen. 

Zo begrijpen we elkaar nog beter.

Jij mag er zijn. Als mens, op school en in de 

samenleving. Jij doet ertoe. We vinden het 

belangrijk dat school voelt als een fijne plek. 

Een plek waar jij gezien wordt om wie je bent. 

Een plek waar we jouw talenten herkennen. 

Een plek waar jij kunt worden wie je wil zijn. 

Een plek waar jij de beste kansen krijgt. 

Onze leraren zijn er om jou te helpen. Ze 

helpen je met leren. Niet alleen leren uit 

boeken. Ze helpen je ook met groeien op 

sociaal en persoonlijk vlak. We moedigen je 

aan om het beste uit jezelf te halen. Waarom? 

Omdat we jou belangrijk vinden. 

Er mogen zijn, gewoon zoals je bent. Jij telt mee

B E T E K E N I S V O L L E 
P L E K

DIT VINDEN WIJ BELANGRIJK
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Vertrouwen in jouw eigen kunnen

S U C C E S E R V A R I N G E N 

Op school ga je jouw talenten ontdekken. Jij hebt talenten en wij 

geloven in jouw talent. Ja, echt! Kun jij goed organiseren? Of ben 

je enorm handig? Kun jij ruzies stoppen of iemand zelfvertrouwen 

geven? Al dat soort dingen zijn talenten.

Maar… hoe ontdek je jouw talenten? Nou, wij dagen je uit. We maken 

het je niet makkelijk, maar ook niet te moeilijk. En als iets lukt, 

dan vieren we dat. Je gaat steeds meer op jezelf vertrouwen. Je 

zult zien dat je talenten groeien. Zo word jij steeds beter in de 

dingen waar je goed in bent.

“Het is een leuke school, iedereen is welkom, er 

zijn leuke dingen te doen en de leraren zijn aardig. 

Wat ik tot nu toe het allerleukst vond, was het 

cultuurfestival. Het was net een soort schoolfeest. 

Je mocht zelf eten meenemen en verkopen (niet voor 

echt geld) en er waren veel leuke activiteiten.”

Boubacar

DIT VINDEN WIJ BELANGRIJK
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Stel, je hebt leerproblemen…
Dan helpt de Remedial Teacher jou. Wat is dat? 

Dat is iemand die jou helpt om te ontdekken 

waarom je leerproblemen hebt. Misschien heb 

je dyslexie of dyscalculie. Misschien is er thuis 

iets gebeurd. Of misschien heb je AD(H)D. Wat 

de reden ook is, de Remedial Teacher helpt je 

verder.

Stel, je loopt achter op de 
rest van je klas…
Het is supervervelend als je achterloopt. Wie 

jou kan helpen is de orthopedagoog. Dat is 

iemand die met jou gaat uitzoeken wat er 

aan de hand is. De orthopedagoog zorgt dat 

je op de juiste manier begeleid wordt. Kun 

je ook andere begeleiding gebruiken? De 

coördinatoren Passend Onderwijs overleggen 

dan met jou en je ouders wat handig is.

Stel, je hebt écht geen zin meer en 
gaat vervelend doen in de les. Ook 
als je dat eigenlijk niet wil.
Soms vinden leerlingen school écht niet leuk 

meer. Ze hebben geen motivatie meer, of ze 

hebben moeite om zich goed te gedragen. Als 

jij dat ook hebt, dan kun je coaching krijgen. 

De externe jongerencoaches snappen precies 

wat jij voelt. Samen met jou gaan ze kijken 

naar een oplossing.

Stel, je vindt dingen vaak te makkelijk 
en soms zelfs saai…
Ook als je heel slim bent, kan school lastig zijn. We vinden het heel 

belangrijk dat iedereen zijn of haar talenten goed kan ontwikkelen. 

Dus ook als je (hoog)begaafd bent. Speciaal voor jou hebben we 

experts ‘Ondersteuning (hoog)begaafd en talentontwikkeling’ 

op school. We weten hier dus hoe we jou kunnen helpen met je 

leerproces en je talentontwikkeling. 

WIJ ZIJN ER OM JOU TE HELPEN

De beste kansen op succes… dat 
verdien jij. Maar wat moet je doen 
als er iets in de weg zit van die 
kansen? Dan zijn wij er voor je.

Wat heb je nodig? Iemand om mee te praten?

Extra uitdaging? Extra hulp, dat kan ook? 

We hebben verschillende mensen die  

kunnen helpen.

Heb jij LWOO-advies gekregen? Dan ga je een VMBO-

opleiding doen, mét extra ondersteuning. Wat is die 

ondersteuning dan? Dat gaan we met jou en je ouders 

bekijken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kleinere 

klas voor jou fijn is.  

Dus, heb jij advies voor LWOO? Laat je ouders dan 

contact opnemen, dan gaan we kijken wat bij jou past. 

Voor ouders:  
Meer informatie over LWOO?
Heeft u specifieke vragen over de manier 

waarop wij ons LWOO-onderwijs aanbieden? 

Neemt u dan contact op met dhr. K. Hoekstra, 

teamleider onderbouw Van Vredenburch 

College: hkk@vanvredenburchcollege.nl

EXTRA HULP BIJ VMBO: 
LEERWEG ONDERSTEUNEND 
ONDERWIJS (LWOO)
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BREDE BRUGKLAS

Je bent nooit uitgeleerd. Maar wees gerust… 

Onze leraren zijn dat ook niet. Echt waar! Zij 

leren nog steeds nieuwe dingen, bijvoorbeeld 

van elkaar.

Bij ons op school leren we allemaal van elkaar. 

Jij leert natuurlijk van je leraar en je kunt ook 

leren van je klasgenoten. Andersom is dat 

natuurlijk ook zo. Jouw klasgenoten én jouw 

leraar leren ook weer dingen van jou. 

Om van elkaar te blijven leren, zijn een paar 

dingen belangrijk. 

1.  Fouten maken mag. Iedereen maakt vou… 

fouten. Daar leer je het meest van. We 

accepteren elkaars fouten.

2.  We komen samen verder als we positieve 

feedback geven.

3.  Leren is leuker als je samen successen viert. 

Een mooie voldoende gehaald? High Five!

DIT VINDEN WIJ BELANGRIJK

Samen kom je verder

L E R E N  V A N 
É N  M E T  E L K A A R

In het schooljaar 2022-2023 beginnen we 

met brede, gemengde brugklassen. Breed? 

Gemengd? Wat bedoelen we daarmee? Dat 

betekent dat niet al je klasgenoten hetzelfde 

advies hebben. Een klas kan dus bestaan uit 

leerlingen met MAVO-advies en HAVO-advies. 

Een klas kan ook bestaan uit leerlingen met 

HAVO-advies en VWO-advies. Heb je een 

BASIS (LWOO) advies of kies je voor het 

gymnasium? Dan kom je wel in een klas met 

leerlingen met hetzelfde advies.  Jij en je klasgenoten krijgen twee jaar lang 

dezelfde lessen. Pas na die twee jaar ga 

je naar de opleiding die bij jou past. Dus 

misschien heb je nu MAVO-advies, maar ga 

je na twee jaar naar de HAVO. Dat kan. Mooi 

toch? Maar waarom doen we dat?

Wij denken dat jij heel veel kan. In een brede 

brugklas krijg je de kans om dat te laten zien.  

Ja, we hebben hoge verwachtingen van je. 

We willen je daarom de juiste begeleiding en 

uitdaging geven. Vandaar een brede brugklas. 

Het vinden van de 
klassen viel me heel erg 
mee. Eerst dacht ik dat ik 
ze echt niet zou vinden. 
Maar ik kon ze sneller 
vinden dan ik dacht.  
Hajar
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GEPERSONALISEERD LEREN (GPL)

Je kunt GPL dus gebruiken om beter te 

worden in vakken waar je nog niet zo goed 

in bent. Je kunt het ook gebruiken om andere 

talenten te ontdekken of te ontwikkelen.  

Dus... wat ga jij doen?

Als jij helemaal zelf mocht kiezen, 
wat zou je dan willen leren? 
Robots bouwen? Voetbal? 

Hmm, interessante vraag… Denk er maar 

eens over na. Je krijgt namelijk iedere week 

minimaal twee keer ‘gepersonaliseerd leren’ 

(GPL).  Bij GPL kun je zelf kiezen waar jij 

behoefte aan hebt. Je hebt verschillende 

opties. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor  

extra les in wiskunde of Nederlands.  

Maar je kunt ook bij een debatclub of trainen 

voor de CPC-loop. 

Wat heb jij nodig om 
succesvol te zijn?
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Hoe weet ik welke les ik heb? 
Op de middelbare school krijg je een 

rooster. Daar staat precies op welke 

lessen je hebt. Ook staat er wie je 

docent is en in welk lokaal je moet zijn. 

Dat rooster staat in ‘Magister’. Er is ook 

een magister-app voor op je telefoon. 

Superhandig. 

Hoe maak je nieuwe vrienden?  
Waarschijnlijk zitten er wel bekende 

mensen in je klas. Maar ook een hoop 

nieuwe mensen. Om die te leren kennen, 

besteden we in de brugklas veel tijd 

aan leuke dingen. Bijvoorbeeld een 

introductieweek of een cultuurfestival. 

Zo maak je makkelijk nieuwe vrienden.

 Moet ik een Cito-entreetoets doen?  
Alle brugklasleerlingen doen een Cito-

entreetoets. Die toets gaat over Nederlands, 

Engels en wiskunde. Dat soort Cito-toetsen 

doen we in andere jaren ook. We willen jou 

helpen om het beste resultaat te halen. Door 

die toetsen weten wij én jij waar je goed in 

bent, en waar je nog beter in kunt worden.

Om je op weg te helpen, geven we 
hier alvast antwoord op een paar 
vragen. Verderop in deze brochure 
vind je nog meer informatie over 
onze school. 

DE MIDDELBARE SCHOOL…  
JIJ HEBT VAST VRAGEN!

Hoe vind ik mijn lokaal? 
Op de middelbare school ga je elk uur naar een 

ander lokaal. De school is waarschijnlijk groter 

dan jouw basisschool. Dus hoe vind je dan het 

juiste lokaal? Op jouw rooster in Magister staat 

duidelijk welk lokaal je moet zijn. 

Ook zijn de nummers van de lokalen heel logisch 

aangegeven. Leerlingen kunnen dus heel 

makkelijk het juiste lokaal vinden. Dat komt dus 

gewoon helemaal goed.

Wat is een device? 
Iedere leerling heeft een 

Chromebook of laptop om mee te 

werken. Dat noemen we een ‘device’ 

Aan het begin van het schooljaar 

krijg je te horen welke je nodig hebt.
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Jaar 1 en 2:

In jaar 1 en 2 ga je kijken wat je leuk vindt. Je 

krijgt alle vakken. In het 3e jaar kies je een 

profiel. Een profiel is een vakkenpakket waarin 

je examen doet. Maar welk profiel kies je? In 

jaar 1 en 2 ga je dat uitzoeken. Zo kun je een 

goede keuze maken voor een profiel. 

Jaar 3:

Ja, je bent al op de helft! Je doet nu alleen nog  

de vakken van je profiel. Je kunt bij ons kiezen  

uit 3 profielen:

 -  zorg en welzijn,

 - produceren, installeren en energie,

 - economie en ondernemen.

Jaar 4:

Dit jaar doe je 2 dingen: 

 -  Je doet examens. Nu denk je misschien ‘Oh 

jee…’, maar dat komt goed. We helpen je in 

het 4e jaar met voorbereiden. 

 -  Je zoekt een vervolgopleiding uit. We 

helpen je met kiezen. Zodat je na je 

examens een leuke opleiding gaat doen. 

VMBO BASISBEROEPSGERICHTE 
LEERWEG (VMBO-B) EN KADERGERICHTE 
LEERWEG (VMBO-K) BIJ HET VAN 
VREDENBURCH COLLEGE Profielen, vakken, examens… Dat klinkt als 

veel leren! Nou, je krijgt heel veel praktijkles. 
Dus ben jij niet zo’n boekenwurm?  
Geen probleem. Bij deze opleidingen  
leer je vooral door te dóen. 

Lekker praktisch!

Zorg & welzijn
Bij dit profiel werk je samen 

met mensen. Je hebt te maken 

met verschillende groepen. 

Bijvoorbeeld kinderen, jongeren, 

volwassenen en ouderen. Zorg jij 

graag voor een ander, dan past 

dit profiel bij JOU.  

Economie & ondernemen
Bij E&O word jij klaargestoomd 

voor het bedrijfsleven. Wie ben 

jij als ondernemer? Hoe regel je 

de financiën? Door praktische 

opdrachten krijg je de kennis en 

vaardigheden om als econoom 

te denken.

Produceren, installeren  
& energie 
Bij PIE krijg je technieklessen: 

elektro, installatie en metaal. Je 

maakt tekeningen en leert hoe 

installaties en producten in elkaar 

zitten. Het PIE-plein lijkt al veel op 

jouw toekomstige werkplek.

Deze opleiding duurt: 
4 jaar

Na deze opleiding kun je: 
Naar een MBO-opleiding niveau 2 (VMBO 

Basis) of niveau 3 en 4 (VMBO Kader).  

Je kunt ook doorstromen naar de MAVO. 
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STUDIEVAARDIGHEDEN:  
HANDIG?

Eh, leren...hoe moet dat eigenlijk? Dat 

gaan we je leren! In de brugklas krijg je 

het vak ‘studievaardigheden’. Dan leer 

je hoe je slim jouw tijd indeelt. En je 

krijgt trucjes om goed je vakken te leren. 

Superhandig dus. 

Jaar 1 en 2: 

Weet jij nog niet wat je wil worden? Dat 

is niet gek. Veel leerlingen weten dat nog 

niet. Daarom krijg je deze twee jaar veel 

verschillende vakken. Zo weet je aan het einde 

van jaar 2 veel beter weet wat je leuk vindt. 

Jaar 3:

Dit jaar gaat echt over jou. Welke vakken 

vind je leuk? Welke vakken passen bij een 

vervolgopleiding? Waar ligt jouw talent? Je 

doet dit jaar minder vakken dan in jaar 1 en 

2. Het gaat nu meer over jouw toekomst. 

Welke opleiding ga je straks doen? Wat heb je 

daarvoor nodig?

Jaar 4:

Examens! Spannend, maar ook leuk. Je doet 

examen in 7 vakken. En dan is het zover… 

je hebt de MAVO afgerond. En als het goed 

is weet je nu wél wat je wil worden. Je gaat 

verder naar een MBO-opleiding. Of stroom je 

door naar de HAVO? 

MAVO OP HET RIJSWIJKS LYCEUM  
(VMBO THEORETISCHE LEERWEG/ 
VMBO-T)

DE TECHNISCHE MAVO, IETS VOOR JOU? 

VMBO-K en MAVO zijn best verschillend.  

Bij de MAVO krijg je bijvoorbeeld veel minder 

techniek. Wil jij eigenlijk ook aan de slag met 

installeren? Producten tekenen én in elkaar 

zetten? Dat kan. Door de Technische MAVO  

te doen.

Bij de Technische MAVO krijg je PIE 

(produceren, installeren en energie). Bij dit 

extra ‘vak’ krijg je dezelfde lessen als je bij 

het profiel PIE op het VMBO-K zou krijgen. 

Bij het vak PIE krijg je elektrotechniek, 

installatietechniek en metaaltechniek. Je 

maakt tekeningen. Zo leer je hoe installaties 

en producten in elkaar zitten. Die tekeningen 

en producten moet je dus ook zelf maken: 

twee- en driedimensionaal (2D en 3D)

Je krijgt een certificaat als je examen doet aan 

de Technische MAVO (examen in alle vakken 

én PIE). Met dat certificaat kun je bewijzen 

dat je ook veel les hebt gehad in praktische 

technische vakken. 

Deze opleiding duurt: 
4 jaar

Na deze opleiding kun je: 
Naar een MBO-opleiding. Je kunt 

ook doorstromen naar de HAVO en 

daarna naar het HBO.
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VAN MAVO NAAR HAVO: 
DE ZESJARIGE HAVO 

Heb jij een MAVO/HAVO advies en wil je graag HAVO doen? Of wil je 

HAVO doen, maar gaat dat niet lukken in 5 jaar? Dan is er voor jou de 

zesjarige HAVO. Hoe werkt dat?

In jaar 1 en 2 krijg je MAVO-vakken én extra ondersteuning om straks 

HAVO te doen. In de derde klas kies je een breed vakkenpakket. Die 

vakken sluiten aan bij een van de profielen (vakkenpakketten) van 

HAVO. In jaar 4 doe je examen op de MAVO. 

In jaar 5 start je in het 4e jaar van de HAVO. Dat kan omdat je 

vakkenpakket daar bij past. Je hebt ook extra ondersteuning gehad om 

de stap makkelijk te maken. En dan ben je er dus al bijna. In jaar 6 doe 

je examen op de HAVO.

Jaar 1, 2 en 3:

Zeg eens, wat zijn jouw talenten? Weet je dat 

nog niet precies? Misschien heb je er meer 

dan je dacht? In deze drie jaren gaan we dat 

ontdekken! Je krijgt veel verschillende vakken. 

Hou je meer van taal, of meer van wiskunde? 

Of misschien ben jij een kei in geschiedenis of 

aardrijkskunde? Wij zijn benieuwd. Jij ook? 

Jaar 4 en 5 (De Tweede Fase):

Aan het einde van jaar 3 heb je nagedacht  

over de richting die je op wil. Je kunt kiezen uit 

4 verschillende vakkenpakketten (die noemen 

we ‘profielen’). Vanaf het 4e jaar volg je dus 

een van die profielen. En in het 5e jaar doe je 

eindexamens. Maar maak je geen zorgen. Je 

krijgt van tevoren een persoonlijke mentor, 

examentraining en begeleiding. Samen met je 

mentor en de decaan kom je tot de juiste keuze. 

GA JIJ BIJ ONS DE HAVO DOEN?

Deze opleiding duurt: 
5 jaar

Na deze opleiding kun je: 
Naar een MBO- of HBO-opleiding. Je 

kunt ook doorstromen naar het vwo 

en daarna naar de universiteit.

De leraren vielen me mee, want 
ik dacht dat ze moeilijker zouden 
doen met huiswerk en toetsen. 
De middelbare school is niet 
spannend, maar gewoon leuk. 
Romaisa
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Decaan: 

De decaan is iemand die je helpt je met 

kiezen. Uit welke profielen kun je kiezen? 

Welke vervolgopleidingen zijn er? Wat voor 

beroep zou bij jou passen? Met dat soort 

vragen kun je naar de decaan. De decaan weet 

bijvoorbeeld ook wanneer de open dagen van 

vervolgopleidingen zijn en welke vakken in 

welk profiel zitten. 

Mentor: 

Je krijgt straks een mentor. Dat is een 

leraar waar je naartoe kunt met vragen of 

problemen die niet over een vak gaan. Je 

mentor kan je bijvoorbeeld helpen als er 

thuis iets is, als je niet zo lekker in je vel zit, 

of als je gepest wordt. Je kunt bij je mentor 

ook terecht voor gewoon een praatje. Ook 

gezellig.

WAT BETEKENEN AL DIE WOORDEN EIGENLIJK?

Profiel: 

Bij al onze opleidingen kies je na een paar 

jaar een profiel. Dat is een vakkenpakket. Je 

krijgt dan dus niet meer alle vakken, maar 

een selectie. Verschillende profielen bereiden 

je voor op verschillende vervolgopleidingen. 

Als je iets in de zorg wil gaan doen, dan is 

het bijvoorbeeld handig om een profiel met 

biologie te kiezen.

Rector: 

De rector is onze directeur. Maar ‘rector’ klinkt 

gewoon mooier, vind je ook niet?

Tweede Fase: 

Je kiest dus na twee of drie jaar een profiel. 

Dat noemen we dan de ‘Tweede Fase’. In de 

eerste paar jaar (dus eigenlijk de ‘eerste fase’) 

krijg je alle vakken. En in de Tweede Fase 

kies je een richting die je op wilt: Je kiest een 

profiel. 

Bij ons op school leren 
we allemaal van elkaar 
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HET VWO: ATHENEUM 
OF GYMNASIUM?

Niet iedereen vindt dezelfde dingen leuk. Wil jij meer weten over 

de oude Grieken? Wil jij weten wat het verschil is tussen Oosterse 

en Westerse filosofie? Vind jij het leuk om te weten dat ‘college’ 

van het Latijnse woord ‘collegium’ komt, wat ‘school’ betekent? 

Dan zou het Gymnasium wel eens wat voor jou kunnen zijn. Dan 

leer je onder andere Grieks en Latijn en krijg je het vak ‘klassieke 

culturele vorming’. 

Maar… we begrijpen het ook heel goed als die onderwerpen je 

eigenlijk niet zo boeien. Dan past het Atheneum waarschijnlijk 

beter bij jou. Die vakken krijg je op het Atheneum namelijk niet. 

Met andere woorden: Meer tijd om de uitdagingen te zoeken die 

wél bij jou passen. 

Het VWO duurt 6 jaar. De HAVO duurt 5 jaar. 

Wat nou als je rond de 4e klas VWO eigenlijk 

wel weet dat je een HBO-opleiding wil gaan 

doen? Dus dat je geen VWO nodig hebt? Dan 

kan je het twee-fasen VWO doen. Oké, wat is 

dat dan?

Bij het twee-fasen VWO doe je VWO én krijg je 

de kans om in de 5e klas mee te doen aan het 

examen op HAVO-niveau. Daarna doe je in de 

6e klas het VWO-examen. Het voordeel? Dat je 

twee keer examen kunt doen en in de 5e klas al 

een HAVO-diploma op zak hebt. Je zou dan dus 

alvast naar het HBO kunnen, als je dat wil.  

TWEE-FASEN VWO

Jaar 1, 2 en 3:

Jouw toekomst zelf vormgeven…poeh, dat 

klinkt pittig! Ja, dat is het ook. Maar jij kan dat. 

Ben jij vaak nieuwsgierig? En ben jij kritisch? 

Dan heb je alles in huis om van de eerste 3 jaar 

een succes te maken. In deze 3 jaar willen we 

je uitdagen. Je krijgt veel verschillende vakken. 

In sommige projecten moet je zelfs meerdere 

vakken tegelijk gebruiken. Lekker breed dus.   

Jaar 4, 5 en 6:

In het 4e jaar ga je aan de slag met een 

vakkenpakket. Er zijn 4 pakketten, en die 

noemen we ‘profielen’. In het 3e jaar heb je 

al goed nagedacht over jouw keuze. Welke 

vakken passen bij jou? Waar kun je straks 

een leuke opleiding mee doen? Wat daagt 

jou uit? In jaar 4, 5 en 6 volg je dus 

minder vakken. Je gaat steeds meer 

focus leggen op jouw toekomst. Bij 

het VWO mag jij je persoonlijk 

ontwikkelen en een deel van je 

eigen onderwijs zelf invullen.   

KOM JIJ NAAR ONS 
VWO (ATHENEUM/
GYMNASIUM)?

Deze opleiding duurt: 
6 jaar

Na deze opleiding kun je: 
Naar een MBO-, HBO- of 

universitaire opleiding. 

 

ALVAST NAAR DE UNIVERSITEIT… 
 
Soms lees je verhalen over mensen die op 

hun 16e al naar de universiteit gaan. Nou, dat 

kan jij ook hoor. Wil je bijvoorbeeld alvast 

colleges over geneeskunde volgen? Of bij de 

TU Delft met computers knutselen? Vanaf de 

vierde klas kan je deelnemen aan speciale 

universitaire programma’s, bijvoorbeeld de 

Junior Med School aan het Erasmus MC of 

lessen via de Junior TU Delft. 
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DIT VINDEN WIJ BELANGRIJK

Positieve benadering

H O G E 
V E R W A C H T I N G E N

Wij hebben hoge verwachtingen van jou. Vind je dat spannend? Of 

misschien zelfs een beetje eng? Dat begrijpen we. Maar we zeggen 

het toch tegen je. Wij geloven in jouw toekomst. Wij denken dat jij in 

de toekomst mooie dingen gaat bereiken. 

Droom jij van een supertof beroep? Of heb jij grote plannen voor 

later? Goed zo. Vertel het ons. Wij dromen en denken met je mee. 

Van jouw droom of plan maken we samen haalbare doelen, en daar 

gaan we aan werken. 

Jij bepaalt wat jouw doelen zijn. Jij bepaalt 

welke richting je op wilt. Jij bent de baas 

over jouw leven. Dat noemen we ‘persoonlijk 

leiderschap’. Wij gaan jou dus niet vertellen 

hoe jij jouw leven moet inrichten. Wij zijn 

er alleen maar om jou te helpen. Wat kun 

je van ons verwachten? Ondersteuning en 

begeleiding. 

Hoe vind je dat klinken? Beetje vaag misschien? 

Nee hoor, het is eigenlijk heel simpel. Als jij 

een keuze gaat maken, bijvoorbeeld ‘welke 

vakken wil ik houden?’, dan is dat jóuw 

keuze. Wij helpen je door vragen te stellen en 

informatie te geven. Wij gaan niet tegen jou 

zeggen ‘jij móet dit vakkenpakket kiezen’. Nee, 

jij kiest zelf wat voor jou goed voelt en wat past 

bij jouw talenten. 

Richting geven aan eigen leren en leven

P E R S O O N L I J K 
L E I D E R S C H A P
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MODERN ONDERWIJS, WAT VERSTAAN WIJ DAAR ONDER?

Ons onderwijs is gebaseerd op de 5 pijlers  

die in deze brochure terug te vinden zijn:  

1. betekenisvolle plek,  

2. succeservaringen,  

3. leren van en met elkaar,  

4. hoge verwachtingen en  

5. persoonlijk leiderschap.  

Jongeren met gelijke talenten verdienen 

evenveel kansen op een succesvolle 

onderwijsloopbaan, ongeacht hun achtergrond, 

thuissituatie of de plek waar ze opgroeien. 

Daarom verzorgen wij onderwijs dat leerlingen in 

een grootstedelijke omgeving de beste kansen 

biedt om succeservaringen op te doen en een 

betekenisvolle plek in de samenleving te vinden.

    

We kunnen ons voorstellen dat u als 
ouders ook veel vragen heeft. Hier 
vindt u alvast wat meer informatie. 
Wilt u meer weten? Kom dan naar 
onze open dagen of neem contact op 
met de teamleider van de afdeling 
waar u vragen over heeft. 

‘DEVICE’ EN FINANCIËLE REGELINGEN  
Alle leerlingen hebben een ‘device’ nodig. Daarmee 

bedoelen we een Chromebook of een laptop.  Wij laten 

aan het begin van het jaar weten welk device uw kind 

precies nodig heeft. We begrijpen dat het niet voor 

iedereen haalbaar is om een device aan te schaffen. We 

hebben hiervoor financiële regelingen. Ook kan er via 

school bijvoorbeeld een laptop gehuurd worden. 

DE GEZONDE KANTINE: 
GEZONDHEID VINDEN WE 
BELANGRIJK  

We vinden de gezondheid van onze 

leerlingen belangrijk. We willen dat ze 

goede resultaten halen. Mentale en fysieke 

gezondheid zijn daarvoor essentieel.  

We vinden een gezonde kantine dus niet 

meer dan vanzelfsprekend.  

Handige en belangrijke
informatie voor ouders
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HOE HOUDEN WIJ U OP DE 
HOOGTE? 

Als uw kind naar onze school gaat, 

dan houden we u van algemene 

zaken op de hoogte via e-mail. U kunt 

daarbij denken aan nieuwsbrieven, 

onderwijsaanpassingen en belangrijke 

algemene informatie. Voor echt 

persoonlijke zaken nemen we natuurlijk 

direct met u contact op. Wilt u meer 

actieve inspraak? Dan bent u van harte 

welkom om u beschikbaar te stellen bij 

de medezeggenschapsraad. 

WIE IS UW 
AANSPREEKPUNT? 

Alle leerlingen hebben een mentor. 

De mentor begeleidt uw kind met 

zaken die niet vakinhoudelijk zijn. 

Als u vragen heeft, dan kunt u die 

met de mentor bespreken. 

Kijk ook op bijgevoegde 

flyer voor de data van 

de open dagen en 

aanmeldmomenten.

Een paar keer per jaar hebben 
we een Mentor - Ouder - Leerling 
gesprek. In dit MOL-gesprek 
presenteert de leerling hoe het 
gaat en wat hij of zij nodig heeft 
om succesvol te zijn op school.
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