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In deze gids vind je alles wat je als leerling of als ouder moet weten over de overstap
van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Deze gids is samengesteld door
de Amsterdamse VO-scholen en wordt met hulp van de gemeente Amsterdam
uitgereikt aan alle Amsterdamse leerlingen uit groep 8.
Voor vragen kan je altijd terecht bij je basisschool of bij de VO-school waar je in
geïnteresseerd bent.
voschoolkeuze020.nl is de website waar je de informatie uit deze gids in digitale vorm
kan bekijken. Je vindt er ook antwoorden op veelgestelde vragen, een overzicht
van de open dagen, nieuws over de overstap en informatie over de Servicedesk van
de Kernprocedure (open in april en mei).
Ook kan je terecht bij OCO voor onafhankelijke informatie en advies bij vragen
over het Amsterdamse onderwijs: onderwijsconsument.nl

” Ik heb zin om naar een nieuwe
school te gaan”
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Beste leerling,

Nog maar een paar maanden en dan ga je naar het voortgezet onderwijs (VO).
Een groot avontuur met nieuwe klasgenoten, docenten en vakken staat op je te
wachten. Dat is spannend, maar vooral heel leuk! Er zijn meer dan tachtig scholen
voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, en daar ga jij een keuze uit maken.
Maar hoe kies je de school die het beste bij je past? Deze keuzegids gaat je
daarbij helpen! Je vindt hierin informatie over de overstap en ook een lijst met
alle VO-scholen in Amsterdam.
Naar het voortgezet onderwijs gaan, is een belangrijke stap voor jouw toekomst.
Het is daarom goed om te onderzoeken welke VO-scholen er zijn en wat je belangrijk
vindt op je toekomstige school. Iedere VO-school is goed, of dat nou vwo, havo of
vmbo is. Als de school bij je past en jij bij de school, zal het beste wat je in je hebt naar
voren komen. Soms is dat leren door te doen of iets te maken met je handen, soms
is dat door te leren met je hoofd. Volg wat je het meeste aanspreekt. Daarom raden
wij je aan om op meerdere manieren informatie te verzamelen over de Amsterdamse
VO-scholen: je kan open dagen bezoeken, je kunt de De Amsterdamse scholenArenA
bezoeken in de Johan Cruijff ArenA, op je basisschool vragen naar tips en ervaringen
of praten met leerlingen die al naar een VO-school gaan.
Zoals gezegd gaat deze gids je ook helpen bij het maken van je keuze. Verder krijg
je antwoord op al je vragen: wanneer krijg je het basisschooladvies en welke
VO-scholen in Amsterdam passen hierbij? Waar kan je op letten als je VO-scholen
bezoekt? Wanneer en hoe moet je je aanmelden? En hoe word je geplaatst op
een VO-school?
We hopen dat je met deze keuzegids de informatie vindt om een goede schoolkeuze
te maken.
Namens de gemeente Amsterdam en de vereniging van schoolbesturen voor
voortgezet onderwijs (OSVO) wensen we je veel plezier en wijsheid op je nieuwe school.

Met vriendelijke groet,

Rob Oudkerk
Voorzitter OSVO

Marjolein Moorman
Wethouder Onderwijs
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De Amsterdamse Kernprocedure
Ieder jaar stappen er in Amsterdam ruim 8.000 leerlingen van de basisschool
over naar het voortgezet onderwijs. Ze komen van bijna 300 basisscholen en
verspreiden zich over ruim 80 scholen voor voortgezet onderwijs (VO-scholen):
daar ben jij er één van! Om deze overstap soepel voor je te laten verlopen, hebben
de Amsterdamse scholen en de gemeente afspraken gemaakt. Deze afspraken
staan in de ‘Kernprocedure’. Maar wie doet wat in deze Kernprocedure?

Leerlingen en ouders of verzorgers

De VO-school

Jouw ouders of verzorgers (‘ouders’ kan verder
in deze Keuzegids ook gelezen worden als ‘verzorgers’) praten samen met jou en de basisschool
over het basisschooladvies en over de VO-scholen
waar je naartoe zou kunnen gaan na de basisschool. Thuis bespreek je naar welke VO-scholen
je zou willen. Eerst kies je een paar scholen die jou
leuk lijken na het lezen van deze gids. Vervolgens
bezoek je samen met je ouders open dagen en stel
je samen een voorkeurslijst op met de VO-scholen
die je het meest aanspreken. De VO-scholen op
jouw lijst moeten natuurlijk het onderwijs bieden
dat bij jou en jouw basisschooladvies past, let daar
dus goed op bij het maken van de lijst en tijdens
de open dagen. Ten slotte melden jouw ouders je
aan bij de VO-school van je eerste keuze.

De VO-scholen informeren jou en je ouders tijdens
de open dagen die je bezoekt. Je ouders melden
je uiteindelijk aan bij de VO-school waar je het
liefst naartoe wilt en de VO-school verwerkt jouw
aanmelding. Samen met je ouders controleert de
VO-school of de aanmelding goed is ingevoerd.
De VO-school moet zich houden aan de afspraken
die alle Amsterdamse VO-scholen gemaakt hebben in de Kernprocedure.

De basisschool
De basisschool geeft je informatie over de Kernprocedure en een advies over het soort onderwijs
dat bij je past: dat noemen we het basisschooladvies. De basisschool legt uit hoe dit advies tot
stand is gekomen. Sommige leerlingen hebben
wat extra ondersteuning op school nodig. Ook
daar kan de basisschool advies over geven.
Vind je het moeilijk om geschikte VO-scholen
te kiezen? De basisschool kan je ook helpen met
het vinden van VO-scholen die bij je passen en
je helpen bij het opstellen van de voorkeurslijst.
Tot slot zorgt de basisschool ervoor dat de juiste
informatie over jou en je schoolresultaten worden
doorgegeven aan de VO-school.
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” Met deze keuzegids weet ik precies
wat mij te wachten staat”
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HOOFDSTUK 1

Hoe maak je de
overstap?
De overgang van de basisschool naar het
voortgezet onderwijs verloopt in stappen.
Welke stappen worden er gezet?

HOE MAAK JE DE OVERSTAP?
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Stappenplan
In de volgende zes stappen maak jij de overgang naar het voortgezet
onderwijs.

1

2

Basisschooladvies Schoolkeuze

Aanmelden

Je krijgt van de basisschool een advies over
het soort onderwijs dat bij
je past: dat noemen we
het basisschooladvies.
Sommige leerlingen
hebben wat extra ondersteuning op school nodig.
Ook daar kan de basisschool advies over geven.

Samen met je ouders
bezoek je open dagen
van VO-scholen die bij
je basisschooladvies
passen.

Je maakt een lijst van
VO-scholen en je ouders
melden je dan aan
tussen 2 en 13 maart op
jouw favoriete VO-school.

→ pagina 15

→ pagina 29

→ pagina 10
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Plaatsing

Eindtoets

Kennismaken

De meeste leerlingen
zullen via de Centrale
Loting & Matching een
plaatsingsaanbod krijgen.
Dat betekent dat je
op 2 april hoort welke
VO-school een plek
voor je heeft. Sommige
leerlingen worden op
een andere manier
geplaatst en horen dit
eerder, uiterlijk op 1 maart.

Van 15 t/m 17 april is de
eindtoets. Wanneer je de
eindtoets maakt, ben je
waarschijnlijk al geplaatst
op een VO-school. Bijna
alle leerlingen doen deze
eindtoets. Je basisschool
weet of je de eindtoets
moet maken.

Uiteindelijk ga je op 23
of 24 juni naar de kennismakingsmiddag van je
nieuwe VO-school.

→ pagina 37

→ pagina 35

→ pagina 33
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STAP 1

Basisschooladvies
Je krijgt van de basisschool een advies over het soort onderwijs dat bij
je past: dat noemen we het basisschooladvies. Sommige leerlingen
hebben wat extra ondersteuning op school nodig. Ook daar kan de
basisschool advies over geven.

De leerkrachten van de basisschool weten wat je
goed kan en wat je (nog) lastig vindt, waar je plezier
in hebt, of je huiswerk maken leuk vindt en of je bijvoorbeeld snel afgeleid bent of juist niet.
Je basisschooljuf of -meester zal dan ook degene
zijn die het basisschooladvies geeft. Dat gesprek
begint al vanaf groep 7 met een voorlopig advies.
Misschien waren er punten die je nog kon verbeteren en heb je hier met de basisschool en je ouders
hard aan gewerkt. In groep 8 krijg je het definitieve
advies van de basisschool over het soort voortgezet
onderwijs dat het beste bij jou past. De basisschool
legt jou en je ouders in een persoonlijk gesprek uit
waarom zij jou dat advies geven.

Oki-doc
In het oki-doc (onderwijskundig informatie document)
staat de reden voor het basisschooladvies met
je cijfers en scores, maar ook hoe jij het doet op
school, wat je leuk vindt, wat je minder makkelijk
vindt, wat je heel goed kan en hoe ze je het beste
kunnen helpen. De basisschool is verplicht om tijdens
het adviesgesprek het oki-doc toe te lichten en
een kopie aan je ouders mee te geven. Je krijgt het
basisschooladvies uiterlijk 24 januari 2020. Nadat je
bent aangemeld bij een VO-school geeft de basisschool jouw oki-doc aan de VO-school.

(Extra) ondersteuning
Basisschooladviezen in Amsterdam
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

praktijkonderwijs
vmbo-basis
vmbo-basis/kader
vmbo-kader
vmbo-theoretisch
vmbo-theoretisch/havo
havo
havo/vwo
vwo (atheneum en gymnasium)
Kopklas

LET OP Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
atheneum en gymnasium, je kan dus alleen vwo als
basisschooladvies krijgen.
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Als je op de basisschool wat (extra) ondersteuning
nodig hebt gehad, kan jouw basisschool ook een
advies geven over welke VO-scholen jou het beste
kunnen ondersteunen. In Amsterdam bieden de
meeste vmbo-scholen leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo) aan, dit is extra ondersteuning
voor leerlingen die dat nodig hebben. Ook kan
het zijn dat de basisschool adviseert om naar een
tussenvoorziening of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te gaan. Welke tussenvoorziening of
VSO-school het beste bij jou en je basisschooladvies
past, weet je basisschool.

Een dubbeladvies
Je kan een basisschooladvies krijgen voor één soort
onderwijs, bijvoorbeeld vmbo-kader. Maar je kan
ook een ‘dubbeladvies’ krijgen, zoals havo/vwo.
Met een dubbeladvies zegt de leerkracht dat je
in ieder geval het ene onderwijsniveau aankan
(in dit voorbeeld havo) en misschien wel meer
(in dit voorbeeld vwo). In het eerste jaar op de
VO-school wordt duidelijk welk soort onderwijs het
beste bij je past. Sommige scholen hebben een
verlengde brugklas periode.

Uitslag van de eindtoets

havo
Hoger algemeen voorgezet onderwijs

Half mei wordt de uitslag van de eindtoets bekend.
Als je een veel hogere score hebt behaald dan wat
zou passen bij het gegeven basisschooladvies, hebben jij en je ouders recht op een ’heroverweging’
van het basisschooladvies. Dit betekent dat jouw
basisschool nog eens naar al jouw gegevens gaat
kijken. De basisschool is verplicht een gesprek over
een mogelijke heroverweging te voeren. Toch is de
basisschool niet verplicht om een hoger advies te
geven. Het eindoordeel over wat voor jou de beste
soort onderwijs is, blijft bij de basisschool.

De schoolsoorten
in Amsterdam
Op pagina 138 staat een schema van alle schoolsoorten en welke vervolgopleidingen hierop aansluiten. Hieronder kan je lezen welke schoolsoorten
er in Amsterdam zijn.

Praktijkonderwijs
In het praktijkonderwijs kan je een vak leren en
gaat het vooral om de praktische kanten van het
leren. Verder is er aandacht voor het ontwikkelen
van je persoonlijkheid en het aanleren van sociale
vaardigheden. Je leert welk beroep je zou kunnen
gaan uitvoeren en hoe het is om in een bedrijf te
werken. Dit onderwijs loopt meestal door tot je
leuk, passend werk hebt gevonden.

vmbo
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Ongeveer de helft van de leerlingen gaat na de
basisschool naar het vmbo. Vmbo duurt vier jaar.
In Amsterdam heeft vmbo drie leerwegen, oftewel een ‘manier van leren’. Sommige leerlingen
hebben weinig moeite met leren uit boeken, terwijl
anderen het liefst leren door te experimenteren en
iets te doen. Het is de bedoeling dat je een leerweg volgt die goed past bij jouw mogelijkheden
en wensen. De drie leerwegen zijn:
1. vmbo-b: basisberoepsgerichte leerweg
2. vmbo-k: kaderberoepsgerichte leerweg
3. vmbo-t: theoretische leerweg, ook wel mavo
genoemd

Leerlingen die naar havo gaan, willen meestal
graag verder leren. Havo is zwaarder dan de theoretische leerweg van vmbo. Je krijgt meer leerstof,
het tempo ligt hoger en van de leerlingen wordt
een grotere zelfstandigheid verwacht. Bovendien
moet je meer huiswerk maken.

vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Leerlingen die naar vwo gaan, kunnen goed leren.
Vwo is zwaarder dan havo. Het tempo ligt hoog,
leerlingen kunnen zich vaak goed concentreren en
willen graag veel nieuwe dingen leren: van elkaar,
van de leraar en uit allerlei verschillende informatiebronnen.

De Kopklas
De Kopklas is een jaar waarin je je voorbereidt op
het voortgezet onderwijs, een soort tussenjaar na
groep 8. Het is een schoolsoort voor leerlingen die
hun kennis en vaardigheden van de Nederlandse
taal nog wat moeten verbeteren om aan een
hogere schoolsoort te kunnen beginnen. Na de
Kopklas ga je naar de brugklas van vmbo-t, havo
of vwo. Zie ook pagina 101 voor de schoolpagina
van de Kopklas in Amsterdam.

De basisondersteuning
Op alle VO-scholen kunnen leerlingen die dat
nodig hebben, rekenen op ondersteuning: dat
noemen we de basisondersteuning. De hulp via
de basisondersteuning kan te maken hebben met
leren, maar ook met hoe je je lichamelijk of geestelijk voelt, of hulp bij een moeilijke thuissituatie.
Als je bijvoorbeeld een leerachterstand hebt in
taal of rekenen, of dyslectisch bent, kan je van
school extra hulp krijgen. Het kan ook zijn dat je
niet lekker in je vel zit, je niet prettig voelt in de
klas of thuis problemen hebt. Daarover kan je op
school met iemand praten. Die persoon gaat
samen met jou en je ouders kijken welke ondersteuning het beste bij je past. De VO-school kan
ook voor extra begeleiding zorgen als je je bijvoorbeeld moeilijk kan concentreren, je meer wilt of
HOE MAAK JE DE OVERSTAP?
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moet doen dan je aankunt of het lastig vindt om je
huiswerk goed te plannen. Of als je hoogbegaafd
bent, dan kan de VO-school je meer uitdaging
geven. Dit valt allemaal onder de basisondersteuning die elke Amsterdamse VO-school biedt.

Bij wie kan je terecht?
De mentor is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Mentoren
zijn docenten die niet alleen lesgeven, maar ook
leerlingen coachen. Je mentor heeft veel contact
met de andere docenten en weet daardoor hoe
je je bij de verschillende vakken ontwikkelt.
De decaan/doorstroomcoördinator kan helpen
bij het kiezen van vakkenpakketten en profielen,
en weet ook veel over studie- en beroepsmogelijkheden.
De zorgcoördinator zorgt ervoor dat leerlingen
die dat nodig hebben de juiste begeleiding en
ondersteuning krijgen. Hij of zij heeft veel contact
met de mentor en de ouder- en kindadviseur.
De ouder- en kindadviseur geeft ondersteuning en
advies aan leerlingen en ouders bij vragen over
opvoeden en opgroeien. Hij of zij geeft ook advies
aan docenten. Wanneer dat nodig is, haalt hij in
overleg met jou en je ouders een deskundige naar
de school, of verwijst hij je door naar specialistische
jeugdhulp.
Het Zorg- en adviesteam (ZAT) van de VO-school
kan helpen als een leerling meer ondersteuning
of begeleiding nodig heeft dan de VO-school
kan bieden. In dit team zitten onder andere de
zorgcoördinator, de ouder- en kindadviseur, de
leerplichtambtenaar en een jeugdarts. Samen met
de ouders en leerling bespreken zij welke specialistische hulp kan worden ingezet.

Al deze hulp en begeleiding vind je op elke Amsterdamse VO-school; dat hebben de VO-scholen met
elkaar afgesproken. Wel kan de manier waarop de
ondersteuning wordt aangeboden per VO-school
verschillen. En sommige VO-scholen bieden boven
op dit ondersteuningspakket nog extra hulp, zoals
huiswerkbegeleiding.

Extra ondersteuning
Sommige leerlingen hebben boven op de basisondersteuning meer hulp nodig, dat noemen we
extra ondersteuning. Niet elke VO-school kan alle
extra ondersteuning bieden. Wil je weten hoe de
VO-school van jouw keuze de (extra) ondersteuning van leerlingen aanpakt? Vraag er dan naar
tijdens de open dag, of kijk in de keuzegids. Wil je
weten op welke begeleiding je op Amsterdamse
VO-scholen kan rekenen? Kijk dan op de website
van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam
Diemen, swvadam.nl .
Naast de basisondersteuning zijn er VO-scholen
die extra ondersteuning kunnen bieden aan
leerlingen die dat nodig hebben, zoals leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), maatwerk op
een reguliere VO-school, een plek op een tussenvoorziening of voortgezet speciaal onderwijs
(VSO). Dit wordt hieronder uitgebreid uitgelegd.
Als je (extra) ondersteuning nodig hebt, dan moet
je hier rekening mee houden bij het kiezen van
een VO-school. Het is natuurlijk van groot belang
dat de VO-school kan bieden wat je nodig hebt!
De basisschool kan je hiermee helpen.

Leerwegondersteunend onderwijs
(lwoo)
Kan je een vmbo-diploma halen, maar heb je
daarbij extra ondersteuning nodig? Dan kan je het
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen.
Lwoo is geen apart onderwijs, maar het betekent
dat je extra begeleiding krijgt op het vmbo.
Ongeveer een derde deel van alle vmbo-leerlingen maakt gebruik van lwoo. Hierbij volg je
hetzelfde programma als de andere leerlingen,
maar met extra hulp en begeleiding. En je krijgt
hetzelfde diploma! Sommige vmbo-scholen
hebben een aparte afdeling voor lwoo. Daar krijg
je bijvoorbeeld les in kleinere groepen en kan je
de lessen meer in je eigen tempo volgen. Andere
vmbo-scholen zetten leerlingen met en zonder
lwoo juist bij elkaar in de klas. Ook hiervoor geldt:
ga kijken en beoordeel wat het beste bij je past.
Niet alle vmbo-scholen bieden lwoo aan. Heb je
dus een advies voor vmbo met lwoo, dan kan
je alleen vmbo-scholen die lwoo aanbieden op
je voorkeurslijst zetten.

→ Op pagina 42 t/m 44 vind je de vmbo-scholen
die lwoo aanbieden

12

KEUZEGIDS VOORTGEZET ONDERWIJS AMSTERDAM 2020

Tussenvoorziening
Sommige leerlingen hebben een andere aanpak
of een bepaald plan voor extra ondersteuning
nodig, dat niet op een reguliere VO-school
aangeboden kan worden. Voor deze leerlingen
zijn er de zogenaamde tussenvoorzieningen of een
school met een special clASS. Leerlingen met of
zonder lwoo kunnen naar een tussenvoorziening.
Op de meeste tussenvoorzieningen kunnen leerlingen een diploma halen.

→ Vanaf pagina 42 vind je een overzicht met alle
tussenvoorzieningen in Amsterdam

Misschien praktijkonderwijs of vmbo
met lwoo?
Om te beoordelen of een leerling praktijkonderwijs
of een vorm van vmbo met leerwegondersteunend
onderwijs nodig heeft, worden de leerlingen eerst
getest op het gebied van leerresultaten (de LAT).
Als een leerling leerachterstanden heeft, is er
vervolgonderzoek nodig. Dit kan een intelligentietest (de CAP) of sociaal-emotioneel onderzoek
(de SEM) zijn. De tests worden afgenomen tussen
oktober en december 2019. Als je mee gaat doen
aan deze tests, houdt de basisschool jou en je
ouders op de hoogte.

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Voortgezet speciaal onderwijs is voor leerlingen
met een grote onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Dit kan een beperking zijn (lichamelijk,
zintuiglijk of verstandelijk) of bijvoorbeeld
gedragsproblematiek. Een VSO-school heeft
alle voorzieningen en kennis in huis om deze
leerlingen goed op te vangen en te begeleiden.
Op sommige VSO-scholen kan een diploma
worden behaald en andere begeleiden de leerlingen bijvoorbeeld naar het mbo, een beroepsveld of dagbesteding.

→ Vanaf pagina 42 vind je een overzicht met alle
VSO-scholen in Amsterdam
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” Het is belangrijk dat leerlingen
zich op hun gemak voelen
op een school”
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STAP 2

Schoolkeuze
Samen met je ouders bezoek je open dagen en zoek je VO-scholen
uit die goed bij jou en je basisschooladvies passen.

Informatie over VO-scholen
Al vanaf de gesprekken in groep 7 over je basisschooladvies, kan je op zoek gaan naar VO-scholen
die voor jou interessant zijn. Deze VO-scholen
moeten het onderwijs bieden dat gelijk is aan je
basisschooladvies en eventueel extra ondersteuning als je dat nodig hebt. In deze keuzegids
staat een overzicht van alle Amsterdamse VOscholen (vanaf pagina 42). In dit overzicht zie je
ook welke schoolsoorten aangeboden worden
en of de VO-school extra ondersteuning biedt.
Daarnaast heeft elke VO-school in deze gids een
eigen pagina (vanaf pagina 48). Op deze pagina’s
vind je het adres en de website van de VO-school,
en hoe de VO-school te bereiken is. Ook vind je
hier meer informatie over het aantal leerlingen op
school, hoeveel brugklassen de VO-school heeft,
wat de kosten zijn voor het eerste leerjaar en
nog veel meer belangrijke informatie. Je kan
ook digitale bronnen gebruiken bij je zoektocht,
zie daarvoor de lijst met handige websites op
pagina 16.

Categorale school of
een scholengemeenschap
Voel je je helemaal thuis op een categorale
school, een VO-school met maar één schoolsoort,
zoals het vmbo? Of ben je beter af op een scholengemeenschap met meerdere schoolsoorten, bijvoorbeeld vmbo, havo en vwo? Er zijn voor beide
soorten scholen voor- en nadelen te bedenken.
Het is dus goed om na te denken welk type VOschool het beste bij je past.

Ondersteuningsbehoefte?
Vroeg op onderzoek uit!
De basisschool kan jou vertellen of je extra ondersteuning nodig hebt op je nieuwe VO-school.
Als dat nodig is, dan is het belangrijk om samen
met je ouders zo vroeg mogelijk te onderzoeken
welke VO-school het beste bij je past. Je ouders
kunnen contact opnemen met een VO-school om
een afspraak te maken. Deze afspraken worden
meestal gemaakt met de zorgcoördinator van de
VO-school. In dat gesprek bespreken je ouders
welke extra ondersteuning je nodig hebt, of de
VO-school je dit kan bieden en hoe ze dat kunnen
bieden. Kan de VO-school geen geschikte ondersteuning bieden, dan kunnen ze je misschien helpen
met het vinden van beter passende VO-scholen.
Vroeg op onderzoek uit is goed als je waarschijnlijk
naar een VSO-school, tussenvoorziening, praktijkonderwijs of de Kopklas gaat. Het kan zijn dat er
voor jou op de basisschool een ontwikkelingsperspectief is opgesteld en je nu extra ondersteuning krijgt. Als je straks graag naar een reguliere VO-school zou willen, dan moet onderzocht
worden of de VO-school kan bieden wat je nodig
hebt. Hetzelfde geldt voor leerlingen die uit het
speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) komen. Kortom: als je keuzes gaat maken,
is het goed om te weten welke VO-scholen kunnen
bieden wat jij nodig hebt.

HOE MAAK JE DE OVERSTAP?
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Handige websites

swvamsterdamdiemen.nl

Hieronder staat een aantal websites dat je kan
helpen bij het kiezen van een passende VO-school.

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Amsterdam-Diemen coördineert en ondersteunt
PO-scholen bij het organiseren van goed, passend
onderwijs voor iedere leerling. Hier lees je wat dit
passend onderwijs betekent in het Amsterdamse
basisonderwijs, en hoe dit precies in elkaar zit.

voschoolkeuze020.nl
Dit is de website van de Amsterdamse Kernprocedure. Daar kan je deze keuzegids (digitaal) vinden,
een tijdpad met belangrijke data en veelgestelde
vragen. Je kan op deze website een lijst maken
met je favoriete scholen en de open dagen die je
wilt bezoeken. Ook laat de website zien hoe ver de
VO-school van je huis ligt. In de maanden april en
mei zal er een telefonische servicedesk beschikbaar zijn, waarvan het nummer op deze site te
vinden is.

schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/vo
Deze website is van de gemeente en hier vind je
alle Amsterdamse VO-scholen. Ook is er een
zoekfunctie op de kaart en kan je zien wat de
onderwijsinspectie van de school vindt. Op de
website kan je de afstand in kilometers zien van
de VO-school naar je huis. Je kan je favoriete
VO-scholen selecteren en een lijst maken.

onderwijsconsument.nl
Dit is een onafhankelijke organisatie die ouders
en leerlingen informatie en advies geeft over
het Amsterdamse onderwijs. Ook hebben zij een
scholenzoeker met uitgebreide informatie over
VO-scholen en een overzicht van de open dagen.
Iedere VO-school heeft een webpagina die door
de onafhankelijke redactie van OCO is ingevuld.
De website bevat informatie over rechten en
plichten van ouders en leerlingen. De helpdesk
beantwoordt telefonisch vragen.

swvadam.nl
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs
Amsterdam-Diemen stuurt en ondersteunt VOscholen bij het organiseren van goede ondersteuning voor iedere leerling. Hier lees je informatie
over leerlingenzorg in het Amsterdamse voortgezet onderwijs, het praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs, speciaal onderwijs en
informatie voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
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stichtingvsa.nl
Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) biedt
een website met een actief ouderforum. Ouders
die zich zorgen maken over de aansluiting tussen
vraag en aanbod van het onderwijs in Amsterdam
kunnen hier terecht.

scholenopdekaart.nl
Deze landelijke website helpt ouders en leerlingen
uit groep 8 bij het zoeken naar een VO-school.
De informatie gaat uit van de gegevens van de
Rijksoverheid en informatie van de VO-scholen zelf.
Je kan op deze website VO-scholen met elkaar
vergelijken.

minocw.nl
De website van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Hier is de wet- en regelgeving over het onderwijs te lezen, met informatie
speciaal voor ouders.

oudersonderwijs.nl
Ouders & Onderwijs zet zich landelijk in voor de
belangen van ouders. Telefonisch en via de website kunnen ouders om advies vragen.

routeplanner.fietsersbond.nl
Wil je weten wat de handigste fietsroute is naar
jouw nieuwe school? Deze fietsrouteplanner helpt
je de kortste of veiligste route te bepalen.

routecraft.com
Ook op deze site kan je jouw fietsroute plannen
en vind je bovendien alle ‘black spots’: de gevaarlijkste kruispunten in Amsterdam.

vanponaarvo.nl
Op deze website kan je meer lezen over de regels
rond de overgang van leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, van groep 8 naar
de brugklas. Je vindt er bijvoorbeeld informatie
over het basisschooladvies en de eindtoets.

Waarop letten bij het zoeken
naar VO-scholen?

Contact met ouders
●
●

De VO-school moet het onderwijs van jouw basisschooladvies bieden en je de (extra) ondersteuning kunnen bieden die je eventueel nodig hebt.
Daarnaast kunnen er nog veel meer punten voor
jou en je ouders belangrijk zijn. Hieronder vind
je een vragenlijst met tips voor de eerste zoektocht
of voor tijdens de open dagen.

●

●

Hoe vaak worden ouders over de resultaten van
hun kind geïnformeerd?
Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd
als hun kind misschien blijft zitten of van de
VO-school moet?
Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd
bij verzuim, pesten, slechte leerresultaten enzovoort?
Gebruikt de VO-school hulp van ouders?

De sfeer op school
Algemeen
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Onderwijsconcept: montessori, dalton, een
ander concept of een reguliere school?
Geloofsrichting of levensbeschouwing van de
school: bijvoorbeeld openbaar, humanistisch,
christelijk of islamitisch?
Hoe worden de klassen samengesteld?
Hoe lang duurt de brugperiode?
Welke leerwegen en welke beroepsgerichte
profielen biedt de VO-school voor vmbo aan?
Hoe ziet het lesrooster eruit? Zijn er dubbele
uren voor bepaalde vakken? Is er een maximaal aantal vakken per dag?
Biedt de VO-school extra vakken (bijvoorbeeld
extra taal, techniek of sport) aan?
Heeft de VO-school bijzondere profielklassen,
zoals sport, tweetalig onderwijs, cultuur, gymnasium of technasium?
Kan je eindexamen doen in bijzondere vakken?
Kunnen leerlingen doorstromen naar een
hogere of lagere schoolsoort?
Kunnen leerlingen blijven zitten? Wat zijn hierbij
de regels en wanneer horen ouders dat?
Hoe is de opvang geregeld als er lessen uitvallen?
Hoeveel tijd besteden de meeste leerlingen
aan hun huiswerk?
Is het een categorale VO-school of een brede
scholengemeenschap?
Waarin onderscheidt deze VO-school zich van
de andere VO-scholen?
Gebruikt de VO-school tijdens de lessen computers, laptops of iPads?
Kan je je cijfers, het rooster en het huiswerk
online bekijken?
Hoe ver weg is de VO-school? En is de VOschool goed bereikbaar met de fiets of het
openbaar vervoer?

●
●
●

Wordt er iets gedaan aan geloofs- en/of levensovertuigingen?
Wat wordt er gedaan tegen pesten? En spijbelen?
Hoeveel leerlingen telt de school?
Hoe is het schoolgebouw? Is de huisvesting
permanent of tijdelijk?

Ondersteuning
●

●

Welke ondersteuning is er voor leerlingen die
dat nodig hebben, bijvoorbeeld bij dyslexie of
dyscalculie? Wat houdt deze ondersteuning
concreet in?
Is er huiswerkbegeleiding? Zo ja, hoe is dit
georganiseerd?

Kosten
●
●
●

Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage?
Welke activiteiten zijn er buiten schooltijd en
wat zijn de kosten hiervoor?
Wat zijn de kosten voor de volgende leerjaren?

HOE MAAK JE DE OVERSTAP?
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Open dagen bezoeken
Snap je iets niet? Mis je nog informatie? Vraag
het op de open dag van de VO-school en laat je
uitleggen hoe het allemaal in z’n werk gaat op de
VO-school. Iedere VO-school heeft ook een eigen
schoolgids met daarin de uitgangspunten van de
school, de lestijden, speciale programma’s, kosten
en nog veel meer.
De open dagen voor leerlingen uit groep 8 worden
in januari en februari georganiseerd door de VOscholen. Vanaf pagina 22 in deze keuzegids staan
alle open dagen gerangschikt op datum. Op de
scholenpagina’s staat bij elke VO-school ook
wanneer de open dagen zijn. Het kan zijn dat een
VO-school voor verschillende basisschooladviezen
een aparte dag of tijd heeft gereserveerd, of aan
jou vraagt jezelf aan te melden voor hun open
dag. Kijk dus op de scholenpagina en vooral op
de website van de VO-school voor meer informatie
over de open dagen.

Uitgebreid onderzoek
Als je via de Centrale Loting & Matching een
plaatsingsaanbod krijgt, moet je soms een lange
voorkeurslijst maken van VO-scholen. Ga daarom
naar zoveel mogelijk open dagen of probeer op
een andere manier informatie te krijgen over de
VO-scholen.
TIP 1 Je kan de checklist op de volgende pagina
meenemen tijdens de open dagen die je bezoekt.
TIP 2 Ken je leerlingen die al naar een VO-school
gaan, bijvoorbeeld oudere broers of zussen van
je klasgenoten, of leerlingen uit de buurt? Vraag
ze naar hun ervaringen!
TIP 3 Op pagina 30 staat per basisschooladvies
hoe lang je voorkeurslijst moet zijn om op 2 april
zeker geplaatst te zijn.
TIP 4 Je kan digitale bronnen gebruiken bij je
zoektocht, zie hiervoor de lijst met handige websites op pagina 16.
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Checklist open dagen
Als je een open dag bezoekt, komen er veel dingen op je af en hierdoor kan je
makkelijk iets vergeten. Daarom hebben wij een handige checklist die je helpt met
het beoordelen van de scholen. Knip hem uit, neem hem mee en vul bij elk punt
een cijfer van 1 t/m 5 in (1 betekent: nee, helemaal niet, en 5 betekent: ja, zeker).
Als je alle open dagen hebt bezocht, tel je de cijfers per school bij elkaar op.
Zo zie je welke school het hoogst heeft gescoord.

School 1
School 2
School 3
School 4
School 5
School 6
School 7
School 8
School 9
School 10
School 11
School 12

Wat vind ik van de school?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

De school voelt vertrouwd
De leerlingen en leraren zijn aardig
Er hangt een fijne sfeer
De kantine heeft genoeg lekker (en gezond) eten

Wat vind ik van de locatie?
Het gebouw is schoon
De school is goed bereikbaar
(met de fiets of het openbaar vervoer)
Er is een plek waar ik buiten kan zitten
Er is genoeg plek waar ik in rust mijn huiswerk kan doen
De lokalen zijn ruim
Er is genoeg plek voor beweging
(een groot gymlokaal en/of sportveld)
De kluisjes zijn groot genoeg

HOE MAAK JE DE OVERSTAP?
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Welke hulp krijg ik?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Er is begeleiding als ik moeite heb met vakken
Er zijn speciale huiswerkuren
Ik krijg hulp met plannen en met het bijhouden van
mijn agenda
Ik kan extra hulp krijgen
(bijvoorbeeld met mijn dyslexie of andere problemen)
Er is iemand waar ik naartoe kan als ik mij niet goed voel
Mijn klas krijgt een eigen mentor
Er zijn mentoruren of andere momenten waarop
ik bij mijn mentor terechtkan

Hoe zien de schooldagen eruit?
Ik vind de begin- en eindtijden van een schooldag
prettig
Ik vind de lesuren niet te lang of te kort
Ik krijg voldoende pauze
Ik vind de groepen niet te groot
Er zijn veel bijzondere of creatieve vakken
(muziek, talen of sport)
Ik mag gebruikmaken van computers, laptops of iPads

Wat zijn de regels en afspraken?
Mobieltjes zijn toegestaan
Ik vind dat ik een gepaste straf krijg als ik mij misdraag
De school doet veel tegen pesten
Er mag niet gerookt worden op het terrein van de school

Iets anders dan school
Er is een kennismaking aan het begin van het jaar
Er zijn leuke buitenschoolse activiteiten
De school organiseert werkweken/uitstapjes
(in het buitenland)

Totale score:
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” Ik gebruik de checklist wanneer
ik open dagen bezoek”
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Open dagen
Kijk voor informatie over de open dagen van VO-scholen op de scholenpagina’s
vanaf pagina 48.

DATUM

TIJD

SCHOOL

08 januari (wo)

19:00
15:00-17:30
Zie website

Montessori Lyceum Oostpoort Algemene Informatieavond voor ouders van leerlingen
uit groep 8
Spring High
Open huis
St. Nicolaaslyceum
Voorlichtingsavond, aanmelden via site

10:00-12:00

Calandlyceum

13:00-15:00

Calandlyceum

13 januari (ma) 16:00-19:00

Calvijn College

14 januari (di)

16:00-20:00
Zie website

Comenius Lyceum Amsterdam Open avond voor ouders en leerlingen
Cygnus Gymnasium
Open avond voor leerlingen en ouders
Cygnus Gymnasium
Open lesmiddag voor leerlingen plus informatie voor
ouders
De Apollo
Open dag voor ouders/ verzorgers en nieuwe leerlingen
Huygens College
Open dag
Ir. Lely Lyceum
Groep 8 introductiedag
Kolom praktijkcollege De
Neem contact op met de school voor een kennismaking
Dreef
Marcanti College
Open avond
St. Nicolaaslyceum
Voorlichtingsavond, aanmelden via site

15 januari (wo)

14:00-16:00
Zie website

Cygnus Gymnasium
IJburg College

Open dag voor leerlingen en ouders
Kennismakingslessen voor leerlingen groep 8 in de
middag, op inschrijving

16 januari (do)

17:00-21:00
18:30-20:30
19:00-21:30
18:00-20:30
19:30-22:00
19:00-21:00
16:00-19:00
17:00-19:00

Berlage Lyceum
Bredero Beroepscollege
CSB
Hubertus & Berkhoff
Ignatiusgymnasium
Ir. Lely Lyceum
Mundus College
Spring High

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open

17 januari (vr)

19:30-22:00

Ignatiusgymnasium

Open avond voor leerlingen en ouders

18 januari (za)

10:00-13:00
09:30-12:30
10:30-13:30
10:00-14:00

Berlage Lyceum
CSB
Ir. Lely Lyceum
Montessori Lyceum Amsterdam
(MLA)
Vinse School

Open dag voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders
Open dag
Open dag
Voor havo/vwo, vwo en gymnasium (Pieter de Hoochstraat 59), voor mavo/havo (Van Ostadestraat 103)
Neem contact op met de school voor een kennismaking
door een e-mail te sturen naar opendag2020 @
vinseschool.nl

20 januari (ma) 18:00-20:00
19:00-21:00

De Amsterdamse Mavo
Damstede 2 - Agora

Rondleiding, voorlichting en activiteiten
Open dag

21 januari (di)

Amsterdams Beroepscollege
Noorderlicht
Hogelant
Kolom praktijkcollege Noord

Open huis

11 januari (za)

18:30-21:00
19:30-21:30
14:00-16:00
16:00-19:30
16:00-21:00
09:00-14:00
09:30-16:00

10:00-14:00

14:30-18:00
19:00-21:00
13:15-14:45
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TOELICHTING

Masterclass voor leerlingen met een vwo-advies die
geïnteresseerd zijn in technasium en/of gymnasium,
deelname op inschrijving (via de website)
Masterclass voor leerlingen met een havo of havo-vwo
advies die geïnteresseerd zijn in technasium, deelname
op inschrijving (via de website)
Open dag voor ouders en nieuwe leerlingen

avond voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders
avond
avond
avond
avond voor leerlingen en ouders
avond
avond
huis

Open avond
Rondleiding door leerlingen en een bezoek aan
praktijklessen

DATUM

TIJD

SCHOOL

TOELICHTING

21 januari (di)

08:45-15:30

Open Schoolgemeenschap
Bijlmer
Wellantcollege Linnaeus

Kennismakingslessen leerlingen groep 8, aanmelden via
de basisschool
Informatieavond voor ouders

14:00-16:00

Bredero Beroepscollege
Damstede Lyceum
Hogelant
IJburg College
IJburg College
Ignatiusgymnasium
Kolom praktijkcollege De
Atlant
Kolom praktijkcollege Het Plein

15:00-20:30
14:00-16:30
10:00-14:00

Mediacollege Amsterdam
Orion College Drostenburg
Orion College Noord

15:00-17:00
14:00-17:00
19:00-21:00
15:00-19:00

Pieter Nieuwland College
Wellantcollege Linnaeus
Wellantcollege Linnaeus
Zuiderlicht College

Lesjesmiddag
Open avond voor ouders en kinderen
Open lesmiddag
Open middag voor leerlingen met een vmbo-bk advies
Open avond voor leerlingen met een vmbo-t/havo/vwo
Proeflessen voor leerlingen, vakpresentaties voor ouders
Op woensdag 22 januari bent u van harte welkom
op Praktijkcollege de Atlant!
Introductie van alle theorie- en praktijklessen
advies
Open avond
aanmeldingen.ocdrostenburg @ orion.nl
Kennismaken kan het hele jaar door, maak hiervoor een
afspraak met Cees Blij, 06 2863 9257
Open lesmiddag voor alle toekomstige leerlingen
Open dag voor leerlingen en ouders
Open avond voor leerlingen en ouders
Open dag voor leerlingen en ouders, Karel du Jardinstraat 54

19:00-21:00
19:30-21:00

Bredero Mavo
De Apollo

19:00-21:00
19:30-21:30
18:00-20:30
19:00-21:00

De nieuwe Havo
Hyperion Lyceum
Metis Montessori Lyceum
Pieter Nieuwland College

Zie website
19:00-21:30

St. Nicolaaslyceum
Vossius Gymnasium

19:00-21:00

Vox College

18:00-21:00

Cartesius 2

18:30-21:00
18:00-20:30
18:00-20:00

Clusius College Amsterdam
IVKO
Open Schoolgemeenschap
Bijlmer

10:00-13:00
09:30-14:30

Calandlyceum
Cartesius 2

11:00-14:00
10:00-13:00
10:00-13:00

Cburg College
Clusius College Amsterdam
College De Meer

13:00-17:00
10:00-12:00
11:00-14:00
10:00-13:00
11:00-14:00
11:00-14:00
10:00-14:00
10:00-14:00
10:00-13:00

Cornelius Haga Lyceum
De Amsterdamse Mavo
De nieuwe Havo
Hyperion Lyceum
IVKO
Metis Montessori Lyceum
Open Schoolgemeenschap
Bijlmer
St. Nicolaaslyceum
Vossius Gymnasium

11:00-14:00

Vox College

19:00-20:30
22 januari (wo)

23 januari (do)

24 januari (vr)

25 januari (za)

14:00-16:00
19:00-21:30
13:00-15:00
Zie website
Zie website
14:00-16:00
13:30-17:00

Open avond
Voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers van groep 8
leerlingen
Open avond
Open avond
Open avond
Open avond voor toekomstige ouder(s) en leerlingen:
neem een kijkje in de school!
Voorlichtingsavond, aanmelden via site
Open inloopavond voor leerlingen van groep 7 en 8 en
ouders
Open avond
Open avond in de aula van onze nieuwe locatie aan
het Geertje Wielemaplein 1 (Zeeburgereiland,
Amsterdam Oost)
Open avond
Open avond voor ouders en leerlingen
Open avond voor leerlingen en ouders
Open dag voor ouders en leerlingen uit groep 7 en 8
Open dag in de aula van onze nieuwe locatie aan
het Geertje Wielemaplein 1 (Zeeburgereiland,
Amsterdam Oost)
Open dag
Open dag
Ontvangst in het gebouw aan de Radioweg 56
(onderbouw)
Open middag
Rondleiding, voorlichting en activiteiten
Open dag
Open dag
Open dag voor ouders en leerlingen
Open dag
Open dag voor leerlingen en ouders
Open dag
Open inloopdag voor leerlingen van groep 7 en 8 en
ouders
Open dag
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DATUM

SCHOOL

TOELICHTING

27 januari (ma) 18:30-20:00

Clusius College Amsterdam

Informatie avond ouders

28 januari (di)

09:00-16:00
18:00-21:00

Bindelmeer College
Gerrit van der Veen College

18:30-21:00
16:00-20:00
17:00-21:00
19:00-21:30

Hervormd Lyceum West
Hervormd Lyceum Zuid
Het Amsterdams Lyceum
Lumion

Lesjes-dag (alleen na aanmelding)
Open avond, aanmelden via de website van de
school
Open avond voor ouders en leerlingen uit groep 8
Open avond
Informatieavond voor ouders en leerlingen
Open avond voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun
ouders

14:30-16:00
15:00-19:00

Bredero Mavo
Cartesius Lyceum

13:00-15:00
15:00-20:00
18:30-21:00
13:30-17:00
17:00-21:00
15:00-19:00
15:00-17:30
19:00-21:00
15:00-17:00
15:00-16:30

CSB
Gerrit van der Veen College
Hervormd Lyceum West
Hervormd Lyceum Zuid
Het Amsterdams Lyceum
Iedersland College
Spring High
Sweelinck College
Sweelinck College
Viertaal College Amsterdam

18:00-21:00

Amsterdams Beroepscollege
Noorderlicht
Calandlyceum
Cartesius Lyceum

29 januari (wo)

30 januari (do)

TIJD

19:00-21:00
15:00-19:00

15:30-19:00

LUCA Praktijkschool

19:00-21:00
15:00-20:30
18:00-21:00
15:00-19:30

Barlaeus Gymnasium
Montessori Lyceum Oostpoort
Panta Rhei (Amstelveen)
Spinoza20first

Open
Open
Open
Open

Barlaeus Gymnasium
Bindelmeer College
Damstede Lyceum
Havo De Hof
Het Amsterdams Lyceum
Lumion
Panta Rhei (Amstelveen)
Spinoza20first

Open markt en proeflessen (voor ouders en kinderen)
Kom langs en beleef het Bindelmeer College!
Open huis voor ouders en kinderen
Open dag
Open dag met rondleidingen gegeven door leerlingen
Open dag voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders
Open dag
Open dag

01 februari (za) 10:00-13:00
11:00-15:00
10:00-13:30
10:30-13:30
10:00-13:00
10:00-13:00
11:00-14:00
09:30-13:00
04 februari (di)

18:30-20:30 Cburg College
15:00-18:00 Fons Vitae Lyceum
of 19:00-21:00
19:00-21:30 Joodse Scholengemeenschap Maimonides
19:00-21:00 Over-Y College
19:00-21:00 Pieter Nieuwland College

05 februari (wo) 14:00-16:00
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Open huis
Open avond voor ouders en leerlingen uit groep 7 en 8
Open huis voor leerlingen en ouders, vooraf aanmelden
is niet nodig
Open dag
Locatie: Reijnier Vinkeleskade 53, inschrijven per tijdsblok
via website
Open avond
Rondleiding door leerlingen en een bezoek aan
praktijklessen
Open dag

19:00-21:00 Damstede 2 - Agora
15:00-18:00 Fons Vitae Lyceum
of 19:00-21:00
19:00-20:30 Havo De Hof
13:15-14:45
Kolom praktijkcollege Noord

31 januari (vr)

Lesjesmiddag
Open huis voor leerlingen en ouders, vooraf aanmelden
is niet nodig
Lesjesmiddag voor groep 8
Open dag aanmelden via de website van de school
Open avond voor ouders en leerlingen van groep 8
Open middag
Informatieavond voor ouders en leerlingen
Open dag
Open huis
Open avond voor nieuwe leerlingen en ouders
Open middag voor nieuwe leerlingen en ouders
Open middag

14:00-16:00

Amsterdams Beroepscollege
Noorderlicht
Barlaeus Gymnasium

14:30-16:30

Berlage Lyceum
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markt
dag en -avond
avond
dag

Open avond
Locatie: Reijnier Vinkeleskade 53, inschrijven per tijdsblok
via website
Open avond voor nieuwe leerlingen en ouders
Open avond voor leerlingen en ouders van groep 8
Open avond voor toekomstige ouder(s) en leerlingen:
neem een kijkje in de school!
Open lesmiddag op inschrijving bel
020 6369 591
Lesjesmiddag & oudermiddag (ouders en kinderen
hebben een apart programma)
Open lesmiddag voor leerlingen uit groep 8, aanmelden
via de website in januari (alleen voor leerlingen)

DATUM

TIJD

05 februari (wo) 14:00-17:00
14:00-16:00
14:15-16:15
15:00-18:00
15:00-17:00
15:00-16:00
14:30-21:00
06 februari (do) 18:30-20:30
18:30-21:00
19:00-20:30

College De Meer

Ontvangst in het gebouw aan de Radioweg 56
(onderbouw)
Damstede Lyceum
Lesjesmiddag voor kinderen uit groep 8
De nieuwe Havo
Meeloopmiddag
Montessori Lyceum Amsterdam Voor havo/vwo, vwo en gymnasium (Pieter de Hooch(MLA)
straat 59), voor mavo/havo (Van Ostadestraat 103)
Pieter Nieuwland College
Open lesmiddag voor alle toekomstige leerlingen
Vinse School
Lesjesmiddag
Wellantcollege vmbo Sloten
Open dag, de school is tussen 17:00-18:30 dicht

17:30-19:30
15:00-16:00
16:00-20:00
18:00-21:00
15:00-17:00

Bredero Mavo
Cornelius Haga Lyceum
Cygnus Gymnasium

18:00-21:00
15:00-17:30

Het 4e Gymnasium
Spinoza Lyceum

18:30-21:00

08 februari (za) 10:00-14:00

11 februari (di)

TOELICHTING

Bredero Beroepscollege
Open avond
Comenius Lyceum Amsterdam Open avond voor ouders en leerlingen
Hervormd Lyceum West
Informatieavond over tweetalig onderwijs op havo en
vwo voor ouders en leerlingen van groep 8
Het 4e Gymnasium
Open avond
Kiem Montessori
Kom naar de open dag en weet waarvoor je kiest
LUCA Praktijkschool
Open dag
Open Schoolgemeenschap
Voor leerlingen en ouders met een havo- of vwo-advies
Bijlmer
Spinoza Lyceum
Open avond voor leerlingen met een havo/vwo- en
vwo-advies
Spring High
Open huis
Vinse School
Lesjesmiddag

18:00-21:00
18:30-20:00
15:30-19:00
18:00-20:00

07 februari (vr)

SCHOOL

10:00-13:00
11:00-14:00
10:00-13:00

Geert Groote College
Amsterdam
Huygens College
Kiem Montessori
Spinoza Lyceum

11:00-14:00
13:00-15:00
10:00-13:00

Sweelinck College
Zuiderlicht College
Zuiderlicht College

19:00-21:00
18:00-20:30
19:00-21:00

Damstede 2 - Agora
Hubertus & Berkhoff
Kolom VSO Alphons Laudy

16:00-19:00

Mundus College

12 februari (wo) 14:30-15:30
14:00-16:00
14:00-16:00

Amsterdams Beroepscollege
Noorderlicht
Bredero Beroepscollege
Calandlyceum

13:00-15:00
14:00-16:00
13:45-15:45

CSB
Fons Vitae Lyceum
Gerrit van der Veen College

13:45-16:00
13:45-15:45
15:00-20:30
13:30-16:30

Het 4e Gymnasium
Huygens College
Mediacollege Amsterdam
Panta Rhei (Amstelveen)

14:00-16:00

Sweelinck College

Open dag
Open avond
Open lesmiddag voor leerlingen plus informatie voor
ouders
Open avond
Open middag voor leerlingen met met een mavo- en
mavo/havoadvies
Open dag voor ouders, verzorgers en nieuwe leerlingen,
inloop en open lessen
Open dag
Kom naar de open dag en weet waarvoor je kiest
Open ochtend voor leerlingen met een havo/vwo- en
vwo-advies
Open dag voor nieuwe leerlingen en ouders
Info Talentdansklas Rustenburgerstraat 438
Open dag voor leerlingen en ouders, Karel du Jardinstraat 54
Open dag
Open avond
Informatieavond voor ouders, zie website voor meer
informatie
Open avond
Op 12 & 26 februari en op 4 & 10 maart 14:30-15:30
zijn er rondleidingen op inschrijving bel 020 636 95 91
Lesjesmiddag
Masterclass voor sportklas- en kunstklasleerlingen,
aanmelden kan tijdens de open dagen of via de website
Lesjesmiddag voor groep 8
Open lesjesmiddag (inschrijven via onze website)
Open lesmiddag voor leerlingen van groep 8,
aanmelden via de website van de school
Open lesmiddag
Lesjesmiddag
Open avond
Lesjesmiddag voor achtste-groepers, locatie Pandora 1
te Amstelveen
Open lesmiddag voor nieuwe leerlingen, leerlingen
volgen lessen bij docenten en maken zo kennis met de
vakken en met de manier van lesgeven
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DATUM

TIJD

SCHOOL

TOELICHTING

12 februari (wo) 14:00-16:00

Wellantcollege Linnaeus

Lesjesmiddag voor leerlingen groep 8

13 februari (do) 14:30-16:30

Berlage Lyceum

Open lesmiddag voor leerlingen uit groep 8, aanmelding
via de website in januari (alleen voor leerlingen)

14 februari (vr)

13:00-15:00

Joodse Scholengemeenschap Maimonides

Lesjesmiddag voor de nieuwe brugklas

25 februari (di)

10:00-12:00

Kolom VSO De Heldring

Open dag

26 februari (wo) 14:00-16:00
14:00-16:00
13:00-14:00
16:00-20:00
14:00-16:00

26

Damstede 2 - Agora
Lesjesmiddag
Kolom praktijkcollege Het Plein Introductie van alle theorie- en praktijklessen
Kolom VSO Alphons Laudy
Open middag voor leerlingen, zie website voor meer
informatie
Marcanti College
Open avond
Over-Y College
Open lesmiddag voor leerlingen en ouders van groep 8

29 februari (za) 10:00-12:00
14:00-15:35

Over-Y College
Vossius Gymnasium

Open dag voor leerlingen en ouders van groep 8
Open lesmiddag, exclusief voor leerlingen van groep 7
en 8

02 maart (ma)

16:00-19:30

Clusius College Amsterdam

Extra inschrijf- en informatie avond voor ouders

03 maart (di)

18:30-21:00

College De Meer

Ontvangst in het gebouw aan de Radioweg 56
(onderbouw)

04 maart (wo)

14:30-16:00
16:00-19:00

Bredero Mavo
Calvijn College

14:00-16:00
16:00-19:00

Damstede 2 - Agora
Mundus College

Inschrijfmiddag en lesjesmiddag
Open dag voor ouders en nieuwe leerlingen, op deze
open dag kun je je ook meteen inschrijven
Lesjesmiddag
Open middag

05 maart (do)

16:30-18:30
15:30-17:00

Cburg College
Orion College Amstel

Inschrijfavond
Kennismaken, meedraaien en rondleidingen zijn
overigens het hele jaar door mogelijk, u kunt hiervoor
altijd een afspraak maken

10 maart (di)

16:00-18:30

Bredero Beroepscollege

Inschrijfmiddag
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DATUM

Op afspraak

TIJD

SCHOOL

TOELICHTING

Altra College Bleichrodt
Altra College Centrum

Neem contact op met de school voor een kennismaking
Neem contact op met onze school om een kennismakingsgesprek te plannen
Neem contact op met de school voor een kennismaking
Neem contact op met de school voor een kennismaking
DENISE heeft geen Open Dag, informatiemiddagen
alleen op afspraak zie de website denise.espritscholen.nl/
home/english/register-for-denise
Rondleiding op afspraak, bel 020 408 12 04
Op 29 januari, 5 februari, 12 februari & 26 februari,
intakemiddag voor leerlingen, de leerling kan zich
inschrijven via de website van de school
We laten u graag de school zien en vertellen over ons
onderwijs en onze visie. Heeft u uw kind ingeschreven
dan kunt u ook een bezoek brengen aan de klas waarin
uw kind waarschijnlijk komt
Vanaf januari open dagen volgens rooster VO-locaties,
zie ook schoolpagina’s van de 8 VO-scholen onder het
kopje ‘Scholen’
Kennismaken, meedraaien en rondleidingen zijn
overigens het hele jaar door mogelijk, u kunt hiervoor
altijd een afspraak maken
Kennismaken kan het hele jaar door, maak hiervoor een
afspraak met Cees Blij, 06 28 63 92 57
Neem contact op met de school voor een rondleiding/
kennismaking! Telefoon: 020 368 10 71 of 06 30 72 26 14
Wilt u een informatiedag bezoeken, dan kunt u zich
daarvoor aanmelden op svpo.nl
Vanaf 1 november kunt u bellen voor het maken van
een kennismakingsgesprek
Kennismaken is het hele jaar door mogelijk, maak
hiervoor telefonisch een afspraak
Lesmiddagen, zie info zuiderlicht.org

Altra College Zuidoost
Cheider (vo)
DENISE

Iedersland College
IVKO

Kentalis Signis

Kopklas

Orion College Amstel

Orion College Noord
Orion College Zuidoost
SvPO Amsterdam
Tobiasschool
Visio Onderwijs Amsterdam
Zuiderlicht College

Open dagen online
Deze open dagen staan ook op de website,
voschoolkeuze020.nl. De open dagen die je
wilt bezoeken, kan je aanvinken. Hier wordt
dan automatisch een lijst van gemaakt die
je kan downloaden en printen.
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”Samen met mijn ouders maak ik
mijn voorkeurslijst”
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STAP 3

Aanmelden
Je maakt een lijst van VO-scholen en je ouders melden je aan op
jouw favoriete VO-school.

Voorkeurslijst maken
Als je een van de onderstaande basisschooladviezen hebt gekregen, ga je mee in de Centrale
Loting & Matching. Hiervoor is het belangrijk dat
je niet slechts één VO-school hebt gekozen, maar
een lijst hebt gemaakt met meerdere VO-scholen
die je aanspreken; een voorkeurslijst. Het kan namelijk zijn dat een VO-school meer aanmeldingen
krijgt dan dat ze leerlingen kunnen plaatsen.
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen
in één keer horen naar welke VO-school ze gaan,
maken alle leerlingen een voorkeurslijst en wordt
daarmee de Centrale Loting & Matching uitgevoerd.
De leerlingen met de volgende basisschooladviezen
doen mee aan de Centrale Loting & Matching en
moeten een voorkeurslijst maken.
●
●
●
●
●
●
●
●

vmbo-basis met of zonder lwoo
vmbo-basis/kader met of zonder lwoo
vmbo-kader met of zonder lwoo
vmbo-theoretisch met of zonder lwoo
vmbo-theoretisch/havo
havo
havo/vwo
vwo (atheneum en gymnasium)

Geen voorkeurslijst voor:
Niet elke leerling wordt geplaatst op een
VO-school door middel van de Centrale Loting
& Matching. Daarom hoeft niet iedere leerling een
voorkeurslijst te maken. Er is geen voorkeurslijst
nodig voor leerlingen met het basisschooladvies
Kopklas of praktijkonderwijs en leerlingen die naar
een VSO-school of een tussenvoorziening gaan.

Waarop moet je letten?
●

De VO-scholen op je voorkeurslijst moeten passen bij je basisschooladvies. Vanaf pagina 42
kan je een overzicht vinden van de VO-scholen
per basisschooladvies. Dit overzicht kan je
helpen bij het opstellen van jouw voorkeurslijst.

●

Je zet de VO-scholen op volgorde van voorkeur.
Dat betekent dat je de VO-school waar je het
liefst naartoe wilt op één zet, de VO-school waar
je daarna het liefst naartoe wilt, zet je op twee.

●

Je hoeft geen rekening te houden met de
populariteit van VO-scholen bij het maken van
je voorkeurslijst. Kies simpelweg de VO-scholen
waar jij graag heen zou willen.

●

Als je een (te) korte voorkeurslijst maakt,
bestaat de kans dat er op 2 april geen plek
op een VO-school voor je is gereserveerd.
In dat geval maak je opnieuw een voorkeurslijst van VO-scholen die dan nog plek hebben.

●

Als je zeker een plek op een VO-school wilt
hebben op 2 april, bekijk dan op pagina 30
hoeveel VO-scholen er op je voorkeurslijst
moeten staan.

TIP 1 Op de website voschoolkeuze020.nl kan je je
favoriete VO-scholen aanvinken. Onder het kopje
‘Mijn lijsten’ komt dan een lijst met jouw favoriete
scholen te staan waarvan je de volgorde zelf kan
aanpassen. Door je postcode in te vullen, zie je
ook de afstand van de VO-school naar je huis.
En om het nog overzichtelijker te maken: de lijst
is te downloaden als PDF-bestand. Zo kun je hem
gemakkelijk bewaren.
TIP 2 Op de website onderwijsconsument.nl is veel
extra informatie per school uit diverse bronnen
samengebracht. Onder andere informatie over
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bijzondere vakken, resultaten uit tevredenheidsenquetes, oordeel onderwijsinspectie, examencijfers, filmpjes van de scholen. Ook is van iedere
school de schoolgids te vinden.
TIP 3 Een andere site waarop je gemakkelijk een
lijst kan maken is: schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/vo.
Dit lijstje kan je opslaan, mailen en printen. Ook
deze website berekent hoe ver de VO-scholen van
je huis liggen als je je postcode invult.

Aantal VO-scholen op je voorkeurslijst
De kans is het grootst dat je op een VO-school
boven aan je lijst geplaatst wordt. Maar het kan
ook zijn dat je op een VO-school lager op je lijst
terechtkomt. Daarom is het heel belangrijk dat je
meerdere VO-scholen op je voorkeurslijst plaatst.
De Amsterdamse VO-scholen hebben met elkaar
afgesproken dat alle leerlingen die een voldoende
lange lijst met VO-scholen inleveren, een plaatsingsaanbod van een VO-school op hun voorkeurslijst ontvangen. Hoe lang je voorkeurslijst precies
moet zijn om zeker te zijn van een plaatsingsaanbod, verschilt per basisschooladvies. Je vindt
hieronder per basisschooladvies hoe lang je
voorkeurslijst moet zijn. Je hoeft je hier alleen aan
te houden als je zeker wilt zijn dat je op 2 april
een aanbod van een VO-school ontvangt.
●
●
●

Leerlingen met een vmbo-b-, vmbo-b/k- of
vmbo-k-advies vier VO-scholen.
Leerlingen met een vmbo-t- of vmbo-t/havoadvies zes VO-scholen.
Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of
vwo-advies twaalf VO-scholen.

LET OP Het gaat om het aantal VO-scholen op je
voorkeurslijst, die worden geteld. Als je naast de
VO-school ook een profielklas van een VO-school
op je voorkeurslijst opneemt, telt dat als één
schoolvoorkeur. Je lijst moet dan langer worden om
zeker te zijn van een plaatsingsaanbod op 2 april.

Scholenlijst online maken
Op voschoolkeuze020.nl staan alle VO-scholen
die meedoen aan de Centrale Loting &
Matching. Als je je favoriete VO-scholen aanvinkt, wordt er automatisch een lijst gemaakt
waarvan je volgorde zelf kan aanpassen.
Deze lijst is te downloaden als PDF-bestand.
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Profielklassen op de keuzelijst
Er zijn veel VO-scholen die diverse profielklassen
aanbieden zoals sport, kunst, gymnasium, technasium en tweetalig onderwijs. Deze profielklassen
worden over het algemeen niet apart meegenomen in de Centrale Loting & Matching en kan
je dus niet opnemen op je voorkeurslijst. Meestal
wordt na de Centrale Loting & Matching gekeken
welke leerlingen interesse hebben in een bepaalde profielklas. Toch kan elke VO-school ervoor
kiezen om maximaal één profielklas per basisschooladvies in de keuzelijst op het aanmeldformulier te zetten.

Aanmelden
In Amsterdam zijn drie verschillende groepen
gemaakt die elk (gedeeltelijk) hun eigen route in
de Kernprocedure hebben:
●
●
●

Kopklas en voortgezet speciaal onderwijs
Tussenvoorziening en praktijkonderwijs
vmbo, havo en vwo

Leerlingen voor de Kopklas
of het voortgezet speciaal
onderwijs ( VSO )
Leerlingen die het advies Kopklas of een extra
ondersteuningsbehoefte hebben die door het
voortgezet speciaal onderwijs kan worden aangeboden, melden zich vanaf 1 oktober aan.
Voor de Kopklas gaat de aanmelding direct naar
de Kopklas (zie pagina 101) en voor een VSOschool neemt de basisschool contact op met het
samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen
(swvadam.nl ). Deze leerlingen hoeven geen
voorkeurslijst te maken.
Uiterlijk 1 maart weet je of je geplaatst kan worden.
Kan de Kopklas of de VSO-school niet bieden wat
je nodig hebt? Dan helpen ze jou, je ouders en de
basisschool met het zoeken naar een VO-school
die dat wel kan. Dat kan dan misschien ook een
reguliere VO-school (met of zonder lwoo) zijn en
in dat geval zal je wel meedoen met de Centrale
Loting & Matching.

Leerlingen voor het praktijkonderwijs of een tussenvoorziening
Aanmelden tussen 27 januari en 7 februari
Van de basisschool krijg je een aanmeldformulier.
Je ouders melden je aan bij de VO-school voor
praktijkonderwijs of de tussenvoorziening van jullie
keuze. Zij gaan met jou, je ouders en de basisschool in gesprek om te kijken of deze VO-school
inderdaad goed bij je past. Uiteindelijk beoordeelt
de VO-school of ze je kunnen plaatsen.
Uiterlijk 1 maart laten ze weten of je geplaatst kan
worden. Kan de VO-school niet bieden wat je
nodig hebt? Dan helpen ze jou, je ouders en de
basisschool met het zoeken naar een VO-school
die dat wel kan. Dat kan dan misschien ook een
reguliere VO-school (met of zonder lwoo) zijn en
in dat geval zal je wel meedoen met de Centrale
Loting & Matching.

Leerlingen die deelnemen aan
de Centrale Loting & Matching
Aanmelden tussen 2 en 13 maart
Als je één van de volgende basisschooladviezen
hebt gekregen, of een dubbeladvies, doe je mee
aan de Centrale Loting & Matching:
●
●
●

vmbo (met of zonder lwoo)
havo
vwo

Je hebt samen met je ouders en de basisschool
een voorkeurslijst gemaakt met VO-scholen die
bij jou en je basisschooladvies passen. Je ouders
melden je aan bij de VO-school die boven aan
je voorkeurslijst staat. Vanaf 2 tot en met 13 maart
heb je de tijd om je aan te melden. Het maakt niet
uit wanneer je je in deze twee weken aanmeldt.

Invullen van het aanmeldformulier
Vóór de voorjaarsvakantie krijg je van de basisschool een aanmeldformulier. Op dit formulier staat
je naam, je basisschooladvies, een leerlingnummer
en een lijst met VO-scholen die passen bij jouw
basisschooladvies. Je zet de VO-scholen waar je
heen wilt in de volgorde van jouw voorkeur. Je geeft
ze een cijfer: cijfer 1 is je eerste voorkeur, cijfer 2
is je tweede voorkeur enzovoort. Je ouders en de

basisschool ondertekenen dit aanmeldformulier
met de ingevulde voorkeurslijst. Zo ontstaat er geen
onduidelijkheid over de door jou ingevulde lijst
met voorkeuren. Op pagina 30 staat geschreven
hoeveel VO-scholen er op jouw voorkeurslijst
moeten staan om zeker te zijn van een plek op een
VO-school op 2 april.

Wat gebeurt er bij de aanmelding?
Je ouders melden je aan voor de Centrale Loting
& Matching via de VO-school boven aan je voorkeurslijst. Deze VO-school noteert jouw aanmelding
in de computer. Ook jouw voorkeurslijst met VOscholen zetten zij in de computer. De VO-school
zorgt ervoor dat je ouders kunnen controleren of
de juiste informatie in de computer staat. Ook krijgen je ouders een brief waarop staat dat je bent
aangemeld voor de Centrale Loting & Matching.

School kiezen buiten Amsterdam?
Je kan ervoor kiezen om je aan te melden bij
een VO-school buiten Amsterdam. Informeer bij
die VO-school wanneer je je kan aanmelden.
Op VO-scholen buiten Amsterdam krijg je soms
iets eerder of later te horen of je bent geplaatst.
Als je bent uitgeloot op een VO-school buiten
Amsterdam, dan kan je je daarna nog aanmelden
bij VO-scholen in Amsterdam die dan nog plek
hebben. Vraag aan je basisschool wanneer je je
dan alsnog voor een Amsterdamse VO-school kan
aanmelden. Er is altijd een VO-school in Amsterdam die voor jouw schoolsoort plek heeft.

Voorrang
Op sommige VO-scholen worden bepaalde leerlingen met voorrang ingeschreven. Dit noemen
we voorrangsregels. Je kan bijvoorbeeld voorrang
hebben op een VO-school met een specifiek
onderwijsconcept, als je ook op een basisschool
van datzelfde onderwijsconcept zat. Een VOschool mag alleen een voorrangsregel hanteren
als de voorrangsregel in deze gids vermeld staat
op de pagina van de VO-school (zie pagina’s 48
t/m 132).
De voorrangsregels voor broertjes en/of zusjes
van zittende leerlingen worden afgebouwd, net
als de voorrang voor kinderen van personeels-
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leden van een VO-school. Meer weten over de
voorrangsregels? Kijk dan op de pagina van de
VO-school. Je kan bij de betreffende VO-school
navragen of je inderdaad voorrang krijgt.
LET OP Voorrang op één school.
Als je gebruik wilt maken van voorrang, kan dat
alleen op de VO-school die op de eerste plek op
jouw voorkeurslijst staat. Dit is dan dus ook de
VO-school waar je je aanmeldt. De VO-school
controleert of je inderdaad voorrang hebt.

Hardheidsclausule
Een VO-school mag een klein aantal leerlingen
direct plaatsen op grond van zwaarwegende
persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie
en/of de thuissituatie. In zo’n situatie is het voor
de leerling noodzakelijk om naar die VO-school te
gaan. Dit is de zogenoemde hardheidsclausule.
Als jij, je ouders of de basisschool denkt dat je
daarvoor in aanmerking komt, dan moeten je
ouders dit voor de sluiting van de aanmeldperiode
bespreken met de VO-school. Je ouders moeten
goede redenen kunnen geven waarom jullie
denken dat je hiervoor in aanmerking komt. Ook
als jullie denken dat de VO-school genoeg plek
heeft voor iedereen. De VO-school beslist of je in
aanmerking komt voor directe plaatsing via de
hardheidsclausule.

Techschool
Op termijn komt er in Amsterdam nog een vakschool bij: Sterk Techniekonderwijs Amsterdam.
De besturen van de vier Amsterdamse scholen
Bredero Beroepscollege (VOvA), Montessori
Lyceum Oostpoort (MSA), Mundus College (Esprit
scholen) en Open Schoolgemeenschap Bijlmer
(OSB), het bedrijfsleven, het Hout en Meubileringscollege, het Mediacollege Amsterdam, het ROC
van Amsterdam en de gemeente werken samen
een nieuw concept uit: de Techschool met Techcampus. De technische vmbo-profielen Bouwen,
Wonen & Interieur (BWI); Produceren, Installeren &
Energie (PIE) en Mobiliteit & Transport (M&T) van
het vmbo zullen dan te zijner tijd op één locatie
worden aangeboden.

Het onderwijskundig document (oki-doc)
Jouw basisschool zet je oki-doc in de computer.
Dit computersysteem heet ELK. De basisschool
doet dit niet alleen voor jou, maar ook voor je
klasgenootjes. Zo wordt jouw oki-doc, die van
je klasgenoten en van alle andere leerlingen in
Amsterdam via ELK aan de juiste VO-school
gegeven.

→ Meer informatie over het oki-doc op pagina 10
Buitenleerlingen

Vakscholen
In Amsterdam zijn drie vakscholen, namelijk de
culinaire vakschool Hubertus & Berkhoff, het Mediacollege Amsterdam en de school voor kunstonderwijs IVKO. Deze vakscholen doen ook gewoon mee
met de Centrale Loting & Matching. Als je graag
naar een van deze drie VO-scholen wilt, zal je een
intake moeten doen. Tijdens deze intake kunnen
de VO-scholen beoordelen of je bij hun onderwijs
past. Deze intakes vinden plaats voordat je je aanmeldt. Als je een positieve intake hebt gedaan,
mag je deze vakschool op je voorkeurslijst zetten.
Ook als je deze vakschool niet op de eerste plaats
op je voorkeurslijst wilt zetten, zal je deze intake
moeten doen. Bekijk op de websites van de VOscholen hoe en wanneer de intakes zijn.
Wanneer er meer leerlingen met een positieve
intake zijn dan dat er plek is op een vakschool,
zullen de plekken in de Centrale Loting & Matching
worden verdeeld.
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Zit je niet op een Amsterdamse basisschool en wil
je wel naar een Amsterdamse VO-school? Dan
ben je een buitenleerling. Sommige leerlingen van
buiten Amsterdam krijgen van hun basisschool een
aanmeldformulier uit het Amsterdamse systeem.
Als dat niet zo is, kan je op voschoolkeuze020.nl
het Amsterdamse aanmeldformulier vinden.
Je ouders tekenen (net als alle andere ouders)
een verklaring waarin staat dat op deze voorkeurslijst de VO-scholen staan waarop je je hebt aangemeld.

Plattegrond en stappenplan
Hiernaast volgt een uitneembaar vel met
een plattegrond, waarin de scholen zichtbaar
zijn per stadsdeel. Bovendien vind je aan de
achterzijde een stappenplan met de
verschillende stappen en bijbehorende
data.

STAP 4

Plaatsing
De meeste leerlingen krijgen via de Centrale Loting & Matching een
plaatsingsaanbod en in dat geval hoor je op 2 april welke VO-school
een plek voor je heeft. Sommige leerlingen worden op een andere
manier geplaatst en horen dit eerder, uiterlijk op 1 maart.

Deze stap geldt voor leerlingen met de volgende
basisschooladviezen:
●
●
●
●
●
●
●
●

vmbo-basis met of zonder lwoo
vmbo-basis/kader met of zonder lwoo
vmbo-kader met of zonder lwoo
vmbo-theoretisch met of zonder lwoo
vmbo-theoretisch/havo
havo
havo/vwo
vwo (atheneum en gymnasium)

Praktijkonderwijs, Kopklas,
tussenvoorziening of VSO?
Heb je het basisschooladvies Kopklas of praktijkonderwijs gekregen, of heb je een extra ondersteuningsbehoefte die door een tussenvoorziening
of voortgezet speciaal onderwijs kan worden
geboden? Dan vertelt de VO-school waar je je
hebt aangemeld uiterlijk 1 maart of ze je kunnen
plaatsen.

VO-scholen controleren de
aanmeldingen
Van 16 t/m 26 maart gaan de VO-scholen de
aanmeldingen controleren. Hierbij checkt de VOschool of alle gegevens aanwezig zijn en of die
passen bij je basisschooladvies. Dit doen ze door
in je oki-doc te kijken. Als de VO-school vragen
heeft, bijvoorbeeld omdat de gegevens niet echt
lijken te passen bij jouw basisschooladvies, dan
neemt de VO-school contact op met je basisschool. Uiterlijk 26 maart hebben de VO-scholen
dit voor alle leerlingen gedaan.

Hoe werkt de Centrale Loting &
Matching?
Als de voorkeurslijsten van alle leerlingen bekend
zijn, gaat de Centrale Loting & Matching als volgt:
1. Elke leerling krijgt een lotnummer toegewezen
door de computer. Hierbij is een notaris
aanwezig.
2. In volgorde van het lotnummer worden alle
leerlingen geplaatst. Dus als jouw lotnummer
aan de beurt is, wordt er gekeken of de VOschool die bovenaan je voorkeurslijst staat plek
heeft.
3. Is die VO-school al vol, dan wordt gekeken naar
je tweede voorkeur, en als die vol is naar je
derde voorkeur, etc..
4. Als jij een plek hebt, dan gaat het centrale
systeem door met de leerling met het volgende
lotnummer.
5. Op deze manier worden alle leerlingen in
volgorde van hun lotnummer geplaatst op de
VO-school die het hoogst op hun voorkeurslijst
staat en nog plek heeft op het moment dat zij
aan de beurt zijn.
Als je er zeker van wilt zijn dat er voor jou een plek
op een VO-school wordt gereserveerd op 2 april,
lees dan vooral pagina 30. Daar staat hoeveel
VO-scholen op je voorkeurslijst moeten staan.
LET OP Als je een te korte lijst hebt ingevuld en er
op alle VO-scholen van jouw voorkeurslijst geen
plek meer is wanneer jij aan de beurt bent, dan
word je helaas niet geplaatst. Je krijgt dan meteen
na 2 april de kans om opnieuw een voorkeurslijst
te maken met VO-scholen die nog plek hebben.
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Bericht over plaatsing,
het ouderportaal
Op 2 april hoor je welke VO-school een plekje voor
je heeft gereserveerd door de Centrale Loting &
Matching. Vooraf krijgen je ouders inloggegevens
voor het ouderportaal. Alle leerlingen en ouders
kunnen tegelijk inloggen, zodat iedereen op hetzelfde moment de uitkomst van de Centrale Loting
& Matching weet.
In het ouderportaal staat de VO-school die een
plekje voor je heeft gereserveerd, je lotnummer
en eventueel je positie op de reservelijst als je niet
op je eerste voorkeur bent geplaatst.
Als uiteindelijk blijkt dat de VO-school niet kan
bieden wat jij nodig hebt, helpen ze jou, je ouders
en de basisschool met het zoeken naar een VOschool die dat wel kan.
Als je geplaatst bent op een school die niet jouw
eerste voorkeur was, dan word je uitgenodigd door
die school. Dit gebeurt kort na de uitslag van de
eerste ronde van de Centrale Loting & Matching.
Op deze manier kan je kennismaken met jouw
medeleerlingen en de mentor. Hierdoor raak jij snel
gewend op jouw nieuwe school!

Niet geplaatst?
Als het niet is gelukt om je te plaatsen omdat je
voorkeurslijst te kort was, dan krijg je meteen de
kans om je opnieuw aan te melden. Je krijgt dan
te horen welke VO-scholen nog plek hebben. Ook
hoor je dan hoe je je opnieuw kan aanmelden.
Het is de bedoeling dat elke leerling vóór de meivakantie een plek krijgt aangeboden.
TIP Wil je er zeker van zijn dat er op 2 april een plek
op een VO-school voor je is? Kijk dan op pagina
30 hoeveel VO-scholen je op je voorkeurslijst moet
opnemen.

Reservelijsten
Elke leerling die lager dan zijn eerste voorkeur is
geplaatst, staat op de reservelijst van de VOschool waar hij of zij liever heen was gegaan.
Dus als jij bijvoorbeeld bij jouw vierde voorkeur
terecht bent gekomen, dan sta je bij voorkeursschool 1, 2 en 3 op de reservelijst. De reservelijsten
worden zo opgebouwd dat boven aan de leerlingen staan die deze VO-school (of profielklas
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van een VO-school) als eerste voorkeur hadden
opgegeven op hun voorkeurslijst. Zijn er meer leerlingen op de reservelijst waarvan deze VO-school
de eerste voorkeur was, dan worden de leerlingen
op volgorde van lotnummer gesorteerd. Daarvan
komen de leerlingen met een (ongunstig) hoog
lotnummer juist boven aan de lijst en leerlingen
met een (gunstig) laag lotnummer onder aan de
lijst. Daarna komen de leerlingen waarvoor de
VOschool (of profielklas van een VO-school) de
tweede voorkeur was, eveneens gesorteerd op
lotnummer, enzovoort.
Als er een plekje vrijkomt op een van die VOscholen en jij staat boven aan de reservelijst, dan
neemt de VO-school contact met je op. Ze zullen je
dan vragen of je gebruik wilt maken van die plek.
Het is dan aan jou en je ouders om te beslissen of
je alsnog naar die andere VO-school zou willen.
Deze reservelijsten zijn geldig tot en met de laatste
schooldag voor de leerlingen.

Profielklassen
Sommige VO-scholen hebben klassen met extra
aandacht voor een speciaal thema of profiel:
de profielklassen. Bijvoorbeeld voor sport- of tweetalig onderwijs. Bij veel van deze profielklassen is
het nodig dat je geschikt bent om hier te kunnen
beginnen. Als door de Centrale Loting & Matching
een plek voor je is gereserveerd in een profielklas
van een VO-school, bekijkt de VO-school daarna
of het profiel bij je past. Vaak gebeurt dat met een
test of een intakegesprek op de school. Mocht de
VO-school vaststellen dat het profiel niet bij je past,
dan krijg je een plaats in een reguliere (gewone)
klas op die school.
Enkele VO-scholen hebben alleen maar klassen
met een speciaal profiel (het Berlage Lyceum,
DENISE en de Vinse School). Dat betekent dat je
bij afwijzing een plek op een andere VO-school
van het schoolbestuur aangeboden krijgt.

Servicedesk
In de maanden april en mei kunnen ouders terecht
bij de Servicedesk met vragen over de Kernprocedure en de Centrale Loting & Matching. Meer
informatie hierover vind je op voschoolkeuze020.nl

STAP 5

Eindtoets
Van 15 t/m 17 april is de eindtoets. Wanneer je de eindtoets maakt,
ben je waarschijnlijk al geplaatst op een VO-school. Bijna alle leerlingen
doen deze eindtoets, je basisschool weet of je de eindtoets moet maken.

Uitslag eindtoets
De uitslag van de eindtoets is half mei bekend.
De basisschool zal de uitslag van de eindtoets met
jou en je ouders bespreken. Heb je de toets slecht
gemaakt? Dat is jammer, maar het maakt voor je
advies en plaatsing niet uit. Heb je de eindtoets
juist heel goed gemaakt? Dan gaat de basisschool
met jou en je ouders in gesprek, dat noemen we
heroverwegen. In dat geval wordt er gekeken of
het basisschooladvies dat je eerder hebt gehad
wel juist was of misschien veranderd moet worden.

TIP Als je verwacht de eindtoets zo goed te
maken dat je basisschooladvies misschien hoger
wordt, kies dan op je voorkeurslijst voor VO-scholen
die ook deze hogere schoolsoort aanbieden.

Bijgesteld basisschooladvies
Het kan zijn dat de basisschool besluit om je een
hoger advies te geven als dat mogelijk en gewenst
is, dat noemen we bijstellen. Bijstellen kan alleen
omhoog, nooit naar beneden. In de meeste gevallen hou je je eerste basisschooladvies: het advies
is immers gebaseerd op alle gegevens en kennis
van vorige leerjaren. In dat geval is je basisschool
verplicht om redenen te geven voor deze keuze.
Als je basisschooladvies wordt bijgesteld, dan
vragen je ouders een gesprek aan bij de VOschool waar je bent geplaatst. Jij, je ouders, de
basisschool en de VO-school kijken samen wat het
beste voor je is. Hopelijk kan je ook met je nieuwe
advies op de VO-school blijven waar je bent geplaatst, maar het kan zijn dat je je op een andere
VO-school wilt aanmelden. Overleg hierover met
je basisschool. Half mei zullen er keuzelijsten van
VO-scholen komen die nog beschikbare plekken
hebben. Ook kan je dan lezen wat je moet doen
als je je toch wilt aanmelden voor een andere
VO-school.
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”Als de uitslag van de eindtoets anders
is dan mijn advies, maakt dat voor mijn
plaatsing niks uit”
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STAP 6

Kennismaken
Uiteindelijk ga je op 23 of 24 juni naar de kennismakingsmiddag van
je nieuwe VO-school.

Alle VO-scholen organiseren op 23 en 24 juni een
kennismaking voor nieuwe leerlingen. Je krijgt
hiervoor een uitnodiging van je nieuwe VO-school.
Het is belangrijk dat je dan aanwezig bent! Deze
dag is de eerste echte kennismaking met je nieuwe
VO-school en je leert je toekomstige klasgenootjes
en je mentor kennen. Ook wordt er informatie
gegeven over het eerste schooljaar. Heb je geen
uitnodiging ontvangen van je nieuwe VO-school
of kan je niet? Neem dan contact op met je VOschool. Misschien organiseren ze wel een extra
kennismaking voor leerlingen die op 23 of 24 juni
niet kunnen.

HOE MAAK JE DE OVERSTAP?

37

Tips voor ouders
Voor veel ouders en leerlingen blijft de schoolkeuze een lastige klus.
Daarom geven we jullie een aantal praktische tips:

●
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De belangrijkste tip voor ouders: ga naar de
leerkracht van uw kind als u iets niet begrijpt.
Weet die het ook niet? Vraag dan of hij/zij het
voor u kan uitzoeken. Ook als u het ergens niet
mee eens bent, kunt u dat bespreken met de
leerkracht van uw kind.

●

Neem de checklist op pagina 19/20 mee naar
de open dagen en vul deze samen met uw kind
in.

●

Ga samen met uw kind meerdere VO-scholen
bekijken. Stel vragen en laat u uitleggen hoe
zaken op de VO-school geregeld zijn. Op
pagina 17 staat een vragenlijst die u hierbij
kan helpen.

●

Heeft u nog andere vragen of bijzonderheden,
vraag dan een gesprek aan met de basisschool
en/of VO-school.

●

Elke VO-school heeft een schoolgids voor
ouders. Daarin staan de uitgangspunten van
de school, de lestijden, speciale programma’s,
de vrijwillige ouderbijdrage en nog veel meer
informatie.

Vragen over de overstap?

●

Maak samen met uw kind een lijst met plusen minpunten van de VO-scholen en bespreek
die samen.

Ga vooral in gesprek met de basisschool van uw
kind als u vragen heeft over het basisschooladvies,
over de onderbouwing of als u het ergens niet mee
eens bent. Of heeft u vragen over de rol van de
eindtoets? Vraag dit aan de basisschool van uw
kind.

●

Kent u ouders met leerlingen die al op de
VO-school zitten waar uw kind ook graag heen
wil? Vraag wat ze van de VO-school vinden.

U kunt voor onafhankelijke informatie en advies
ook contact opnemen met de helpdesk van OCO
onderwijsconsument.nl

●

Twijfelt u over het advies dat de basisschool
heeft gegeven, heeft uw kind een dubbeladvies, of denkt u dat uw kind zich verder kan
ontwikkelen? Kies dan voor een brede scholengemeenschap. In de brugklas kan dan worden
gekeken welke schoolsoort het beste past bij
uw kind en of hij/zij eventueel kan opstromen
naar een hoger niveau.

In de maanden april en mei kunnen ouders hun
vragen ook richten aan de Servicedesk van de
Kernprocedure. Meer informatie hierover vindt u
tegen die tijd op voschoolkeuze020.nl

●

Heeft u uw kind aangemeld bij een school?
Vertel de VO-school dan ook belangrijke
bijzonderheden over uw kind, bijvoorbeeld
dat uw kind een dyslexieverklaring heeft.
Heeft uw kind (leer) problemen of heeft u
zelf onderzoek laten doen? Ook dat wil de
VO-school graag weten!

●

Zijn er speciale medische of sociale omstandigheden waardoor u een beroep wilt doen op
de hardheidsclausule? Bespreek dit zo vroeg
mogelijk, bij voorkeur voorafgaand aan de
aanmelding van uw kind. De VO-school kan u
vertellen of uw kind op basis hiervan misschien
direct geplaatst kan worden.
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”Voor elke leerling bestaat
er een goede match met
een VO-school”
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” Over een paar maanden moet
ook ik de eindtoets maken”
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HOOFDSTUK 2

Scholen in Amsterdam
Elke Amsterdamse school voor voortgezet (speciaal)
onderwijs heeft in dit hoofdstuk een eigen pagina
waar je alles kan lezen over de school.
Welke schoolsoorten zijn er? Welke activiteiten
worden er georganiseerd? En waar staat de school?

SCHOLEN IN AMSTERDAM
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WELKE VO-SCHOOL PAST BIJ JOUW SCHOOLADVIES?

Scholen (speciaal)
voortgezet onderwijs
In dit overzicht zie je welke VO-scholen passen bij jouw basisschooladvies.
Achter de naam van de VO-school staat de pagina waar je meer
informatie over de VO-school kan vinden.

Voorbereidend jaar

Praktijkonderwijs

Kopklas ...................................................................... 101

Kolom praktijkcollege De Atlant ........................... 95
Kolom praktijkcollege De Dreef ............................ 96
Kolom praktijkcollege Het Plein ............................ 97
Kolom praktijkcollege Noord ................................ 98
LUCA Praktijkschool ................................................ 102
Mundus College ...................................................... 109
Wellantcollege Linnaeus ....................................... 130

Tussenvoorziening
De Apollo (tussenvoorziening) .............................. 72
Hogelant (tussenvoorziening) ............................... 83
Iedersland College (tussenvoorziening) ............. 87
Metis Montessori Lyceum (tussenvoorziening) .... 106
Tobiasschool (tussenvoorziening) ......................... 124

V(S)O
Altra College Bleichrodt (VSO) ............................. 48
Altra College Centrum (VSO) ............................. 49
Altra College Zuidoost (VSO) ............................. 50
Kentalis Signis ........................................................... 93
Kolom VSO Alphons Laudy ..................................... 99
Kolom VSO De Heldring .......................................... 100
Orion College Amstel (VSO) ................................... 111
Orion College Drostenburg (VSO) ......................... 112
Orion College Noord (VSO) .................................... 113
Orion College Zuidoost (VSO) ................................ 114
VierTaal College Amsterdam (VSO) ....................... 125
Visio Onderwijs Amsterdam (VSO) ....................... 127
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vmbo-basis + lwoo
Amsterdams Beroepcollege Noorderlicht .......... 51
Bindelmeer College ................................................ 54
Bredero Beroepscollege ........................................ 55
Calvijn College ........................................................ 58
Cburg College ......................................................... 61
Clusius College Amsterdam .................................. 63
College de Meer ..................................................... 64
Hogelant (tussenvoorziening) ............................... 83
Hubertus & Berkhoff ................................................ 84
Huygens College ..................................................... 85
Iedersland College (tussenvoorziening) ............. 87
Mediacollege Amsterdam .................................... 105
Montessori Lyceum Oostpoort .............................. 108
Mundus College ...................................................... 109
Panta Rhei Amstelveen .......................................... 116
Tobiasschool (tussenvoorziening) ........................ 124
Vox College .............................................................. 129
Wellantcollege Linnaeus ....................................... 130
Wellantcollege vmbo Sloten ................................. 131
Zuiderlicht College .................................................. 132

vmbo-basis

vmbo-basis/kader

Altra College Zuidoost (VSO) ................................. 50
Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht ......... 51
Bindelmeer College ................................................ 54
Bredero Beroepscollege ........................................ 55
Calvijn College ........................................................ 58
Cburg College ......................................................... 61
Clusius College Amsterdam .................................. 63
College de Meer ..................................................... 64
Hogelant (tussenvoorziening) ............................... 83
Hubertus & Berkhoff ................................................ 84
Huygens College ..................................................... 85
Iedersland College (tussenvoorziening) ............. 87
IJburg College ......................................................... 89
Marcanti College .................................................... 104
Mediacollege Amsterdam .................................... 105
Montessori Lyceum Oostpoort .............................. 108
Mundus College ...................................................... 109
Open Schoolgemeenschap Bijlmer ..................... 110
Orion College Amstel (VSO) .................................. 111
Orion College Drostenburg (VSO) ........................ 112
Panta Rhei Amstelveen .......................................... 116
Tobiasschool (tussenvoorziening) ........................ 124
VierTaal College Amsterdam (VSO) ....................... 125
Visio Onderwijs Amsterdam (VSO) ....................... 127
Vox College .............................................................. 129
Wellantcollege Linnaeus ....................................... 130
Wellantcollege vmbo Sloten ................................. 131
Zuiderlicht College .................................................. 132

Altra College Zuidoost (VSO) ................................. 50
Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht ......... 51
Bindelmeer College ................................................ 54
Bredero Beroepscollege ........................................ 55
Calvijn College ........................................................ 58
Cburg College ......................................................... 61
Clusius College Amsterdam .................................. 63
College de Meer ..................................................... 64
Hubertus & Berkhoff ................................................ 84
Huygens College ..................................................... 85
Iedersland College (tussenvoorziening) ............. 87
IJburg College ......................................................... 89
Marcanti College .................................................... 104
Mediacollege Amsterdam .................................... 105
Montessori Lyceum Oostpoort .............................. 108
Mundus College ...................................................... 109
Open Schoolgemeenschap Bijlmer ..................... 110
Orion College Drostenburg (VSO) ........................ 112
Panta Rhei Amstelveen .......................................... 116
Tobiasschool (tussenvoorziening) ........................ 124
VierTaal College Amsterdam (VSO) ....................... 125
Visio Onderwijs Amsterdam (VSO) ....................... 127
Vox College .............................................................. 129
Wellantcollege Linnaeus ....................................... 130
Wellantcollege vmbo Sloten ................................. 131
Zuiderlicht College .................................................. 132

vmbo-kader + lwoo
vmbo-basis/kader + lwoo
Amsterdams Beroepcollege Noorderlicht .......... 51
Bindelmeer College ................................................ 54
Bredero Beroepscollege ........................................ 55
Calvijn College ........................................................ 58
Cburg College ......................................................... 61
College de Meer ..................................................... 64
Hubertus & Berkhoff ................................................ 84
Huygens College ..................................................... 85
Iedersland College (tussenvoorziening) ............. 87
Mediacollege Amsterdam .................................... 105
Montessori Lyceum Oostpoort .............................. 108
Mundus College ...................................................... 109
Panta Rhei Amstelveen .......................................... 116
Tobiasschool (tussenvoorziening) ......................... 124
Vox College .............................................................. 129
Wellantcollege Linnaeus ....................................... 130
Wellantcollege vmbo Sloten ................................. 131
Zuiderlicht College .................................................. 132

Amsterdams Beroepcollege Noorderlicht .......... 51
Bindelmeer College ................................................ 54
Bredero Beroepscollege ........................................ 55
Calvijn College ........................................................ 58
Cburg College ......................................................... 61
Clusius College Amsterdam .................................. 63
College de Meer ..................................................... 64
Hubertus & Berkhoff ................................................ 84
Huygens College ..................................................... 85
Iedersland College (tussenvoorziening) ............. 87
Marcanti College .................................................... 104
Mediacollege Amsterdam .................................... 105
Montessori Lyceum Oostpoort .............................. 108
Mundus College ...................................................... 109
Panta Rhei Amstelveen .......................................... 116
Tobiasschool (tussenvoorziening) ......................... 124
Vox College .............................................................. 129
Wellantcollege Linnaeus ....................................... 130
Wellantcollege vmbo Sloten ................................. 131
Zuiderlicht College .................................................. 132
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vmbo-kader

vmbo-theoretisch

Altra College Zuidoost (VSO) ................................ 50
Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht ......... 51
Bindelmeer College ................................................ 54
Bredero Beroepscollege ........................................ 55
Calvijn College ........................................................ 58
Cburg College ......................................................... 61
Clusius College Amsterdam .................................. 63
College de Meer ..................................................... 64
Hubertus & Berkhoff ................................................ 84
Huygens College ..................................................... 85
Iedersland College (tussenvoorziening) ............. 87
IJburg College ......................................................... 89
Ir. Lely Lyceum .......................................................... 91
Marcanti College .................................................... 104
Mediacollege Amsterdam .................................... 105
Montessori Lyceum Oostpoort .............................. 108
Mundus College ...................................................... 109
Open Schoolgemeenschap Bijlmer ..................... 110
Orion College Drostenburg (VSO) ........................ 112
Panta Rhei Amstelveen .......................................... 116
Tobiasschool (tussenvoorziening) ........................ 124
VierTaal College Amsterdam (VSO) ....................... 125
Visio Onderwijs Amsterdam (VSO) ....................... 127
Vox College .............................................................. 129
Wellantcollege Linnaeus ....................................... 130
Wellantcollege vmbo Sloten ................................. 131
Zuiderlicht College .................................................. 132

Altra College Bleichrodt (VSO) ............................. 48
Altra College Centrum (VSO) ............................... 49
Berlage Lyceum ....................................................... 53
Bindelmeer College ................................................ 54
Bredero Mavo .......................................................... 56
Calandlyceum ........................................................ 57
Calvijn College ........................................................ 58
Cheider ..................................................................... 62
CSB ............................................................................ 67
College De Meer ..................................................... 64
Comenius Lyceum Amsterdam ............................. 65
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vmbo-theoretisch/havo*

havo

* Niet alle VO-scholen bieden het havo-examen aan
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havo/vwo*

vwo

* Niet alle VO-scholen bieden het vwo-examen aan
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Profielklas en dubbeladvies
Voorgaande lijsten laten VO-scholen zien die passen bij jouw basisschooladvies. Heb je interesse in
een specifieke profielklas? Die informatie staat niet
in deze lijst. Vraag ernaar op de open dag van de
VO-school. Op de scholenpagina’s kan je wel al
zien welke VO-scholen profielklassen aanbieden.
Op het aanmeldformulier dat je van je basisschool
krijgt, staan de VO-scholen en eventueel een
profielklas van een VO-school waarmee je een
voorkeurslijst gaat maken.
Heb je een dubbeladvies, vmbo-t/havo bijvoorbeeld? Bij de lijst onder vmbo-t/havo staan de
VO-scholen die in ieder geval vmbo-t aanbieden.
Niet al deze VO-scholen bieden havo aan.
Bij het opstellen van je voorkeurslijst geldt, dat je
je met dit dubbeladvies ook mag aanmelden bij
een VO-school met vmbo-t, maar zonder havo.
Aanmelden bij een VO-school met havo, maar
zonder vmbo-t, is niet mogelijk.

VO-scholen online
Alle VO-scholen staan op de website,
voschoolkeuze020.nl. Ook kan je hier zien
hoe ver de VO-school van je huis ligt.
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Altra College Bleichrodt
Schoolsoorten

Opvang bij lesuitval

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Zoveel mogelijk lessen worden opgevangen bij
uitval. Het eerste en laatste lesuur vallen mogelijk
uit. In de bovenbouw heb je ook wel eens een
tussenuur.

Ouderbetrokkenheid
Contact met ouders vinden wij heel belangrijk.
De school kent een ouderadviesraad en een leerlingenraad.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
ADRES

Tafelbergweg 23
1105 BC Amsterdam
STADSDEEL

Zuidoost
TELEFOON

020 563 28 00
WEBSITE

altra.nl/bleichrodt
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Myrthe Overbeek
m.overbeek @ altra.nl
AANTAL LEERLINGEN

300
AANVANG EERSTE LESUUR

08:45 uur
SCHOOLBESTUUR

Stichting Altra
altra.nl

Schoolprofiel

Huisvesting

Bij Altra College Bleichrodt zal je je snel thuis
voelen. We vinden het heel belangrijk dat iedere
leerling zich veiligvoelt op school. Je mag hier zijn
wie je bent. Dat geldt voor jou en ook voor alle
andere leerlingen. We houden rekening met elkaar
en zorgen voor elkaar. Zo zorgen we samen voor
een prettig klimaat op school, waarin iedereen tot
zijn recht komt. Wat deze school speciaal maakt,
is dat we hier echt oog hebben voor jouw prestaties en talent. We bieden meer begeleiding dan
een reguliere school kan bieden. Maar het belangrijkste: we kijken vooral naar wat jij al goed kan.
En dat is vaak meer dan je denkt! Leerlingen
hebben in het eerste jaar een opbouwrooster.
De eerste drie jaar zitten de havo- en vwo- leerlingen samen in de klas, vanaf het vierde jaar
zijn er aparte havo of vwo-klassen. Ook hebben
we een mavo 3 en 3/4 klas voor leerlingen met
internaliserende problematiek. Eindexamenleerlingen doen mee met de staatsexamens, die
worden afgenomen op de school zelf.

We hebben verschillende pauzeruimtes: een ruime
kantine waar je in de middagpauze iets te drinken
en eten kunt kopen, de mediatheek of de kleine
kantine voor meer rust en verschillende buitenruimtes.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale
Loting & Matching. Bij deze school kun je het hele
jaar instromen. De school maakt deel uit van het
Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle
VO-scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Leerlingen zijn toelaatbaar met een toelaatbaarheidsverklaring van het
Samenwerkingsverband.

Extra ondersteuning
Wij werken samen met Jeugdhulp, Bascule en
ATOS (Altra op school en thuis) en bieden voor
leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben
een supporttraject, de Doorstroomklas, de Werkruimte, Beter pASSend, maar ook trainingen en
remedial teaching.
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Veiligheid
Wij zijn een PBS school.

Buitenschoolse activiteiten
In klas 1, 2 en 4 ga je op kamp. In je eindexamenjaar ga je op examenreis.

Kosten eerste leerjaar
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 100,-.

Open dagen
Neem contact op met de school voor een
kennismaking.

Altra College Centrum
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Intensief contact tussen de school, de leerling en
ouders is voor ons heel belangrijk. Op het speciaal
onderwijs maken we graag gebruik van de ervaringen van ouders ten aanzien van hun kinderen.
Want wat thuis werkt, werkt vaak ook op school.
Ouders en school werken daarom samen om de
scholing van hun kind zo goed mogelijk vorm te
geven.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
ADRES

Konijnenstraat 7
1016 SL Amsterdam
STADSDEEL

Centrum
TELEFOON

020 78 82 211
WEBSITE

altra.nl/centrum
AANTAL LEERLINGEN

Huisvesting
Schoolprofiel
Altra College Centrum is een school met kleine
klassen en veel individuele begeleiding.
Vertrouwen geven vinden we ontzettend belangrijk. We blijven in je geloven, ook als het even
wat minder goed gaat. We gaan niet uit van
problemen, maar zoeken samen met jou naar
de best passende oplossing. Je kunt bij ons in de
bovenbouw kiezen tussen de profielen economie,
techniek en zorg en welzijn. Door je gaandeweg
steeds meer zelfstandig te laten doen, proberen
we je zo goed mogelijk voor te bereiden op het
mbo.

105
LENGTE LESSEN

55 min.
BEREIKBAARHEI D

Tramlijnen 5, 7, 19, 17 en 19,
buslijnen 80, 347, 357 en
397
SCHOOLBESTUUR

Stichting Altra
altra.nl

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 7 oktober en vrijdag 7 februari.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle VO-scholen
samen zorgen voor een passend aanbod voor
iedere leerling. Leerlingen zijn toelaatbaar met
een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband.

Het Altra College Centrum is gevestigd in een
modern schoolgebouw, midden in het centrum
van Amsterdam. Daardoor zijn we goed te
bereiken met het openbaar vervoer en de fiets.
In de kantine verkopen we gezonde etenswaren
en op de binnenplaats kan je een luchtje scheppen tijdens de pauze. Het schoolgebouw en de
binnenplaats zijn rookvrij.

Veiligheid
We werken aan een veilig en positief leerklimaat
in de school. Door de geringe omvang van de
school kennen we onze leerlingen goed en doen
we ons best ervoor te zorgen dat problemen in een
vroeg stadium worden gezien en opgelost. Door
te werken vanuit SW-PBS (School Wide Positive
Behavior Support) leren we onze leerlingen welk
gedrag we wel graag willen zien.

Buitenschoolse activiteiten
In alle leerjaren zijn er uitstapjes en activiteiten
tijdens schooltijd. Deze activiteiten hebben een
educatief of sportief karakter en worden begeleid
door docenten en/of medewerkers.

Extra ondersteuning

Open dagen

Het Altra College Centrum biedt kleine klassen,
intensief contact tussen de school, leerling en
de ouders en veel herstelkansen voor leerlingen.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om tijdelijk in
een supportklas te zitten, waarin gewerkt wordt
aan het volgen van lessen in onze andere klassen.
We hebben een prikkelarme klas voor bovenbouwleerlingen en de mogelijkheid het vierde leerjaar
over twee jaar te verspreiden. Binnen het schoolteam werken vakdocenten samen met schoolpsychologen en jeugdhulpverleners. Er is een
nauwe samenwerking met de leerplichtambtenaar, de jeugdarts van de GGD, specialistische
jeugd GGZ en preventieve verslavingszorg.

Neem contact op met onze school om een kennismakingsgesprek in te plannen.
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Altra College Zuidoost
Schoolsoorten

Extra ondersteuning

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Deze school biedt de basisondersteuning. Wij
werken samen met de Opvoedpoli, Leerplicht,
schoolarts (GGD) en Atos-medewerkers. Wij hebben daarnaast contact met Jeugdzorg, Jeugd
GGZ, bieden trainingen en geven voorlichting over
verslavingszorg.

Extra ondersteuning

Ouderbetrokkenheid

lwoo
tussenvoorziening
VSO
ADRES

Kortvoort 60
1104 NB Amsterdam
STADSDEEL

Zuidoost
TELEFOON

020 555 8 444
WEBSITE

altra.nl/zuidoost
AANTAL LEERLINGEN

130
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

55 min.
BEREIKBAARHEI D

Metro 53 en bus 47
SCHOOLBESTUUR

Stichting Altra
altra.nl

Schoolprofiel
Je kunt pas scoren als je een doel hebt. Bij Altra
College Zuidoost krijgen leerlingen een nieuwe
kans omeen startkwalificatie te halen of op een
andere manier aan een mooie toekomst te werken.
Het Altra College Zuidoost is een school voor
speciaal onderwijs, in nauwe samenwerking met
het ROC en werkgevers. Hierdoor wordt praktisch
talent gestimuleerd en stromen leerlingen kansrijk
door naar de MBO 3 opleiding van het ROC of
de arbeidsmarkt. Altra College Zuidoost heeft 2
vakopleidingen, namelijk Horeca en Mobiliteitstechniek (2-wielertechniek). Werkgevers worden
voorzien van goed opgeleide en gemotiveerde
vakmensen. Vakroutes bieden perspectief op
betaald werk. Hoe we dat doen? Door er allereerst
voor te zorgen dat de leerling weer plezier krijgt
in school en leren. We bespreken eerst met de
leerling wat hij/zij wil bereiken. Daarna kijken we
wat de leerling al goed kan en wat hij nog kan
versterken. De leerling leert hier veel, niet alleen
het vakdidactische, maar ook de vaardigheden
die nodig zijn voor het vervolgonderwijs of het
vinden en behouden van een baan op de
arbeidsmarkt. We kijken daarbij niet alleen naar
wat we binnen de schoolmuren kunnen bieden,
maar ook hoe we de situatie thuis kunnen ondersteunen en de vrijetijdsbesteding kunnen helpen
invullen. We werken samen met het ROC, waardoor je bij ons een mbo 1 of 2 diploma kunt
behalen. We kennen de volgende profielen op
Altra College Zuidoost: Verkoop-Retail, Facilitair
en Dienstverlening, Horeca en Mobiliteitstechniek
(Tweewielertechniek).

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Aanmelding kan het hele jaar door
geschieden. De school maakt deel uit van het
Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle
VO-scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Leerlingen zijn toelaatbaar met een toelaatbaarheidsverklaring van het
Samenwerkingsverband.
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De school trekt zo veel mogelijk samen op met de
ouders. Een oudervertegenwoordiger kan plaats
nemen in de medezeggenschapsraad.

Huisvesting
Ons gebouw heeft een ruime kantine en prachtige
vaklokalen.

Veiligheid
Bij onze kleine school staat veiligheid voorop. Daar
werken we aan met het hele team, de leerlingen
en de ouders

Kosten eerste leerjaar
Vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 100,- per
schooljaar.

Open dagen
Neem contact op met de school voor een
kennismaking.

Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Een paar keer per jaar komen de ouderraad en
schoolleiding bij elkaar om te praten over zaken
die spelen op school.

Huisvesting
Het Noorderlicht heeft sinds 2017 een nieuw, sfeervol en modern schoolgebouw. De vaklokalen zijn
voorzien van de nieuwste apparaten en overal is
wifi.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Rode Kruisstraat 14
STADSDEEL

Noord
TELEFOON

020 63 69 591
WEBSITE

abcnoorderlicht.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. Lammerse
(teammanager)
info @ abcnoorderlicht.nl

Schoolprofiel

Veiligheid

Het Noorderlicht is een overzichtelijke vmbo-school
met de sectoren Economie en Zorg & Welzijn.
Binnen beide sectoren bieden wij basis, kader en
gemengde leerweg aan. Wij leiden onze leerlingen op voor het diploma dat het beste bij hen
past. In de talentklassen kunnen leerlingen kiezen
uit veel verschillende talentklassen. Daarnaast
kiest de leerling een van de vier keuzevakken:
media, natuur, Frans of Duits. Wij helpen de leerlingen om de juiste keuzes te maken in hun verdere
(beroeps)leven. De scholen van ZAAM in Noord
werken met elkaar samen waardoor doorstroom
mogelijk is. Leerlingen die het Noorderlicht verlaten met een basis diploma gaan naar mbo niveau
2, met een kader diploma naar mbo niveau 3 en
met een gemengde leerweg diploma naar mbo
niveau 4 of de havo.

Om goed te kunnen leren en plezier te hebben
moet je je veilig voelen. Daar doet school, samen
met de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) veel
aan. Tegen alle vormen van verbaal en/of lichamelijk geweld tussen leerlingen en/of personeel wordt
streng opgetreden.

AANTAL LEERLINGEN

450
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30
LENGTE LESSEN

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Metro 52, vanaf metrostation Noord is het 9
minuten lopen, vanaf
metrostation Noorderpark
kan je kiezen of voor 14
minuten lopen of stadsbus
35 die stopt bij de bushalte vlak bij school.
SCHOOLBESTUUR

Stichting ZAAM,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Extra ondersteuning
Het Noorderlicht biedt basisondersteuning.
Leerlingen hebben twee jaar lang dezelfde mentor,
deze begeleidt de leerlingen op alle vlakken:
loopbaancoaching en coaching op studievaardigheden. Wij hebben een intern huiswerkinstituut
’Instituut de Leeuw’. In overleg met de leerlingbegeleider kan individueel of in groepjes extra
leerondersteuning worden aangeboden. Het
Noorderlicht streeft naar een zo passend mogelijk
onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor elke
leerling!

Opvang bij lesuitval
Tussenuren worden indien mogelijk opgevangen
door vakdocenten. De leerlingen uit de eerste
en tweede klas blijven tijdens schooltijd op het
schoolterrein. Zittenblijven: Zittenblijven komt voor,
maar wel in hoge uitzondering.

Buitenschoolse activiteiten
ABC Het Noorderlicht is een actieve school!
We doen mee aan het TopScore programma.
In de eerste en derde klas gaan de leerlingen op
schoolkamp. Daarnaast zijn er in alle leerjaren
diverse activiteiten buiten de school.

Kosten eerste leerjaar
Wij vragen de ouders om een vrijwillige bijdrage
van € 25,- voor het eerste leerjaar.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b +/- lwoo

4

16-18

2

vmbo-k +/- lwoo

5

18-22

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

21 januari (di)
14:30-18:00

Open huis

30 januari (do) Open huis
18:00-21:00
5 februari (wo) Open lesmiddag op inschrijving
14:00-16:00
bel 020 6369591
12 & 26 februari en 4 & 10 maart 14:30-15:30
zijn er rondleidingen op inschrijving,
bel 020 636 9591
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Barlaeus Gymnasium
Schoolsoorten

Huisvesting

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Prachtig gerenoveerd gebouw op schitterende
locatie. Gym met het mooiste uitzicht van Amsterdam. 160 computers in mediatheek.

Veiligheid
Ouders en leerlingen geven het Barlaeus een
ruime 9 voor veiligheid.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Weteringschans 29
1017 RV Amsterdam
STADSDEEL

Centrum
TELEFOON

020 626 33 96
WEBSITE

Buitenschoolse activiteiten
Schoolprofiel
Het Barlaeus Gymnasium is het oudste categorale
gymnasium van Amsterdam, gevestigd in een
prachtig gebouw in het centrum. Het Barlaeus
biedt een uitdagend gymnasium-programma met
veel keuzemogelijkheden en allerlei extra activiteiten. Alle vakken hebben al jaren uitstekende onderwijsresultaten. De school staat bekend om een
prettig en veilig schoolklimaat, goede begeleiding
en een bruisend schoolleven. Er is veel aandacht
voor kunst en cultuur, waarbij we gebruik maken
van alle mogelijkheden die onze centrale ligging
in Amsterdam te bieden heeft.

barlaeus.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. drs. M.P.J. Bosman
mbosman @ barlaeus.nl
020 6263396
AANTAL LEERLINGEN

819
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 1, 2, 5, 6, 7, 12, 19
en diverse bussen

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat broertjes en/of zusjes van
zittende leerlingen en kinderen van personeel, die
op 1 augustus 2010 op de notarieel vastgelegde
lijsten staan, voorrang krijgen.

Jaarlijks € 300,- tot € 490,- in 10 termijnen. Let op:
hierin zit een spaarcomponent om de duurdere
reizen in de bovenbouw te betalen.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vwo-gymnasium

5

28

0

Open dagen
TOELICHTING

31 januari (vr)
19:00-21:00

Open markt

Extra ondersteuning

1 februari (za)
10:00-13:00

Open markt en proeflessen
(voor ouders en kinderen)

Deze school biedt de basisondersteuning. Daarnaast Auxilia (steunles) in diverse vakken, Auxilia
XTR (extra uitdaging), huiskamer voor doelgroep,
RT voor dyslexie/faalangst e.d., Barlaeus Bijles.

5 februari (wo) Lesjesmiddag & oudermiddag
14:00-16:00
(ouders en kinderen hebben
een apart programma)

Opvang bij lesuitval
Uren worden opgevangen of omgeroosterd.

Zittenblijven
Zittenblijven is niet mogelijk in de eerste klas.
De school heeft uitstekende doorstroomresultaten,
zowel in onder- als bovenbouw.

Ouderbetrokkenheid
Ouders in MR & OV, cursussen voor ouders van
Stichting Vrienden, cursus Steun ouder, Steun kind
voor eersteklasouders, mediatheekouders en
musicalouders.
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Kosten eerste leerjaar

DATUM & TIJD

SCHOOLBESTUUR

Onderwijsstichting
Zelfstandige Gymnasia
oszg.nl

Jaarlijkse reis, Eersteklasmusical, Muziektheaterproductie, schaken, Auxilia XTR, Running Team,
Klassentoernooi, Peer Buddy voor nieuwkomers in
Nederland, sporttoernooien, Europees Jeugdparlement, eigen Barlaeus Jeugd Parlement en nog
veel meer.
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Berlage Lyceum
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Er is een ouderraad, medezeggenschapsraad en
een klankbordgroep. Door het jaar heen voeren
mentoren zogenaamde driehoeksgesprekken met
ouder(s) en kind. Ouders en school werken samen!

Huisvesting
De school heeft twee prachtige monumentale
panden in de stijl van de Amsterdamse School.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

P. L. Takstraat 33-34
1073 KJ Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 572 12 00
WEBSITE

berlagelyceum.eu
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. Alijn van Hoorn
a.vanhoorn @
berlagelyceum.eu

Schoolprofiel
Het Berlage Lyceum is een Amsterdamse Unescoschool voor tweetalig onderwijs (voor mavo, havo,
vwo en gymnasium). Naast Nederlands is Engels
de voertaal. Het Berlage Lyceum is een school
van en voor wereldburgers. We willen dat leerlingen een actieve en verantwoordelijke rol leren
spelen in de wereld. Het tweetalig onderwijs leidt
leerlingen op voor mavo-, havo- en vwo-examens.
Daarnaast doen de leerlingen op de verschillende niveaus, naast hun reguliere examen, een
extra examen Engels. Voor het vwo is dat het
International Baccalaureate (IB) English, voor de
havo Cambridge Advanced (CAE) en voor mavo
Anglia. We besteden veel aandacht aan wereldburgerschap, duurzaamheid, intercultureel leren,
vrede en mensenrechten. In de vwo-brugklassen
volgen leerlingen het vak classics. Daarna kunnen
leerlingen kiezen voor gymnasium of atheneum.

AANTAL LEERLINGEN

1.100
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 3, 4, 12, bus 62, 65,
245, 246, 284, metro 52.
Slechts 5 minuten fietsen
vanaf station Amstel en
Rai
SCHOOLBESTUUR

Onderwijsstichting Esprit
espritscholen.nl

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen die
op 1 oktober 2016 ingeschreven stonden, voorrang
hebben.

Extra ondersteuning
Onze school biedt basisondersteuning. Voor eerstejaars leerlingen bieden we ondersteuning bij
Nederlands, Engels en rekenen. Lyceo Huiswerkbegeleiding biedt leerlingen van het Berlage
Lyceum tegen een gereduceerd tarief huiswerkbegeleiding aan. Verder is er begeleiding bij dyslexie en faalangstreductietraining.

Opvang bij lesuitval
Lessen die uitvallen worden in leerjaar 1 en 2 vervangen. In deze uren gaan leerlingen lezen of aan
de slag met rekenvaardigheden.

Zittenblijven

Veiligheid
Leerlingen gaven de veiligheid op het Berlage
Lyceum afgelopen schooljaar een 8.6.

Buitenschoolse activiteiten
Leerlingen in de eerste klas gaan op brugklaskamp.
Er zijn diverse activiteiten zoals Berlage’s Got
Talent, Munesco, museumbezoeken, Phileas Fogg,
internationale stage in de bovenbouw, reizen,
internationale uitwisselingen en schoolfeesten.
We hebben een actieve Unesco-leerlingenwerkgroep en leerlingenraad.

Kosten eerste leerjaar
De ouderbijdrage is € 115,- In het eerste leerjaar
komen daar nog kosten voor het brugklaskamp
bij, ongeveer € 190,- per leerling. De school heeft
een solidariteitsfonds voor minder draagkrachtige
ouders.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

mavo/havo
(tweetalig)

3

24

1

havo/vwo
(tweetalig)

4

28

1

vwo
(tweetalig)

2

28

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

16 januari (do) Open avond voor leerlingen uit
17:00-21:00
groep 8 en hun ouders
18 januari (za)
10:00-13:00

Open dag voor leerlingen uit
groep 8 en hun ouders

5 februari (wo) Open lesmiddag, aanmelding
14:30-16:30
via de website in januari,
alleen voor leerlingen
13 februari (do) Open lesmiddag, aanmelding
14:30-16:30
via de website in januari,
alleen voor leerlingen

Zittenblijven in de brugklas is niet mogelijk.
SCHOLEN IN AMSTERDAM
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Bindelmeer College
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

In klas 1 kun je alleen blijven zitten in bijzondere
gevallen.

Ouderbetrokkenheid
De school heeft een ouderraad. Rapporten
worden besproken met de ouders en via Magister
kunnen ouders cijfers en verzuim inzien.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Dubbelink 1
1102 AL Amsterdam
Zuidoost
STADSDEEL

Zuidoost
TELEFOON

020 699 02 21
WEBSITE

bindelmeercollege.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. K. el Azzouzi
020 699 02 21
AANTAL LEERLINGEN

490
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

45 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 44 en 285 (halte
Dennenrode), metro 53
(halte Venserpolder),
50 of 54 (halte Strandvliet)
SCHOOLBESTUUR

Stichting ZAAM,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Huisvesting
Schoolprofiel
Het Bindelmeer College is een groeiende vmboschool voor de basis-, kaderberoepsgerichte en
theoretische leerweg (mavo). Voor de vmbo-b
leerlingen hebben wij in de bovenbouw de mbo
2-route ontworpen, samen met onze partners van
het mbo. We hebben een jong team dat eigentijds
onderwijs geeft en het beste uit leerlingen haalt.
Dit heeft tot gevolg dat veel leerlingen uiteindelijk
op een hoger niveau dan het basisschooladvies
examen doen. Naast de gewone klassen bieden
wij ook zogenaamde specialistenklassen. Deze
bieden extra lessen voor leerlingen die hun passie
verder willen ontwikkelen. Zo hebben wij een voetbalklas, een basketbalklas, een dansklas (hiphop/
urban), een kookklas en een technologieklas. In
klas 1 hebben leerlingen een kerndocent die van
een klas de mentor is en aan deze klas meerdere
vakken geeft om de overstap vanaf de basisschool
te vergemakkelijken. Ook in de bovenbouw bieden wij breed, aantrekkelijk en uitdagend onderwijs. De leerlingen ontdekken welke richting het
beste bij hen past en doen daar examen in. Onze
examenresultaten zijn de laatste jaren uitstekend.
Wij bieden extra taal en rekenen voor alle leerlingen. Leerlingen met leerachterstanden worden
geholpen en de zorg voor onze leerlingen is van
een hoog niveau.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Wij
bieden remedial teaching. Alle leerlingen krijgen
de sociale vaardigheidstrainingen. Verder zijn
er zorgtrajecten op maat.

Opvang bij lesuitval
Een uitgevallen les wordt opgevangen door een
andere docent.
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Het schoolgebouw is ruimtelijk en modern ingericht.
We hebben een eigen restaurant, een technologieafdeling, een groot sportcentrum en een ruim
schoolplein.

Veiligheid
We streven een veilige omgeving na, door intensieve persoonlijke begeleiding en goede duidelijke
omgangsregels. Leerlingen mogen tijdens de
pauzes het schoolplein niet verlaten.

Buitenschoolse activiteiten
Na schooltijd worden verschillende activiteiten
georganiseerd, o.a. muziek, multimedia en sport.
Vorig jaar was er voor klas 1 een schoolkamp
in Heino, klas 2 ging naar Walibi, klas 3 naar de
Ardennen en klas 4 naar Barcelona.

Kosten eerste leerjaar
Ongeveer € 120,- voor het kennismakingskamp.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b +/- lwoo

3

18

2

vmbo-k +/- lwoo

5

18

2

vmbo-t +/- lwoo

2

22

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

28 januari (di)
09:00-16:00

Lesjes-dag (alleen na aanmelding)

1 februari (za)
11:00-15:00

Kom langs en beleef het
Bindelmeer College!

11 februari (di) Open avond
17:30-20:00

Bredero Beroepscollege
Schoolsoorten

Zittenblijven
Door gerichte begeleiding en interne doorverwijzing binnen onze scholengroep (VOvA) komt dit
zelden voor.

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Ouderbetrokkenheid
Ouders halen met hun kind het rapport op bij de
mentor en er zijn ouderavonden. Ook is er een
ouderplatform.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Meeuwenlaan 132
1022 AM Amsterdam
STADSDEEL

Noord
TELEFOON

020 579 72 00
WEBSITE

checkhetbrederoberoeps
college.nl en bredero
beroepscollege.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. A. El Kharrim
(teamleider onderbouw)
info @ brederoberoeps
college.vova.nl
AANTAL LEERLINGEN

Schoolprofiel
Je talenten ontdekken in een echt restaurant of
kantoortuin? Of liever in een coole techniekomgeving? Op het Bredero Beroepscollege komen
beroepen tot leven! Je kunt bij ons vmbo basis en
kader doen. Door ons unieke carrouselprogramma,
waarbij je werkt in werkstations, word je in leerjaar
1 en 2 goed begeleid met het maken van je
profielkeuze en keuze voor het vervolgonderwijs
(mbo). Je krijgt daarvoor een mentor en een loopbaancoach. We bieden vier profielen aan; PIE
(produceren, installeren en energie), BWI (bouwen,
wonen en interieur), Economie & Ondernemen
en Dienstverlening & Producten. We hebben een
splinternieuw Techlab in onze school met 3D-printers, lasersnijders, een PCB-freesmachine, schuimsnijder en snijpotter. Coole techniek dus! In onze
techniekomgeving hebben we een bouwplaats en
een servicewerkplaats en je kunt er aan de slag
met metaalbewerking. Verder bieden we leuke
culturele en sportieve activiteiten aan en hebben
we een supergroot schoolplein op het dak van de
school!*

Huisvesting
Wij hebben een splinternieuw Techlab in school
waar alle moderne technieken aan bod komen.
Ook hebben we mooie praktijklokalen voor de
vakken Techniek, Economie en Dienstverlening.
In het schoolrestaurant Etoile du Nord tonen leerlingen hun kook- en serveerkunsten.

Veiligheid
Leerlingen in het eerste leerjaar pauzeren op het
speelveld op ons dakterras. Er is een veiligheidscoördinator en er zijn concierges.

Buitenschoolse activiteiten
Wij bieden veel sport tijdens en na schooltijd.
We organiseren workshops, bezoeken musea,
bedrijven en evenementen en gaan op excursie.

Kosten eerste leerjaar
€ 110,- voor de werkweek en € 25,- voor activiteiten
en excursies.

200
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

60 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 35 en 38 en Noord/
Zuidlijn (metro 52)
SCHOOLBESTUUR

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam (VOvA)
vova.nl

* Deze school werkt mee
aan de toekomstige
Techschool. Meer
hierover kun je lezen op
pagina 32.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Elke
klas heeft een eigen mentor en loopbaancoach.
Binnen de lessen is er aandacht voor huiswerk.
Leerlingen worden in de brugklas getest op
leerproblemen. Er is remedial teaching en een
compensatieregeling. Taalbegrip en -verwerving
staan centraal in alle lessen. Plusles: alle kinderen
in de onderbouw krijgen extra taal en rekenen
afgestemd op individueel niveau. Er is een zorgcoördinator en er is ook een Zorg- en adviesteam
met externe deskundigen.

Opvang bij lesuitval

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b/k +/- lwoo

4

20

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

16 januari (do) Open avond
18:30-20:30
22 januari (wo) Lesjesmiddag
14:00-16:00
6 februari (do) Open avond
18:30-20:30
12 februari (wo) Lesjesmiddag
14:00-16:00
10 maart (di)
16:00-18:30

Inschrijfmiddag

Aanwezige docenten vangen lesuitval zoveel
mogelijk op.

SCHOLEN IN AMSTERDAM
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Bredero Mavo
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Er zijn informatieavonden voor ouders. Ook worden
zij nauw betrokken bij het ontwikkelingsproces van
hun kind. Ouders halen met hun kind het rapport
op.

Huisvesting
Onze school zit in een prachtig, modern gebouw.
De school is uitgerust met de moderne faciliteiten
van nu, zoals ICT-ruimtes en practicumlokalen.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Gare du Nord 5
1022 LD Amsterdam
STADSDEEL

Noord
TELEFOON

020 579 72 30
WEBSITE

checkdebrederomavo.nl
of brederomavo.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. P.H. Schröder
info@brederomavo.vova.nl
AANTAL LEERLINGEN

503
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Diverse buslijnen vanaf
CS en uit Waterland/
Purmerend, metro NoordZuidlijn (52, halte Noord)

Schoolprofiel

Veiligheid

Op de Bredero Mavo bieden wij een tweejarige
mavo/havo-brugklas aan. Na deze twee brugklasjaren ga je verder op vmbo-t- of havoniveau. Je
kunt bij ons namelijk je mavo- en havodiploma
halen. Ook kun je al direct in de brugklas kiezen
voor TTO (tweetalig onderwijs) en/of de sportklas.
Als je bij ons een diploma haalt, heb je een streepje voor! Op de Bredero Mavo draait namelijk alles
om mensen. Wij praten met elkaar, luisteren naar
elkaar, dagen elkaar uit en doen projecten samen.
Daarom verwachten wij van onze leerlingen een
ondernemende houding. Leren op de Bredero
Mavo betekent dat je naast de algemene vaardigheden, ook aanvullende vaardigheden leert op
het gebied van communiceren en ondernemen.
Dit vraagt om een open en transparante cultuur.

Door de kleinschaligheid voelen leerlingen zich
veilig op school.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Extra ondersteuning

Kosten eerste leerjaar
€ 135,- ouderbijdrage, € 105,- voor de wendagen,
€ 100,- TTO en € 125,- voor de sportklas.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t/havo

5

24

2

vmbo-t/havo
tweetalig onderwijs

2

24

2

Open dagen

29 januari (wo) Lesjesmiddag
14:30-16:00

Opvang bij lesuitval

7 februari (vr)
16:00-20:00

Open dag

4 maart (wo)
14:30-16:00

Inschrijfmiddag en lesjesmiddag

Bij lesuitval worden andere docenten ingezet.

Zittenblijven
Zittenblijven is bij ons op school een mogelijkheid
als de leerling hier baat bij heeft.
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Wij bieden Topscore-activiteiten, workshops,
bezoek aan musea, bedrijven en evenementen.
Ook hebben we diverse werkweken, zoals Berlijn,
wintersport, Ardennen en wendagen.

Deze school biedt de basisondersteuning. De
mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen
en ouders. De mentor verzorgt de mentorles
waarin studievaardigheden, sociale vaardigheden
en persoonlijke begeleiding centraal staan.
Er is ook een huiswerkklas.

SCHOOLBESTUUR

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam (VOvA)
vova.nl

Buitenschoolse activiteiten

KEUZEGIDS VOORTGEZET ONDERWIJS AMSTERDAM 2020

DATUM & TIJD

TOELICHTING

23 januari (do) Open avond
19:00-21:00

Calandlyceum
Schoolsoorten

Huisvesting

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

De school beschikt over een modern gebouw en
een eigen ruimte en plein voor brugklassers. Voor
de Dalton uren zijn er werkruimtes met toezicht en
begeleiding.

Veiligheid
Persoonlijk welzijn van leerlingen staat voorop! Er is
veel aandacht voor het voorkomen van pesten.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Pieter Calandlaan 182
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

020 667 53 53
WEBSITE

calandlyceum.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. E. Groen en
mw. S. Jabaaij
info @ calandlyceum.nl
AANTAL LEERLINGEN

1.850
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

45 min.
BEREIKBAARHEI D

Schoolprofiel
Je tijd op de middelbare school is bij uitstek de periode om te ontdekken wat je kunt bereiken. Soms
gebruik je daar talenten voor die je al van jezelf
kent, soms boor je een nieuw talent in jezelf aan.
De Daltonwaarden van het Calandlyceum helpen
jou hierbij. Met leraren die een band met je opbouwen, met passend onderwijs en veel aandacht
voor onderzoek & ontwerpen, sport en kunst- en
cultuur. Ben je hierin een echte uitblinker dan kies
je voor onze Technasium opleiding, LOOT-klas of
onze profielklassen (sport en kunst), want bij ons
gaat het om meer dan alleen een goed diploma.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
kinderen van personeelsleden die op die op 1
oktober 2016 in dienst waren van het schoolbestuur,
voorrang hebben. Bij gelijke geschiktheid hebben
ook leerlingen van een daltonbasisschool en/of topsportleerlingen met een LOOT-status ook voorrang.

Tram 1, 17 en bus 61, 69

Extra ondersteuning

SCHOOLBESTUUR

Wij bieden de basisondersteuning: bijlesuren voor
Engels en wiskunde, huiswerkbegeleiding, begeleiding bij dyslexie, faalangst en/of hoogbegaafdheid, extra taalondersteuning en een trajectklas
met aparte coach voor kinderen met extra begeleiding. Elke brugklas heeft twee mentoren.

Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs
Progresso (SOVOP)
progresso.amsterdam

Buitenschoolse activiteiten
Er zijn twee activiteitenweken per jaar en alle brugklassen gaan (verplicht) op kennismakingskamp.

Kosten eerste leerjaar
€ 135,- ouderbijdrage, € 150,- bijdrage voor kunstklas, sportklas en technasium en € 225,-. LOOTbijdrage (excl. € 50,- ouderbijdrage)

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t

1

26

1

vmbo-t/havo

3

27

1

havo

2

28

1

havo/vwo

2

28

1

havo technasium

1

28

1

havo/vwo technasium

1

28

1

vwo gymnasium

1

28

1

vwo technasium

2

28

1

LOOT brugklas

1

25

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

11 januari (za)
10:00-12:00

Masterclass voor leerlingen met
een vwo-advies die geïnteresseerd
zijn in technasium en/of gymnasium, inschrijving via de website

11 januari (za)
13:00-15:00

Masterclass voor leerlingen met
een havo, of havo-vwo advies
die geïnteresseerd zijn in technasium, inschrijving via de website

Zittenblijven

25 januari (za)
10:00-13:00

Open dag voor ouders en
leerlingen uit groep 7 en 8

Bij zeer hoge uitzondering kan een leerling in de
onderbouw blijven zitten.

30 januari (do) Open avond voor ouders en
19:00-21:00
leerlingen uit groep 7 en 8

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval werken leerlingen onder toezicht in het
Dalton-studiecentrum.

Ouderbetrokkenheid
We werken met klassenouders en hebben een
actieve ouderraad.

12 februari (wo) Masterclass voor sportklas- en
14:00-16:00
kunstklasleerlingen, aanmelden
kan tijdens de open dagen of
via de website
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Calvijn College
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op
het functioneren van leerlingen. Dit levert een
grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van leerlingen. Het is belangrijk dat ouders
met hun kinderen in gesprek blijven over de dagelijkse bezigheden op school. De visie van het
Calvijn is hierop ingericht en gaat uit van de kracht
van ouderbetrokkenheid. We hebben hiervoor
verschillende overleggen en activiteiten georganiseerd.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Pieter Calandlaan 3
1065 KH Amsterdam
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

020 615 34 09
WEBSITE

calvijncollege.amsterdam
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr I. Rashid
i.rashid @ calvijncollege.
amsterdam
AANTAL LEERLINGEN

590
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

60 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 1, 17, bus 62, 63, 195,
spitsbus 247 en metro 50

Schoolprofiel

Huisvesting

Het Calvijn College is een school voor vmbo-basis,
-kader en theoretische leerweg. De school is
gevestigd aan de Pieter Calandlaan, in een
gloednieuw gebouw met onder andere een
professionele sporthal. Op het Calvijn kun je een
mbo 2, vmbo-b/k, of vmbo-t diploma halen.
Doordat de leergangen de eerste twee jaren
gemengd zijn, kunnen we goed kijken wat het
best bij jou past. Je krijgt bij ons de begeleiding
die je nodig hebt. Er is veel aandacht voor sport
en gezond leven. Verschillende topsporters, van
bijvoorbeeld Ajax en FC Utrecht, zitten bij ons op
school. Ben jij een leerling die het beste uit zichzelf
wilt halen Wij staan klaar je te helpen met goede
begeleiding in een prettige sfeer op school!
De scholen van ZAAM in West werken met elkaar
samen waardoor doorstroom mogelijk is.

Ons nieuwe gebouw is specifiek gebouwd naar de
wensen van de leerlingen en docenten op basis
van het onderwijsconcept. Buitenschoolse activiteiten: Wij bieden een schoolreis en schoolkamp.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Voor topsporters worden lesroosters aangepast op het
trainingsprogramma van de club en er zijn extra
studievoorzieningen op school. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid broertjes
en/of zusjes van zittende leerlingen die op 1 oktober 2016 ingeschreven stonden, voorrang hebben.

SCHOOLBESTUUR

Stichting ZAAM,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning.

Opvang bij lesuitval
Elk docent is standaard ingeroosterd voor inval.
Zo streven we naar minimale lesuitval.
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Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b/k/t +/- lwoo

7

22

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

13 januari (ma) Open dag voor ouders en
16:00-19:00
nieuwe leerlingen
4 maart (wo)
16:00-19:00

Open dag voor ouders en
nieuwe leerlingen. Op deze open
dag kun je je ook meteen
inschrijven

Cartesius 2
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Op C2 komt zittenblijven weinig voor. Wanneer
leerlingen een aantal modules niet hebben behaald, hoeven zij over het algemeen niet een heel
schooljaar over te doen en krijgen zij een inhaalprogramma.

Ouderbetrokkenheid

Extra ondersteuning

De school beschikt over een betrokken ouderklankbordgroep die meedenkt met de school,
activiteiten organiseert en adviseert.

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Geertje Wielemaplein 1
1095 MM Amsterdam
STADSDEEL

Oost
TELEFOON

020 262 32 40
WEBSITE

c2.espritscholen.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Emma Smeets
(administratie)
e.smeets @ cartesius2.nl
AANTAL LEERLINGEN

400
AANVANG EERSTE LESUUR

09:00 uur
LENGTE LESSEN

150 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 26 en bus 37

Schoolprofiel
Cartesius 2 – deze werknaam wordt binnenkort
vervangen door een nieuwe, definitieve naam! –
is een vernieuwingsschool met een academische
insteek en een geheel eigen onderwijsconcept.
Wij bieden uitdagend onderwijs op hoog niveau
(vwo+ en havo/vwo) vanuit een internationaal
gericht liberal arts and sciencescurriculum. Vanaf
schooljaar 20/21 kunnen leerlingen in de bovenbouw bij ons ook het Diploma Programme volgen
van het International Baccalaureate. Zij behalen
dan een internationaal erkend en bekend middelbare school-diploma. Ons onderwijs is opgebouwd
uit vakoverstijgende modules. Enkele voorbeelden
van dergelijke modules zijn: het heelal (biologie,
natuurkunde en scheikunde), Amsterdam (aardrijkskunde, geschiedenis en filosofie) en expressie
(drama en muziek). Wij verzorgen een deel van
onze modules in het Engels. Onze leerlingen leren
veel en doen ook veel. Zij leveren bijvoorbeeld
een bijdrage aan hun eigen gemeenschap door
middel van service learning-projecten waarbij zij
zich inzetten voor maatschappelijke doelen en
projecten. Op C2 volgen leerlingen met vwo- en
havo/vwo-advies samen onderwijs, waarbij het
vwo(plus) -niveau het uitgangspunt vormt. De lat
ligt hoog, we verwachten veel van onze leerlingen.
We weten echter evengoed dat fouten maken
hoort bij leren.

SCHOOLBESTUUR

Onderwijsstichting Esprit
espritscholen.nl

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Extra ondersteuning

Huisvesting
De school is tijdelijk gehuisvest aan de Tweede
Passeerdersdwarsstraat 9 en Lindengracht 93.
Vanaf schooljaar 20/21 wordt de school definitief
gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw aan het
Geertje Wielemaplein 1. Op deze locatie organiseren wij ook onze open dagen.

Veiligheid
Mentoren, peer leaders en het veiligheidsteam
werken samen aan de bevordering van (sociale)
veiligheid voor al onze leerlingen.

Buitenschoolse activiteiten
In leerjaar 1 ligt er veel nadruk op het leren over
de eigen directe omgeving: de stad Amsterdam.
Daarnaast zijn er regelmatig (internationale)
excursies.

Kosten eerste leerjaar
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 200,-.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

vwo+ en havo/vwo

Docenten geven les in duos. Als een van de
docenten afwezig is, gaat de les meestal gewoon
door. Er is daardoor niet veel lesuitval.

2

56

3

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

24 januari (vr)
18:00-21:00

Open avond in de aula van
onze nieuwe locatie aan het
Geertje Wielemaplein 1
(Zeeburgereiland, Amsterdam
Oost)

25 januari (za)
09:30-14:30

Open dag in de aula van onze
nieuwe locatie aan het
Geertje Wielemaplein 1
(Zeeburgereiland, Amsterdam
Oost)

De school kent een reguliere zorgstructuur, waarin
(o.a.) mentoren, peer leaders en een zorgcoördinator de nodige ondersteuning bieden.

Opvang bij lesuitval

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN
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Cartesius Lyceum
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Zittenblijven is geen automatisch recht en niet
toegestaan in de brugklas.

Ouderbetrokkenheid
Naast de ouderavonden zijn er driehoeksgesprekken met de mentor. Verder is er een ouderraad
en een oudergeleding in de MR. Elk jaar is er een
Ouderatelier, met workshops voor en door ouders.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Frederik Hendrikplantsoen 7a
1052 XN Amsterdam
STADSDEEL

West
TELEFOON

020 58 49 677
WEBSITE

cartesius.espritscholen.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. A.J. van Burg
r.vanburg @ cartesius.
espritscholen.nl
AANTAL LEERLINGEN

700
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur

Schoolprofiel
Het Cartesius Lyceum is een ambitieuze school
waar innovatie en traditie hand in hand gaan.
Wij staan voor inclusiviteit en wereldburgerschap
en dat zie je terug in onze diverse leerlingenpopulatie en ons onderwijsaanbod. We stimuleren
een open houding naar elkaar en de samenleving.
Op onze school ervaren leerlingen de meerwaarde van diversiteit en verschillende culturele
achtergronden, zowel in de klas als tijdens onze
uitwisselingen met andere scholen in Europa.
Wij bieden naast havo en atheneum een volwaardige gymnasiumopleiding aan met Latijn en
Grieks. Alle vwo-leerlingen krijgen in de eerste
klas het vak Klassieke cultuur en kiezen daarna
of zij door willen gaan naar 2 gymnasium. Naast
vaklessen volgen alle leerlingen thematisch projectonderwijs. In de onderbouw zijn er jaarlijks vier
projecten met thema’s als: Amsterdam en ik,
Wijk van de toekomst, Migratie en Duurzaamheid.
In de bovenbouw bieden we o.a. het vak Big
History, waarbij de wereldgeschiedenis van de
oerknal tot nu wordt besproken. Bij de Cartesius
Academie kunnen leerlingen verschillende keuzemodules volgen zoals Cambridge Engels.

LENGTE LESSEN

60 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 18 en 21, tram 3 en 10
SCHOOLBESTUUR

Onderwijsstichting Esprit
espritscholen.nl

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Extra ondersteuning
We bieden basisondersteuning. Er is veel aandacht
voor begeleiding van leerlingen. Leerlingen,
ouders en de mentor voeren driehoeksgesprekken
om de ontwikkeling te bespreken. Verder heeft
elke brugklas twee peerleaders. Dit zijn bovenbouwleerlingen die aanspreekpunt zijn voor de
leerlingen en de mentoren ondersteunen.

Opvang bij lesuitval
Lesuitval wordt zoveel mogelijk beperkt.
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Huisvesting
Het Cartesius Lyceum is gehuisvest in een prachtig,
historisch pand met eigentijdse voorzieningen.

Veiligheid
Op het Cartesius Lyceum is elke leerling welkom en
zijn we samen verantwoordelijk voor een prettige
sfeer en een open houding naar elkaar. Leerlingen
beoordelen de sfeer als bovengemiddeld veilig.

Buitenschoolse activiteiten
Brugklaskamp in de eerste periode. Werkweken,
excursies en internationale uitwisselingen. De Cartesius Academie, jaarlijkse bezoeken aan musea
en theatervoorstellingen en aan het einde van het
schooljaar het Cartesius Cultuurfestival, met o.a.
voorstellingen van de toneelclub. Natuurlijk ook
swingende schoolfeesten.

Kosten eerste leerjaar
Ouderbijdrage € 125,-, werkweek brugklas € 75,-.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vwo (atheneum
en gymnasium

3

28

1

havo/vwo

3

28

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

29 januari (wo) Open huis voor leerlingen en
15:00-19:00
ouders, vooraf aanmelden is
niet nodig
30 januari (do) Open huis voor leerlingen en
15:00-19:00
ouders, vooraf aanmelden is niet
nodig

Cburg College
Schoolsoorten

Opvang bij lesuitval

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen. We
maken een aaneengesloten rooster.

Zittenblijven
Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Extra ondersteuning

Ouderbetrokkenheid

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Foekje Dillemastraat 116
1095 MK Amsterdam
STADSDEEL

Oost
TELEFOON

020 579 71 30
WEBSITE

checkhetcburgcollege.nl
en cburgcollege.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. I. in het Veld
info@cburgcollege.vova.nl
AANTAL LEERLINGEN

285
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 26 en bus 37
SCHOOLBESTUUR

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam (VOvA)
vova.nl

Per jaar zijn er vier bijeenkomsten van de ouderklankbordgroep. Ook zijn er ouderavonden.

Schoolprofiel
Het Cburg College, een nieuwe school op Zeeburgereiland. Een kleine, gezellige vmbo-school voor
praktisch ingestelde leerlingen. Samenwerken,
overleggen, presenteren en het gebruiken van
moderne media zijn bij ons belangrijke vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat je beter wordt
in wat je al goed kunt en we helpen je met wat je
lastig vindt. Ook helpen we je om te leren kiezen
voor je toekomst: je maakt vanaf de eerste klas
kennis met verschillende beroepsrichtingen. In de
onderbouw bieden wij een excellentieprogramma
aan dat bestaat uit drie vakken. Dit zijn vakken
die op andere vmbo-scholen niet worden aangeboden. Je kiest er één: Sportclinics (sportklas), Media en design (mediaklas) of Art, fashion en design
(kunstklas). In de bovenbouw kies je voor een van
onze drie profielen: Media, vormgeving en
ICT (MVI), Economie en ondernemen (E&O) of
Dienstverlening en producten (D&P). Uit ons
aanbod van twaalf keuzevakken kies je er vier.
Daarnaast voer je in het eerste jaar bij ons op
school al projecten uit waardoor je kennismaakt
met verschillende beroepsrichtingen, aangezien
je na het vmbo verder gaat op het mbo en een
beroepsrichting moet kiezen. Wij werken samen
met het ROC van Amsterdam, zodat deze overstap
makkelijk verloopt.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. In de
onderbouw zijn er steunlessen voor rekenen en
Nederlands. In de bovenbouw voor economie,
wiskunde, Nederlands en Engels. Ook geven wij in
het eerste en tweede leerjaar huiswerkbegeleiding
en bieden we een faalangstreductietraining.
Leerlingen die aan topsport doen, krijgen bij ons
een aangepast programma.

Huisvesting
Het Cburg College zit in een nieuw schoolgebouw.
Er zijn goede computerfaciliteiten en er is een snel
netwerk. Ook zijn er moderne onderwijsruimten,
die afgestemd zijn op ons beroepsonderwijs.

Veiligheid
Wij vinden een veilig schoolklimaat belangrijk en
wij werken met de methodiek van de Vreedzame
School.

Buitenschoolse activiteiten
Er zijn sport- en culturele activiteiten en schoolfeesten. Er is ook een leerlingenraad. En jaarlijks
wordt er een schoolreis georganiseerd.

Kosten eerste leerjaar
€ 105,- voor de werkweek en € 40,- voor overige
kosten.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b/k +/- lwoo

5

20

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

25 januari (za)
11:00-14:00

Open dag

4 februari (di)
18:30-20:30

Open avond

5 maart (do)
16:30-18:30

Inschrijfavond
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Cheider (vo)
Schoolsoorten

Soorten brugklassen

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

BRUGKLASSEN

vmbo-t/havo/vwo

Joods
ADRES

Zeelandstraat 11
1082 BV Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 646 55 64
WEBSITE

cheider.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

De heer R. van Kalderen
directie @ cheider.nl
AANTAL LEERLINGEN

35
AANVANG EERSTE LESUUR

08:00 uur
LENGTE LESSEN

40 min.
BEREIKBAARHEI D

Schoolprofiel
Het Cheider is een orthodoxe Joodse school met
kleine klassen. Jongens en meisjes krijgen gescheiden les en er is veel individuele aandacht. De
leerlingen krijgen een volledig regulier programma aangeboden, en bovendien volgen zij een
uitgebreid Joods programma. Aan het einde van
het curriculum wordt naast het reguliere examen,
een Joods examen afgelegd. Daarmee wordt het
onderwijsprogramma volledig afgerond.

Aanmeldingsprocedure
De school doet niet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Neem contact op met deze school om
je aan te melden.

Extra ondersteuning
Er is een begeleider passend onderwijs verbonden
aan onze school.

Zittenblijven
Zittenblijven is toegestaan, maximaal een keer in
de onderbouw.

Sneltram 51, tram 5
en bus 62

Ouderbetrokkenheid

SCHOOLBESTUUR

De school kent betrokken ouders en een MR.

Stichting Joodse
Kindergemeenschap
Cheider
cheider.nl

Huisvesting
In ons gebouw is tevens een kinderdagverblijf en
basisschool gevestigd. We beschikken over een
eigen gymzaal.

Veiligheid
Er is continue bewaking.

62

14

2

Neem contact op met de school voor een kennismaking.

lwoo
tussenvoorziening

RICHTING

3

Open dagen

Extra ondersteuning

VSO

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN
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Clusius College Amsterdam
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Leerlingen in het eerste leerjaar blijven in principe
niet zitten. De school heeft uitstekende doorstroomresultaten, zowel in onder- als bovenbouw.

Ouderbetrokkenheid
Via onze ouderraad kunt u als ouder meedenken
over schoolzaken. De ouderraad verzorgt, samen
met de leerlingenraad en de school, tevens een
aantal informatieve ouderavonden per jaar.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Rode Kruisstraat 40
1025 KN Amsterdam
STADSDEEL

Noord
TELEFOON

020 636 36 36
WEBSITE

clusius.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. Minke Heikens
m.heikens @ clusius.nl
AANTAL LEERLINGEN

305
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 35, 36, 37, 38, 301, 307,
308, 319, metro 52
SCHOOLBESTUUR

Agrarisch Opleidingen
Centrum Clusius College
clusius.nl

Schoolprofiel

Huisvesting

Het Clusius College is een sfeervolle, veilige en
kleinschalige vmbo b/k/gl school waar je ook
een vmbo-t diploma kunt halen. De persoonlijke
ontwikkeling van de leerling staat bij ons voorop.
Talentontwikkeling, duurzaamheid en gezondheid
vinden wij belangrijk. Op het Clusius College is
het mogelijk om vakken op een hoger niveau te
volgen. In de onderbouw bieden we speciale
sport-, techniek- en kookklassen aan en we hebben een Gezonde Schoolkantine. De leerlingen
krijgen een brede opleiding met theorie- en
praktijkvakken aangeboden, zoals voeding,
economie en techniek. Bij ons wordt niet alleen
op school geleerd, maar ook in de directe
omgeving van de school. Zo werken we samen
met bedrijven en het stadsdeel. We geven onze
leerlingen verantwoordelijkheden en leren ze
samen te werken om zo een bijdrage te leveren
aan de maatschappij. Als school hebben we veel
aandacht voor begeleiding en ondersteuning.
Hiervoor bieden we verschillende mogelijkheden
aan. Je behaalt op het Clusius College een
volwaardig diploma, waarmee je in het mbo nog
alle richtingen op kunt. Op het Clusius College
leer je in een groene, duurzame omgeving!

We hebben een licht, modern en overzichtelijk
gebouw met een hoog voorzieningenniveau en
touchscreens in alle leslokalen. Duurzaamheid is
onderdeel van het lesprogramma en komt terug
in verschillende faciliteiten.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Extra ondersteuning
De school biedt de basisondersteuning. Wij verzorgen wekelijks ondersteunende lessen op alle
vakgebieden. De voorbereiding op het examen
vindt plaats tijdens de vaklessen en speciale
examentrainingen. Verder is er huiswerkbegeleiding, begeleiding bij dyslexie en dyscalculie,
extra aandacht voor spelling en begrijpend lezen.
Daarnaast staat talentontwikkeling bij ons voorop.

Veiligheid
Er is aandacht voor het creeren van een positieve
leeromgeving door het werken volgens de principes van ’positive behavior support’. Er is een actief
beleid op het gebied van orde, rust en veiligheid.

Buitenschoolse activiteiten
Na schooltijd kunnen de leerlingen deelnemen
aan sportactiviteiten, de kook- en techniekklas en
duurzaamheidsprojecten en bieden we de mogelijkheid om hun veelzijdige talenten te ontwikkelen.

Kosten eerste leerjaar
€ 48,- ouderbijdrage en € 120,- voor de werkweek in
de eerste klas.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b +/- lwoo

2

18

2

vmbo-k +/- lwoo

2

18

2

vmbo gl/tl +/- lwoo

1

18

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

24 januari (vr)
18:30-21:00

Open avond

25 januari (za)
10:00-13:00

Open dag

Opvang bij lesuitval

27 januari (ma) Informatie avond ouders
18:30-20:00

Bij afwezigheid van een docent streven wij er naar
de lessen te vervangen.

2 maart (ma)
16:00-19:30

Extra inschrijf- en informatie
avond voor ouders
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College De Meer
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Ouders maken deel uit van de deelraad van de
school en zijn aanwezig bij vergaderingen van de
deelraad met de schoolleiding. Wij vinden het erg
belangrijk een intensief contact te onderhouden
met ouders.

Huisvesting

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Radioweg 56
1098 NJ Amsterdam
STADSDEEL

Oost
TELEFOON

020 694 52 03
WEBSITE

demeer.org
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. J. Elzendoorn
020 694 52 03
AANTAL LEERLINGEN

470
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

45 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 19, bus 40 en 65

Schoolprofiel
Op College De Meer wordt onderwijs gegeven in
de Basisberoepsgerichte, de Kaderberoepsgerichte en de Theoretische Leerweg van het
vmbo. Om de leerlingen zo goed mogelijk te laten
leren en hen goed te kunnen begeleiden zijn de
klassen gemiddeld 19 leerlingen groot. We besteden naast het geven van goed onderwijs, veel
aandacht aan loopbaan-leren (o.a. stages vanaf
leerjaar 1), buitenschoolse activiteiten, dans en
sport. De leerlingen zijn verdeeld over een gebouw
voor de onderbouw en een gebouw voor de
bovenbouw, waardoor leerlingen elkaar en hun
docenten snel en goed kennen. De scholen van
ZAAM in Oost werken met elkaar samen waardoor
doorstroom mogelijk is.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen die
op 1 oktober 2016 ingeschreven stonden, voorrang
hebben. Ook kinderen van personeelsleden die
op 1 oktober 2016 in dienst van het schoolbestuur
waren, hebben voorrang bij gelijke geschiktheid

De school is gevestigd in twee gebouwen tegenover elkaar, met daarin een kantine met uitgebreide catering. Beide locaties hebben een schoolplein met voorzieningen (voetbalkooi, bankjes).
Er is een kluisje voor iedere leerling.

Veiligheid
We hebben een veiligheidscoördinator. Leerlingen
uit leerjaar 1 en 2 blijven de hele schooldag op het
schoolterrein en we hebben een anti-pestprotocol.
We hebben veel aandacht voor een veilig schoolklimaat.

Buitenschoolse activiteiten
Wij bieden een werkweek in leerjaar 1 in Heino.
Verder hebben we drie projecten per jaar.

Kosten eerste leerjaar
€ 159,- voor de werkweek Heino. Voor andere
activiteiten wordt geen bijdrage van ouders gevraagd.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b/k +/- lwoo

5

20

2

vmbo-t +/- lwoo

1

22

2

SCHOOLBESTUUR

Stichting ZAAM,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Extra ondersteuning
Wij bieden begeleidingslessen, kleine klassen
(achttien tot twintig leerlingen), extra rekenlessen
en extra Nederlands voor alle leerlingen.

DATUM & TIJD

TOELICHTING

25 januari (za)
10:00-13:00

Ontvangst in het gebouw aan
de Radioweg 56 (onderbouw)

Opvang bij lesuitval

5 februari (wo) Ontvangst in het gebouw aan
14:00-17:00
de Radioweg 56 (onderbouw)

We proberen lesuitval te voorkomen. Bij begin- en
einduren wordt lesuitval niet opgevangen, midden
op de dag zoveel mogelijk wel.

3 maart (di)
18:30-21:00

Zittenblijven
Zittenblijven is mogelijk bij hoge uitzondering.
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Ontvangst in het gebouw aan
de Radioweg 56 (onderbouw)

Comenius Lyceum Amsterdam
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Leerlingen mogen blijven zitten maar niet in twee
opeenvolgende jaren.

Ouderbetrokkenheid
De school ziet de ouders als partner voor het
schoolsucces van de leerling. De mentoren onderhouden contact met de ouders. Via het leerlingvolgsysteem Magister kunnen ouders de schoolvorderingen van hun kind volgen.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

020 614 03 05
WEBSITE

comeniuslyceum.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. M. Aabachrim
m.aabachrim @
comeniuslyceum.nl
AANTAL LEERLINGEN

650
AANVANG EERSTE LESUUR

08:45 uur
LENGTE LESSEN

60 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 1, 17, metro 50 en
bus 18, 62, 63, 247 en 283
SCHOOLBESTUUR

Stichting ZAAM,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Schoolprofiel

Huisvesting

Op het Comenius Lyceum zien we graag dat jij als
vwo-, havo- of mavoleerling alles uit je schooltijd
haalt. Onze leraren stimuleren je om ambitieus te
zijn en als school bieden we jou allerlei uitdagingen.
Zo kun je bijvoorbeeld recht leren spreken als lid
van onze Jongerenrechtbank. We dagen je ook uit
met ons Econasium: dit programma gaat over hoe
we de wereld samen duurzamer kunnen maken.
Superbelangrijk, omdat dit de grootste uitdaging
is waar de wereld nu voor staat. En wij bieden een
uitdagend informatietechnologie-programma.
We zijn een brede school zodat je bij ons alle kans
hebt om door te stromen, van mavo naar havo
en van havo naar vwo. We geven veel aandacht
aan studievaardigheden, dus hoe je moet leren,
en taalondersteuning. We vormen als school een
kleurrijke gemeenschap. We voelen ons betrokken
bij elkaar en bij onze omgeving. Leerlingen voelen
zich thuis en gelijktijdig werken we toe naar een
passende vervolgopleiding binnen de universiteit,
het hbo of het mbo.

Sinds 2018 zitten we in een gerenoveerd en prachtig pand! Inpandig zitten twee sportzalen, een
fitnessruimte, verschillende ICT en IT-ruimtes en een
kas.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen die
op 1 oktober 2016 ingeschreven stonden, voorrang
hebben.

Ondersteuning
Het Comenius Lyceum heeft een uitgebreid taalbeleid. In de onderbouw krijg je bijvoorbeeld extra
lessen Nederlands en Engels. Op basis van de
uitkomsten van onze leerlingvolgsystemen krijg
je tijdens de maatwerkuren ondersteuning naar
behoefte. Als je door faalangst niet goed presteert,
kun je hiervoor een training volgen.

Opvang bij lesuitval

Veiligheid
Veiligheid is een voorwaarde om tot leren te
komen. Mentoren staan in contact met thuis en de
leerlingen. We hebben een anti-pestprogramma,
een stevige ondersteuningsstructuur en leerklimaat-medewerkers die rondom de lessen ervoor
zorgen dat er een prettige sfeer is op school.

Buitenschoolse activiteiten
De school organiseert projectweken waarin excursies worden georganiseerd. Ieder jaar organiseren
we een schoolreis. De hogere jaren hebben
(keuze-) werkweken.

Kosten eerste leerjaar
De ouderbijdrage is vrijwillig. We vragen € 80,-.
De leerlingen van de mavo werken met Chromebooks, bekostigd door school.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

mavo/havo

2

26

2

havo/vwo

4

26

2

vwo

2

26

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

14 januari (di)
18:30-21:00

Open avond voor ouders en
leerlingen

6 februari (do) Open avond voor ouders en
18:30-21:00
leerlingen

Bij lesuitval in de onderbouw wordt de les door een
andere docent vervangen. Leerlingen hebben in de
onderbouw zo min mogelijk (liefst geen) tussenuren.
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Cornelius Haga Lyceum
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Van ouders wordt betrokkenheid verwacht gedurende de volledige schoolcarriere van hun kind.
Ouders halen het rapport samen met hun kind op.
Verder zijn er ouderavonden/informatieavonden.
Er is een actieve en betrokken ouderraad.

Huisvesting

Extra ondersteuning

De school is gevestigd in een nieuw gebouw met
goed uitgeruste lokalen. De leerlingen beschikken
over kluisjes.

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Islamitisch
ADRES

Naritaweg 30
1043 BZ Amsterdam
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

020 305 38 28
WEBSITE

corneliushagalyceum.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Emine Saglam
e.saglam @
corneliushagalyceum.nl

Schoolprofiel
Op het Cornelius Haga Lyceum verzorgen wij kwalitatief voortgezet onderwijs met als doel leerlingen
voor te bereiden op hun plek in de maatschappij.
Geinspireerd door de islam leiden wij jongeren op
nuttig te zijn voor de samenleving. We hechten
veel waarde aan kleinschaligheid, waardoor er
beter kan worden ingespeeld op de talentontwikkeling van leerlingen. Door de leerlingen al in het
eerste schooljaar extra vakken aan te bieden
bereiden we ze voor op een goede start in de
bovenbouw. Middels vakoverstijgende projecten
met betrekking tot milieu, economie, wetenschap
en burgerschap ontwikkelen leerlingen al vroeg
affiniteit met maatschappelijke vraagstukken en
leren ze nadenken over hun eigen visie op de
wereld. De islamitische identiteit komt tot uiting in
onze manier van lesgeven en in de omgang met
elkaar.

AANTAL LEERLINGEN

300

Aanmeldingsprocedure

AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

45 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 69, 61, station
Sloterdijk
SCHOOLBESTUUR

SIO

Extra ondersteuning
Op 1 dag in de week is er een Begeleider Passend
Onderwijs aanwezig vanuit het samenwerkingsverband. Ook is er een medewerker kwaliteitszorg
die zich oa. bezig houdt met extra ondersteuning
voor leerlingen die door het Zat worden aangewezen.

Wij hechten veel waarde aan een veilige leeromgeving. Er zijn duidelijke omgangsregels voor iedereen en de school beschikt over kleine klassen en
een goed anti-pestprotocol. Door een maximum
aantal leerlingen van twintig per klas proberen we
de juiste aandacht en gepast onderwijs te geven
en de veiligheid te waarborgen. Ook is er een vertrouwenspersoon aanwezig. De leerlingen, ouders
en het personeel doen ook mee aan de schoolvragenlijst m.b.t. veiligheid in en om de school
waardoor er elk jaar evaluatie- en verbeterpunten
naar voren komen. De uitkomsten, die tot nu toe
erg positief zijn geweest, worden gebruikt om ons
onderwijs nog beter te maken.

Buitenschoolse activiteiten
Er worden regelmatig buitenschoolse sportactiviteiten en sporttrajecten aangeboden. Verder zijn
excursies en buitenschoolse projecten een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma.

Kosten eerste leerjaar
€ 125- ouderbijdrage, € 25,- daarvan is de borg
voor het kluisje.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t

2

20

2

vmbo-t/havo

2

20

2

Opvang bij lesuitval

havo/vwo

2

20

2

Wanneer lessen uitvallen, wordt er intern opvang
geregeld, zodat leerlingen die uren kunnen
gebruiken als studie-uren.

havo

2

20

2

vwo

2

20

2

Zittenblijven
Met drie tekortpunten of meer kan een leerling in
overleg met het docententeam afstromen. Blijven
zitten in de onderbouw behoort niet tot de mogelijkheden.
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Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

25 januari (za)
13:00-17:00

Open middag

7 februari (vr)
18:00-21:00

Open avond

CSB
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Zittenblijven in de brugklas is in principe niet
mogelijk.

Ouderbetrokkenheid
Er zijn diverse ouderavonden en voorlichtingsbijeenkomsten, ook organiseert onze ouderraad
jaarlijks een thema-avond.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Protestants Christelijk
ADRES

De Cuserstraat 3
1081 CK Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 642 39 02
WEBSITE

csbamsterdam.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. V. Renooy
renooy @ csb-amsterdam.nl
AANTAL LEERLINGEN

750
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 of 100 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 5 en bus 165, 199,
463, 612 en 754

Huisvesting
Schoolprofiel
De CSB is een school die leerlingen kansen biedt
zich te ontwikkelen. Op dynamische wijze zorgen
we dat onze leerlingen klaar zijn voor een eigentijdse en levendige maatschappij. Vanuit die gedachte vormen wij ons onderwijs. Naast reguliere
vaklessen, gedifferentieerd op niveau, krijgen al
onze leerlingen les in projectgebonden stromen
via ons Millennium Skills concept. In de stromen
Grafisch Design, Technologisch Design en Junior
Business School werken we aan 21e-eeuwse vaardigheden, leer je meer van jezelf en van elkaar.
In je middelbare schoolperiode staat de verkenning van jezelf en je omgeving centraal. Die
omgeving begint bij een school vol enthousiaste
leerlingen. Iedere leerling is uniek, heeft verschillende ideeën, interesses, voorkeuren voor leren en
een eigen kijk op de wereld. Daarom is de CSB een
school waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht
achtergrond, levensovertuiging of talent. Wees
welkom op de CSB!

Aanmeldingsprocedure

Veiligheid
Uit het jaarlijkse brugklastevredenheidsonderzoek
blijkt dat wij een veilige en zorgzame leeromgeving bieden waarin de leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Buitenschoolse activiteiten
Er zijn verschillende buitenschoolse activiteiten
waar je aan mee kunt doen, zoals sporten met de
Topscore en samen muziek maken in de schoolband.

Kosten eerste leerjaar
€ 80,- ouderbijdrage, € 175,-, brugklaskamp eerste
leerjaar en € 75,-overige kosten.

Soorten brugklassen

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Bij gelijke
geschiktheid hebben leerlingen die uitstromen uit
de Kopklas op deze school voorrang.

BRUGKLASSEN

Extra ondersteuning

SCHOOLBESTUUR

Stichting Ceder Groep
cedergroep.nl

De school is gevestigd in een fraai monumentaal
gebouw in een modern jasje met een milieubewust
dak.

Deze school biedt de basisondersteuning. Tijdens
de studielessen wordt geleerd hoe huiswerk
gepland en gemaakt moet worden, er is huiswerkbegeleiding van Huiswerkbegeleiding Moll (tegen
gereduceerd tarief), er wordt op taal- en rekenvaardigheid getest, er is begeleiding bij taal en
rekenen, faalangstreductietraining, extra ondersteuning via Focus Time en in bepaalde gevallen
de zomerschool.

Opvang bij lesuitval
Uitgevallen lessen worden opgevangen.

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vwo

1

28

2

havo/vwo

1

28

2

havo

2

28

1

mavo/havo

2

28

1

mavo

2

28

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

16 januari (do) Open avond
19:00-21:30
18 januari (za)
09:30-12:30

Open dag

29 januari (wo) Lesjesmiddag voor groep 8
13:00-15:00
12 februari (wo) Lesjesmiddag voor groep 8
13:00-15:00
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Cygnus Gymnasium
Schoolsoorten

Opvang bij lesuitval

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Bij lesuitval vangt een andere docent de klas op.

Zittenblijven
In het eerste leerjaar kan je niet blijven zitten.

Ouderbetrokkenheid

Extra ondersteuning

Een actieve ouderraad, ouders in de MR, algemene
ouder- en mentoravonden, huiswerkavond, een
aanpakavond en oudercursussen.

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Vrolikstraat 8
1091 VG Amsterdam
STADSDEEL

Oost
TELEFOON

020 468 88 80
WEBSITE

cygnusgymnasium.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Quentin Jansen
q.jansen@
cygnusgymnasium.nl
AANTAL LEERLINGEN

845
AANVANG EERSTE LESUUR

08:25 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus, tram, trein en metro
SCHOOLBESTUUR

Stichting ZAAM,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Schoolprofiel
Als je intelligent, nieuwsgierig en leergierig bent,
dan is een categoraal gymnasium een kans om
je op hoog niveau te ontwikkelen. Een extra kans
biedt het Cygnus Gymnasium in Amsterdam Oost.
Een jong en ambitieus gymnasium dat vanuit klassieke cultuur en traditie, binnen een didactisch
concept van nu, kwaliteitonderwijs biedt aan de
wereldburgers en wetenschappers van morgen.
Het Cygnus is een school waar je je gemakkelijk
thuis voelt, ongeacht je achtergrond of afkomst.
De gemene deler is dat je vooruit wilt en kunt.
Maar dan heb je ook alle ruimte om je geest in tal
van richtingen te scherpen en op persoonlijk vlak
een ontwikkeling door te maken die beslissend is
voor de rest van je leven. Het Cygnus Gymnasium
stimuleert dit met een onderwijsprogramma waarbij de lat hoog ligt en er veel ruimte is voor experiment en eigen inbreng. Een voorbeeld hiervan is
de coproductie met de Nationale Opera, waarbij
Cygnianen libretto, decor, techniek, kostuums en
orkest voor hun rekening namen. Ook de samenwerking met de betafaculteit van Universiteit
van Amsterdam op het gebied van astronomie is
tekenend voor de gretigheid van dit gymnasium,
dat ook kan bogen op uitstekende eindexamenresultaten. De scholen van ZAAM in Oost werken
samen waardoor doorstroom mogelijk is.

Het Cygnus Gymnasium is gehuisvest in een
rijksmonument met voorzieningen als fitness, dojo,
muziekstudio’s en laboratoria.

Veiligheid
We hebben een veilig schoolklimaat; iedereen
mag zichzelf zijn. Bij ons wordt weinig gepest en
als het zich voordoet, handelen we meteen. Er zijn
speciale vertrouwensdocenten.

Buitenschoolse activiteiten
Elk jaar een theaterproductie of opera, debatteerwedstrijden, The European Youth Parliament,
Astronomie, een sterrenclub, feesten, concerten,
de klassenbattle Aristeia, cultuurprojecten en
sportactiviteiten.

Kosten eerste leerjaar
De richtlijn voor de ouderbijdrage in het eerste
leerjaar is € 440,-.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Iedere
klas heeft een mentor. In leerjaar 1 worden ook
leerlingmentoren ingezet. We hebben een Cygnusuur in leerjaar 1 en 2, waarin ondersteuning
geboden wordt. Er is een groepje taalverrijking.
Drie middagen per week is er een huiswerkklas.
We houden rekening met dyslexie. We bieden een
training ’Beter omgaan met faalangst’.
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KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vwo-gymnasium

5

28

–

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

14 januari (di)
14:00-16:00

Open lesmiddag voor leerlingen
plus informatie voor ouders

14 jan (di)
19:30-21:30

Open avond voor leerlingen en
ouders

15 jan (wo)
14:00-16:00

Open dag voor leerlingen en
ouders

7 feb (vr)
15:00-17:00

Open lesmiddag voor leerlingen
plus informatie voor ouders

Damstede 2 - Agora
Schoolsoorten

rekening met de kenmerken van de leeftijdsgroepen en kijken naar wanneer een leerling op basis
van zijn/haar ontwikkeling hieraan toe is.

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Ouderbetrokkenheid

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Agora leergemeenschap
(Vereniging van Agora
scholen Nederland)
ADRES

Schoenerstraat 7
1034 XZ Amsterdam
STADSDEEL

Noord
TELEFOON

020 636 43 60
WEBSITE

agoraamsterdam.nl
en agoranow.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Alexandra Broussard,
alexandrabroussard @
agoranow.nl
Werner Wijsman,
wernerwijsman @
agoranow.nl
Freek Wevers
freekwevers @ agoranow.nl
AANTAL LEERLINGEN

72
AANVANG EERSTE LESUUR

09:00 uur
LENGTE LESSEN

n.v.t.
BEREIKBAARHEI D

Bus 34, 36 (vanaf Metrostation Noord)
SCHOOLBESTUUR

Stichting ZAAM,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Schoolprofiel
Agora leerlingen doen onderzoek naar de wereld
om hen heen. In plaats van schoolvakken met huiswerk, toetsen en methodes, maakt ieder kind zijn
of haar persoonlijke leerroute. Dit gebeurt vanuit
eigen nieuwsgierigheid, vragen en interesses. Dat
verhoogt de motivatie en leergierigheid. Leren
vindt het beste plaats in vrijheid, is een uitgangspunt van Agora. Leerlingen werken en leren in gemixte groepen, qua leeftijd, basisschooladvies en
culturele achtergrond. De docenten hebben een
begeleidende rol en noemen we daarom coaches.
Het standaard curriculum heeft plaatsgemaakt
voor 5 werelden; leerlingen gaan op onderzoek uit
in de kunstzinnige, wetenschappelijke, spirituele,
maatschappelijke en sociale/ethische wereld. Zo
leren ze zoveel mogelijk over de wereld om zich
heen. In een persoonlijk tempo haalt iedere Agora
leerling na 4, 5, 6 of 7 jaar zijn of haar diploma.

Aanmeldingsprocedure
Omdat het Agora-concept openstaat voor alle
leerlingen, ongeacht het basisschooladvies,
worden in het kader van kansengelijkheid en het
creeren van brede brugklassen de niveaus vmbo,
havo-vwo aangeboden. Deze school doet mee
aan de Centrale Loting & Matching. Voor deze
school kun je je aanmelden tussen maandag 2 en
vrijdag 13 maart.

Ouders hebben nauw (minimaal 1x per zes weken)
contact met de Agoriaanse meester (coach) van
hun kind; over onderzoeken (de challenges), over
sociaalemotionele ontwikkeling en over de voortgang. Daarnaast geven ouders minimaal twee
keer per jaar een masterclass over hun eigen werk/
hobby/interesse ter inspiratie voor de leerlingen.

Huisvesting
Agora Amsterdam start op Schoenerstraat 7 in
Amsterdam-Noord, daarna verhuist Agora naar
de nieuw te bouwen locatie Elzenhagen-Zuid
(maximaal 600 leerlingen). Op Agora werken we in
deelscholen van maximaal 200 leerlingen.

Veiligheid
Vertrouwen, leerplezier en veiligheid staan centraal bij Agora.

Buitenschoolse activiteiten
De hele wereld is het curriculum, een oneindig
onderwerp voor onderzoek. Dit betekent dat de
school een echte plek inneemt in de maatschappij
hierbij horen ook contacten met vrijwilligers, buurtbewoners, instanties, bedrijven, ondernemers, etc.

Kosten eerste leerjaar
De richtlijn voor de vrijwillige bijdrage door ouders
voor het eerste leerjaar is € 200,-, exclusief bring
your own device.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

Extra ondersteuning
De Agoriaanse coach begeleidt de leerlingen 1
op 1 bij hun persoonlijke behoefte en ontwikkeling.

Opvang bij lesuitval
Op Agora is er geen lesrooster en ook geen uitval.
Bij afwezigheid van een coach wordt de begeleiding overgenomen door de duo-coach.

Zittenblijven
Leerlingen kunnen niet blijven zitten op Agora.
We streven met onze Agora leergemeenschap
naar ononderbroken groei van onze leerlingen. Dit
betekent een persoonlijke leerroute voor ieder kind
tot het behalen van het diploma. We houden dus

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t/havo/vwo

6

60

max. 3

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

20 januari (ma) Open dag
19:00-21:00
30 januari (do) Open dag
19:00-21:00
11 februari (di) Open dag
19:00-21:00
26 februari (wo) Lesjesmiddag
14:00-16:00
4 maart (wo)
14:00-16:00

Lesjesmiddag
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Damstede Lyceum
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd in de
MR en in diverse klankbordgroepen. De mentoren
voeren met ouders en leerlingen mentor-ouderleerling gesprekken.

Huisvesting
Het Damstede Lyceum beschikt over een mooi
gebouw voorzien van alle moderne voorzieningen
om alle onderwijsactiviteiten op een afwisselende
en uitdagende manier aan te bieden.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Rode Kruisstraat 83
1025 KM Amsterdam
STADSDEEL

Noord
TELEFOON

020 635 23 60
WEBSITE

damstedelyceum.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. K. de Gooijer
k.de.gooijer @
damstede.net
AANTAL LEERLINGEN

950
AANVANG EERSTE LESUUR

Schoolprofiel
Het Damstede Lyceum is een school waar kwalitatief hoogwaardig havo, vwo en gymnasium onderwijs wordt aangeboden. Wij dagen onze leerlingen
uit om het beste van zichzelf te laten zien zowel
op het gebied van schoolprestaties als op sociaal
en emotioneel gebied. Iedereen heeft talenten
en wij stimuleren onze leerlingen bij het ontdekken
en ontwikkelen van hun talenten. We begeleiden
onze leerlingen op weg naar een vervolgopleiding,
gericht op een positieve gevarieerde samenleving.
We besteden extra aandacht aan sport, kunst en
cultuur en leerlingen kunnen het vak Onderzoek
en Ontwerpen volgen als onderdeel van het
Technasium.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

08:30 uur

Extra ondersteuning

LENGTE LESSEN

Deze school biedt de basisondersteuning. Naast
vakspecifieke ondersteuning biedt de school ook
speciale ondersteuning voor dyslectische leerlingen. Topsportleerlingen kunnen rekenen op
gepaste ondersteuning.

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 35, 38, 301 en
scholierenlijn 319
SCHOOLBESTUUR

Stichting ZAAM,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Opvang bij lesuitval
We vangen zoveel mogelijk lessen op en bieden
ruimte om zelfstandig huiswerk te maken. Klas 1
en 2 hebben in principe geen tussenuren in hun
rooster.

Zittenblijven
In klas 1 en 2 kunnen leerlingen in principe niet
zittenblijven. We streven naar plaatsing in de juiste
klas die past bij de mogelijkheden van de leerling.
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Veiligheid
De leerlingen enquetes geven aan dat het Damstede Lyceum boven de landelijke norm scoort op
het gebied van veiligheid. De leerlingen voelen
zich thuis en prettig op school.

Buitenschoolse activiteiten
We organiseren veel activiteiten voor onze leerlingen zoals de introductieweek, klassieke avond,
toneelvoorstellingen, schoolfeesten, sportactiviteiten, dagexcursies en een internationale reisweek
in de bovenbouw.

Kosten eerste leerjaar
We vragen ouders een ouderbijdrage van € 190,in leerjaar 1.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

havo

2

28

1

havo vwo (kansklas)

2

28

1

vwo

2

28

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

22 januari (wo) Open avond voor ouders en
19:00-21:30
kinderen
1 februari (za)
10:00-13:30

Open huis voor ouders en
kinderen

5 februari (wo) Lesjesmiddag voor kinderen
14:00-16:00
uit groep 8

De Amsterdamse MAVO
Schoolsoorten

Opvang bij lesuitval

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Er is geen lesuitval in in de onderbouw. Lessen
worden altijd overgenomen.

Zittenblijven
Een leerling die in het eerste jaar blijft zitten wordt
verwezen naar een vmbo-kader school.

Extra ondersteuning

Ouderbetrokkenheid

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Humanistisch
ONDERWIJSKUNDIG PRINCIPE

Regulier
ADRES

Linnaeushof 48
1098 KM Amsterdam
STADSDEEL

Oost
TELEFOON

06 3959 3835
WEBSITE

deamsterdamsemavo.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Martine van Hoogen
administratie @
deamsterdamsemavo.nl
AANTAL LEERLINGEN

223
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

45 of 90 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 9 en bus 65
SCHOOLBESTUUR

Stichting De Amsterdamse
MAVO
deamsterdamsemavo.nl

Schoolprofiel
De Amsterdamse MAVO is een kleine, categorale
school. Dit betekent dat wij alleen vmbo-t aanbieden aan maximaal 280 leerlingen. Wij leveren
kwalitatief hoogstaand onderwijs waarbij we kijken
naar verschillen tussen leerlingen. Wij bieden
maatwerk daar waar mogelijk en hebben een
strakke leerlingbegeleiding. Wij leiden onze leerlingen op voor een vervolgopleiding op de
havo of het mbo. De Amsterdamse MAVO is een
humanistische school met een fijne sfeer waar
iedereen elkaar kent en iedereen gezien wordt.
Humanistisch onderwijs betekent voor ons dat wij
onze leerlingen leren een bijdrage te leveren aan
de maatschappij. Meedoen, ofwel participatie
staat centraal. Hiervoor hebben wij verschillende
maatschappelijke (school)projecten opgenomen
in ons lesprogramma. We leren onze leerlingen
verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te
leveren aan de school en aan de maatschappij.
Wij werken vanuit onze vijf kernwaarden: gelijkwaardigheid, actieve tolerantie, verantwoordelijkheid, zelfontplooiing en zelfbeschikking. Ook
besteden wij veel aandacht aan mensenrechten
en democratie. De Amsterdamse MAVO verlaat
je niet alleen met een diploma, maar ook als
kritisch wereldburger.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
kinderen van personeelsleden die op die op 1
oktober 2016 in dienst waren van het schoolbestuur, voorrang hebben.

Extra ondersteuning
Onze school biedt de basisondersteuning. Er is
veel aandacht voor studievaardigheden en
persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben een zorgcoördinator, schoolpsycholoog, schoolarts, ouderen kindadviseur (OKA), begeleider passend onderwijs (BPO), leerplichtambtenaar en buurtregisseur.

Ouderavonden, mentorgesprekken, een interactieve ouderdag, voorlichtingsmomenten, BBQ
en andere gezellige momenten. Er is ook een
ouderraad en MR.

Huisvesting
De Amsterdamse MAVO is gevestigd in een hoogwaardig monument met een bijzondere kantine en
fijne binnenplaats.

Veiligheid
Door onze kleinschaligheid kent iedereen elkaar
en de medewerkers zijn zichtbaar en aanspreekbaar. Wij hebben van onze leerlingen een 9.7
gekregen voor sociale veiligheid.

Buitenschoolse activiteiten
Er zijn excursies, interactieve ouderdag, schoolfeesten en evenementen. In het eerste jaar is er
een fietsreis naar Rotterdam en in het derde jaar is
er een surfweek in Frankrijk.

Kosten eerste leerjaar
Geen ouderbijdrage, de werkweek in het eerste
leerjaar kost € 165,-.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

vmbo-t

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

3

24

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

20 januari (ma) Rondleiding, voorlichting en
18:00-20:00
activiteiten
25 januari (za)
10:00-12:00

Rondleiding, voorlichting en
activiteiten
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De Apollo
Schoolsoorten

Huisvesting

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

De school ligt in een rustige groene buurt. De
school heeft een fitnesszaal en een dojo/drama/
danslokaal. Op het schoolplein is een biologietuin
aangelegd.

Veiligheid
Veiligheid is een van de waarden van de school.
Er zijn duidelijke regels en afspraken. De Apollo is
een PBS-school.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Oudaen 6
1081 BZ Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 644 83 57
WEBSITE

deapollo.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. A. Groot en
Mw. C. Gabel-Emmelot
info @ deapollo.nl
AANTAL LEERLINGEN

Schoolprofiel

Buitenschoolse activiteiten

De Apollo is een kleine vmbo-t en havo school
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. De leerlingen hebben een aantoonbare
behoefte aan extra ondersteuning op het gebied
van hun sociaal-emotionele ontwikkeling en/of op
het gebied van het leren. Er wordt gewerkt in klassen van maximaal zestien leerlingen in leerjaar 1, in
de andere leerjaren zitten maximaal 18 leerlingen.
Leerlingen krijgen op De Apollo veel persoonlijke
begeleiding, waardoor ze hun achterstand inhalen,
hun zelfstandigheid vergroten en leren omgaan
met hun problemen. De waarden van de school
zijn: veiligheid, betrokkenheid, groei en plezier.

Veel sportieve en culturele activiteiten in alle leerjaren, zoals Topscore.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 27 januari en vrijdag 7 februari.

265
AANVANG EERSTE LESUUR

08:45 uur
LENGTE LESSEN

30-60-90 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 5, bus 66, 170 en 171
SCHOOLBESTUUR

Stichting ZAAM,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning en extra
ondersteuning voor leerlingen met een grote
ondersteuningsbehoefte. Remedial teaching,
steunlessen, kleine klassen, Rots & Water lessen,
faalangsttraining, pedagogisch medewerker en
sociale vaardigheidstrainingen. Bij de Apollo is
specialistische jeugdhulp op school aanwezig:
ATOS en de Opvoedpoli.

Opvang bij lesuitval
De lesuren tijdens het tweede t/m het zesde lesuur
worden opgevangen door de docenten of de
pedagogische medewerker.

Zittenblijven
Zittenblijven in het eerste leerjaar is een uitzondering.

Ouderbetrokkenheid
Er is een zeer actieve ouderraad. Twee ouders
hebben zitting in de medezeggenschapsraad van
de school.
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Kosten eerste leerjaar
De richtlijn voor de vrijwillige bijdrage door ouders
voor het eerste leerjaar is € 255,-. Dit is een bijdrage
voor onder andere het schoolkamp.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t +/- lwoo

2

16

2

havo

2

16

3

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

21 nov (do)
19:30-21:00

Voorlichtingsavond voor ouders/
verzorgers van groep 8 leerlingen

23 januari (do) Voorlichtingsavond voor ouders/
19:30-21:00
verzorgers van groep 8 leerlingen
14 januari (di)
16:00-19:30

Open dag voor ouders/verzorgers
en nieuwe leerlingen

De nieuwe Havo
Schoolsoorten

voor leerlingen. Het is mogelijk om in school drie
dagen per week huiswerkbegeleiding te krijgen
van huiswerkinstituut Over.

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval worden lessen in de eerste en tweede
klassen met voorrang opgevangen.

Extra ondersteuning

Zittenblijven

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Buiksloterweg 85
1031 CG Amsterdam
STADSDEEL

Noord
TELEFOON

020 579 71 77
WEBSITE

checkdenieuwehavo.nl of
denieuwehavo.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mevr. Angela Kalksma
(coördinator leerjaar 1)
info @ denieuwehavo.
vova.nl
AANTAL LEERLINGEN

420
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

60 min.
BEREIKBAARHEI D

Vanaf pont Buiksloterweg
5 minuten lopen, bus 38
en 301 en Noord/Zuidlijn
(metro 52, halte Noorderpark)
SCHOOLBESTUUR

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam (VOvA)
vova.nl

Schoolprofiel
Vlakbij de pont, in het bruisende Noord staat onze
school: De nieuwe Havo. Wij zijn een kleinschalige
school, gespecialiseerd in het onderwijs voor
leerlingen met een havo- en havo/vwo-advies.
Wij bieden vernieuwend onderwijs, geven talent
alle ruimte en stimuleren jouw zelfstandigheid.
Je krijgt van ons richting, ruimte en ruggensteun
om leiding te nemen over je eigen leerproces.
Je doet bij ons niet alleen kennis op, maar je leert
ook waarvoor je die kennis nodig hebt. De eerste
drie leerjaren zit je in een havo/vwo-klas. Zo geven
wij jou de tijd om je te ontwikkelen en goed te
kijken waar jouw kansen en mogelijkheden liggen.
Gedurende de onderbouw bepalen wij samen
met jou of je in de bovenbouw verder leert op
havo- of vwo-niveau. Elke ochtend begin je met
de dagstart, waarin je o.a. planning, studievaardigheden en het nieuws bespreekt. Daarna volg
je volgens een vast rooster, samen met je klasgenoten, een aantal lessen. In de middag is er
X-tijd. Dan ga je naar lessen en projecten die je
samen met je coach hebt uitgekozen. Kies je extra
lessen van een bepaald vak omdat je dat interessant of juist lastig vindt? Extra programmeer- of
theaterlessen of ga je meewerken aan de schoolkrant? Ook dat kan in de X-tijd. Kortom, bij De
nieuwe Havo krijg je volop ruimte voor het maken
van je eigen keuzes!

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen die
op 1 oktober 2016 ingeschreven stonden, voorrang
hebben.

Extra ondersteuning

Alleen bij uitzondering blijven leerlingen in het
eerste jaar zitten.

Huisvesting
Overzichtelijk schoolgebouw met ruime aula,
binnenplaats als schoolplein, nieuw open leercentrum, gymzalen en projectruimtes.

Veiligheid
Door de kleinschaligheid kent iedereen elkaar snel
en voel je je gauw veilig.

Buitenschoolse activiteiten
Sportproject Topscore, schrijversavonden, muziekavonden, de Jonge Jury, columnfestival, theater,
projectweken over ondernemerschap, beroepsoriëntatie en wetenschap, museumbezoek, Berlijnreis, Munster, week Ardennen en sportactiviteiten.

Kosten eerste leerjaar
€ 90,-. Via de school kan een laptop met korting
worden besteld.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

havo/vwo

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

5

28

3

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

23 januari (do) Open avond
19:00-21:00
25 januari (za)
11:00-14:00

Open dag

5 februari (wo) Meeloopmiddag
14:15-16:15

Deze school biedt de basisondersteuning. In de
onderbouw zijn er extra steunlessen voor de
kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde,
begeleiding bij dyslexie, dyscalculie en faalangst.
Wij bieden een optimale zorgstructuur met o.a.
een zorgcoördinator, remedial teacher en coaches
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DENISE
Schoolsoorten

Huisvesting

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

DENISE is gehuisvest in een geheel vernieuwd
gebouw aan de Piet Mondriaanstraat. Hier hebben wij ons eigen theater, sportzalen, speel- en
leerterrein.

Buitenschoolse activiteiten
Aan het begin van het schooljaar gaan we met de
hele school op een driedaags kamp in Nederland.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Piet Mondriaanstraat 140
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

020 480 27 00
WEBSITE

denise.espritscholen.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Liselotte Sieffers
info @ denise.
espritscholen.nl
AANTAL LEERLINGEN

600
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur

Schoolprofiel
DENISE biedt algemeen toegankelijk tweetalig
internationaal onderwijs. DENISE staat voor hoge
kwaliteit vanuit de realiteit van nu en de collectieve verantwoordelijkheid voor de toekomst van
de wereld waarin wij leven. DENISE is een school
voor alle leerlingen met een internationale mindset
en een open blik naar de wereld. International
Mindedness en persoonlijke leerdoelen leren
leerlingen om met elkaar om te gaan en samen te
werken, respectvol en open te zijn naar anderen,
samen problemen op te lossen en zaken vanuit
meerdere perspectieven te bekijken. DENISE is een
geaccrediteerde IB World School.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Elke leerling krijgt met ouders een intakegesprek als ze bij
ons ingeloot zijn op basis waarvan de aanmelding
definitief gemaakt wordt.

LENGTE LESSEN

50 min.
SCHOOLBESTUUR

Onderwijsstichting Esprit
espritscholen.nl

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning en lwoo.
Extra ondersteuning op het gebied van tweedetaalverwerving.

Opvang bij lesuitval
Op DENISE kunnen leerlingen bij afwezigheid van
de docent altijd doorwerken.

Zittenblijven
DENISE heeft een driejarige brugklas. Zittenblijven
is dus niet mogelijk. Determinatie naar niveau vindt
plaats in groep 11 (leerjaar 3).

Ouderbetrokkenheid
DENISE hecht grote waarde aan betrokken ouders.
Ouders hebben een onmisbare rol in de ontwikkeling van de school en de leerprestaties van
leerlingen.
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Kosten eerste leerjaar
€ 360,-

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t/havo/vwo

Open dagen
DENISE heeft geen open dag. Informatiemiddagen
alleen op afspraak zie de website
denise.espritscholen.nl/home/english/register-fordenise

Fons Vitae Lyceum
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Met de betrokken ouderraad is een samenwerkingsovereenkomst tussen leerling, school en ouders
opgesteld. Ouders worden bij activiteiten betrokken om elkaar en de school te leren kennen.

Huisvesting

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Rooms Katholiek
ADRES

Reijnier Vinkeleskade 53
1071 SW Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 571 24 10
WEBSITE

fonsvitae.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. drs. G. Groen
gaby.groen @ fonsvitae.nl
AANTAL LEERLINGEN

Schoolprofiel
Het Fons Vitae Lyceum is een school voor havo,
atheneum en gymnasium in Amsterdam Zuid. Ons
onderwijs is klassikaal met oog voor de mogelijkheden van de individuele leerling, zowel op cognitief, creatief als sociaal-emotioneel vlak. We hebben een eenjarige brugperiode met heterogene
h/v klassen en vwo klassen. Elke klas heeft twee
mentoren. Ons gymnasium start in de tweede
periode van het eerste leerjaar voor leerlingen met
een vwo-advies die dat willen en aankunnen. In je
schooltijd leer je meer dan uit boeken; je leert ook
mens te zijn. Daarom spreken we, naast het hoofd,
ook hart en handen aan en bieden we in leerjaar
een en twee de vakken toneel en techniek en
wetenschap aan. Als begaafdheidsprofielschool
stimuleren we onze leerlingen hun talenten te
ontdekken en te ontwikkelen. Lees op onze website hoe we dit doen.

1.056
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

60 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 3, 5, 12 en 24 en
schoolbus 612

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen die
op 1 oktober 2016 ingeschreven stonden, voorrang
hebben.

SCHOOLBESTUUR

Stichting Voortgezet
Onderwijs Amsterdam
Zuid
svoaz.nl

De school is gevestigd in een gebouw uit 1924.
Na een brand in 2017 is het hoofdgebouw van binnen volledig vernieuwbouwd en wordt januari 2020
opgeleverd. Hierbij is gevoel van traditie gecombineerd met de moderne onderwijsmiddelen en
-ruimte. Samen met de moderne betavleugel, de
gymzalen en muzieklokalen maakt dat de school
uniek.

Veiligheid
Onze school biedt onderwijs met ruimte voor
verschillen in een kleinschalige en overzichtelijke
omgeving waar betrokkenheid centraal staat en je
kunt zijn wie je bent.

Buitenschoolse activiteiten
Een poezieproject en een project over de stad
Amsterdam. Er zijn sportdagen, schaaktoernooi,
culturele avond, theaterproductie(s) en soosavonden. Elke brugklas start het jaar met een kennismakingskamp.

Kosten eerste leerjaar
€ 150,- ouderbijdrage, € 105,- voor de werkweek,
€ 60,- voor overige zaken (exclusief iPad).

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

havo/vwo

3

28

1

vwo

3

28

1

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Huiswerkbegeleiding, begeleiding bij taalachterstand/
dyslexie en er is een vaste orthopedagoog.

Opvang bij lesuitval
De lessen in de brugklassen worden opgevangen,
met uitzondering van het laatste lesuur.

Zittenblijven
Er is in principe geen mogelijkheid om in de eerste
klas te blijven zitten.

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

30 januari (do) Locatie: Reijnier Vinkeleskade 53,
15:00-18:00 of inschrijven per tijdsblok via
19:00-21:00
website
4 februari (di)
15:00-18:00 of
19:00-21:00

Locatie: Reijnier Vinkeleskade 53,
inschrijven per tijdsblok via
website

12 februari (wo) Open lesjesmiddag, inschirjven
14:00-16:00
via onze website

SCHOLEN IN AMSTERDAM
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Geert Groote College Amsterdam
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Een of meerdere contactouders per klas die een
brugfunctie vervullen tussen de mentor en de
ouders.

Huisvesting
In 2014 is het bestaande gebouw uitgebreid met
een opvallende nieuwbouw.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ONDERWIJSKUNDIG PRINCIPE

Vrijeschoolonderwijs
ADRES

Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 574 58 30
WEBSITE

ggca.nl

Veiligheid
Schoolprofiel

Er is een veilige, sociale en zorgzame leeromgeving.

Op de Vrijeschool staat het unieke van iedere
persoon voorop. Onze school heeft een veilig en
vertrouwd leerklimaat. Ervaren mentoren begeleiden hun klassen meerdere jaren en hebben oog
voor de individuele ontwikkeling van hun leerlingen. In de tweejarige brugklasperiode combineren wij de vereiste kennis en vaardigheden met
kunstzinnige, muzikale en theatrale expressie.
Binnen het hechte klassenverband ligt de nadruk
op de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Voor wie meer aandacht en begeleiding nodig
heeft, is er de structurele zorg. De eerste twee
lesuren van elke dag wordt er periode-onderwijs
gegeven. Periodes bestaan uit driewekelijks
roulerende vakblokken, die leiden tot persoonlijke
verbinding met de lesstof.

Buitenschoolse activiteiten

CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Iris van Kleef
aanname @ ggca.nl
AANTAL LEERLINGEN

916
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Bij gelijke
geschiktheid hebben leerlingen van een vrijeschool voorrang.

50 min.

Extra ondersteuning

BEREIKBAARHEI D

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
kunnen begeleiding krijgen van de begeleiders
passend onderwijs of schoolcoach. Het is mogelijk
faalangsttraining te volgen, er is een antroposofische psycholoog aan de school verbonden en
een ouder en kindadviseur.

Tram 24, metro 50, 51, 52,
bus 62 en streekbussen
347 en 357
SCHOOLBESTUUR

Stichting Vrije Scholen
Voortgezet Onderwijs
Noord-Holland
ggca.nl

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval worden de vaklessen in de eerste twee
lesjaren zoveel mogelijk opgevangen.

Zittenblijven
We proberen zittenblijven zoveel mogelijk te voorkomen.
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Onder andere buitensport, excursies naar musea,
bezichtiging van architectuur, bezoeken aan overheidsinstellingen, jaarlijks een thema werkweek.
Van de projectweek in de eerste klas tot een kunstreis in de voorexamenklas.

Kosten eerste leerjaar
€ 75,- voor de projectweek in het eerste jaar,
€ 250,- voor de werkweek in het tweede jaar,
€ 470,- gemiddelde vrijwillige ouderbijdrage per
jaar.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t

2

25

2

havo

2

30

2

vwo-atheneum

2

30

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

8 februari (za)
10:00-14:00

Open dag voor ouders,
verzorgers en nieuwe leerlingen,
inloop en open lessen

Gerrit van der Veen College
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Op het Gerrit van der Veen College is de ouderbetrokkenheid groot. We zijn een school waar
personeel, leerlingen en ouders met elkaar in een
open dialoog zijn. We hebben meerdere ouderavonden, inspiratieavonden of andere activiteiten
waarbij ouders betrokken zijn. Ouders krijgen drie
keer per jaar een nieuwsbrief. Er is een actieve
ouderraad en ouders zijn vertegenwoordigd in de
medezeggenschapsraad.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Gerrit v. d. Veenstraat 99
1077 DT Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 679 99 05
WEBSITE

gerritvdveen.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Reineke Hesselt van Dinter
info @ gerritvdveen.nl
AANTAL LEERLINGEN

890
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur

Schoolprofiel
Het Gerrit van der Veen College is een cultuurprofielschool. We geven veel aandacht aan kunst
en cultuur. We hebben een open, veilige en prettige sfeer: je mag en kunt bij ons zijn wie je bent.
We dagen je uit elke dag iets bij te leren over de
lesstof die je krijgt, over de wereld waarin je leeft
en over jezelf. Het Gerrit van der Veen College
werkt nauw samen met andere scholen van Zaam
in Amsterdam Zuid.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen die
op 1 oktober 2016 ingeschreven stonden, voorrang
hebben. Leerlingen van de Nationale Balletacademie (HKA), Lucia Marthas Institute for performing Arts en Conservatorium van Amsterdam
hebben bij gelijke geschiktheid voorrang.

LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 5, 24, bus 65 en
metro (Zuid WTC op
10 minuten loopafstand)
SCHOOLBESTUUR

Stichting ZAAM,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Extra ondersteuning
We geven aandacht aan het leren plannen en
een veilige sfeer in de klas. Ook worden er leerlingcoaches (uit leerjaar 4) getraind om brugklassers
te begeleiden en wegwijs te maken in de school.
Verder is extra ondersteuning mogelijk.

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval in klas 1 en 2 zijn er invallessen of worden
de tussenuren omgeroosterd.

Zittenblijven
In principe is zittenblijven in klas 1 niet mogelijk.

Huisvesting
De school is gehuisvest in een karakteristiek en
historisch gebouw. We hebben een grote binnentuin waar je lekker kunt pauzeren. De lessen LO zijn
in de zomer op het Olympiaplein en in de winter in
de prachtige sporthallen van het VU sportcentrum.

Veiligheid
Door de kleinschaligheid voelen leerlingen zich
snel op hun gemak. Er heerst hier een open en
prettige sfeer.

Buitenschoolse activiteiten
We hebben kunstdagen, we gaan naar het theater,
bezoeken concerten en hebben verschillende
excursies. Alle leerlingen gaan in leerjaar 1, 3 en
de voor-examenklas op reis.

Kosten eerste leerjaar
De richtlijn voor de vrijwillige bijdrage door ouders
voor het eerste jaar is € 155,-, werkweek € 160,- en
de overige kosten € 65,-.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

havo/vwo

3

29

1

havo/vwo
(dans/muziek)

1

30

2

vwo

1

30

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

28 januari (di)
18:00-21:00

Open avond, aanmelden via
de website van de school

29 januari (wo) Open dag, aanmelden via
15:00-20:00
de website van de school
12 februari (wo) Open lesmiddag voor leerlingen
13:45-15:45
van groep 8, aanmelden via
de website van de school

SCHOLEN IN AMSTERDAM
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Havo De Hof
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Ouders zijn vertegenwoordigd in de mr. Door de
informele sfeer is contact tussen ouders en school
laagdrempelig.

Huisvesting
We hebben een ruim, licht, gezellig en overzichtelijk gebouw. Onder de school is een veilige fietsenstalling. Leerlingen hebben toegang met hun
schoolpasje.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Dapperstraat 315
1093 BS Amsterdam
STADSDEEL

Oost
TELEFOON

020 893 80 00
WEBSITE

havodehof.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. Drs. M.J. Kok
info @ havodehof.nl

Schoolprofiel

Veiligheid

Op Havo De Hof is onderwijs meer dan een diploma
halen. Wij geloven dat school de plek is waar je als
jonge leerling je toekomstige zelf leert kennen.
Wie ben je, waar ben je goed en wie wil je zijn.
Daarom bieden wij niet alleen schoolvakken aan
waar je een diploma mee haalt, maar laten we
alle leerlingen in havo 1 tot en met 4 kiezen voor
talentlessen. Zo ontdek je waar je goed in bent
en waar je gelukkig van wordt. Word je enthousiast
van patisserie, 3d printen, Spaans, kunst of
theater? Wil je iets nieuws leren en een module
Chinees, psychologie, rechten of keramiek
volgen? Dat kan! Zoek je een fijne, open en veilige
school, waar iedereen elkaar kent en je meer leert
dan alleen examenvakken: dan is Havo De Hof de
school voor jou. Kom kennismaken op onze open
dagen!

We houden het samen veilig. We kennen elkaar
goed, hebben oog voor onze leerlingen en collega’s en houden rekening met elkaar.

AANTAL LEERLINGEN

401
08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Uit alle windstreken
stoppen bussen, trams
en de trein op loopafstand van de school
SCHOOLBESTUUR

Stichting ZAAM,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen die
op 1 oktober 2016 ingeschreven stonden, voorrang
hebben.

Extra ondersteuning
Havo De Hof biedt de basisondersteuning. Onze
kracht ligt vooral in de laagdrempelige zorg binnen
de lessen en/of school.

Opvang bij lesuitval
Lessen die een ingeroosterde docent niet kan
geven worden zoveel mogelijk overgenomen door
andere docenten. Leerjaar 1 en 2 hebben daarbij
voorrang.

Zittenblijven
Zittenblijven is mogelijk, mits dit in het belang van
de ontwikkeling van de leerling is.
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We hebben buitenschoolse projectweken en
excursies, jaarlijks worden deze programma’s
aangepast.

Kosten eerste leerjaar
€ 370,-, dat is inclusief de werkweek Terschelling
(á € 195,-).

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

Aanmeldingsprocedure

AANVANG EERSTE LESUUR

Buitenschoolse activiteiten
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KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

havo/havo/vwo

3

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

30 januari (do) Open avond
19:00-20:30
1 februari (za)
10:30-13:30

Open dag

27

2

Hervormd Lyceum West
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Zittenblijven in de brugklas is in principe niet toegestaan

Ouderbetrokkenheid
Het HLW heeft een actieve ouderraad en een
oudervertegenwoordiging in de MR.

Extra ondersteuning

Huisvesting

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Protestants Christelijk
ADRES

Hemsterhuisstraat 79
1065 JX Amsterdam
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

020 615 27 80
WEBSITE

hlw.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. M. van Minnen
m.van.minnen @ hlw.nl
AANTAL LEERLINGEN

920
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

60 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 1, 17, bus 18, 63
en metro 50
SCHOOLBESTUUR

Stichting Ceder Groep
cedergroep.nl

Schoolprofiel
Het Hervormd Lyceum West is een christelijke
school voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t
en tweetalig havo en vwo. Vanuit onze kernwaarden emancipatie, participatie en ambitie kent de
school een onderwijsprofiel waarbij leerlingen hun
talenten kunnen ontwikkelen. De belangrijkste
instrumenten daarvoor zijn de persoonlijke begeleiding, ons ’opstroommodel’, het Hallo Wereldconcept en de kleinschalige en veilige leeromgeving. Daardoor gaan veel leerlingen met een hoger
diploma van onze school dan het oorspronkelijke
advies. Naast de mavo/havo dakpanklassen
bieden wij ook gecombineerde havo/vwo klassen
aan waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden
getoetst. In het kader van Hallo Wereld is er in klas 1
t/m 6 een samenhangend programma, waarin
onze leerlingen zich op zichzelf en op de wereld
oriënteren. Tweetalig Onderwijs (TTO) sluit logisch
aan op ons Hallo Wereld-concept. Wij werken met
Coachend Mentoraat- de mentor begeleidt een
groep van +/- 12 leerlingen bij het stellen van
leerdoelen en studievaardigheden. Dit jaar zijn
wij begonnen met een pilot Blended Learning. De
leerlingen werken uit de methodes en voor extra
ondersteuning en/of uitdaging op laptops. Deze
pilot willen wij in de toekomst gefaseerd uitrollen.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Bij gelijke
geschiktheid hebben leerlingen die uitstromen uit
de Kopklas op deze school voorrang.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Er zijn
steunlessen voor Nederlands, Engels, Frans en wiskunde en een huiswerkklas. Alle leerlingen worden
gescreend op dyslexie, taal en rekenen en krijgen
zo nodig begeleiding op maat.

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval worden in de onderbouw onder begeleiding jeugdliteratuur en teksten uit Nieuwsbegrip
gelezen.

We hebben een modern en kleurrijkgebouw aan
het Sloterpark met diverse vaklokalen, kantine/
aula, mediatheek/studieruimte met computers om
zelfstandig te werken. Alle lokalen zijn voorzien van
beamer en/of smartbord.

Veiligheid
De pedagogisch conciërge ziet toe op orde en
aanwezigheid.

Buitenschoolse activiteiten
Voor alle klassen worden (Hallo Wereld-)reizen en/
of excursies georganiseerd. De brugklassen gaan
op een driedaags kennismakingskamp.

Kosten eerste leerjaar
€ 60,- vrijwillige ouderbijdrage, € 120,- Summercamp (reis) en € 200,- bijdrage voor TTO.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t

2

27

1

vmbo-t/havo

1

27

1

havo

2

27

1

havo (tto)

1

27

1

havo/vwo

1

27

1

vwo

1

27

1

vwo (tto)

1

27

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

28 januari (di)
18:30-21:00

Open avond voor ouders en
leerlingen uit groep 8

29 januari (wo) Open avond voor ouders en
18:30-21:00
leerlingen van groep 8
6 februari (do) Informatieavond over tweetalig
19:00-20:30
onderwijs op havo en vwo voor
ouders en leerlingen van groep 8
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Hervormd Lyceum Zuid
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Je ouders worden betrokken bij jouw leer- en
ontwikkelingsproces, Daarbij is het de bedoeling
dat de verantwoordelijkheden steeds meer bij jou
komen te liggen. In de start van het eerste jaar zul
je worden uitgenodigd voor een driehoeksgesprek:
je mentor, je ouders en jijzelf. Verder hebben we
een actieve ouderraad en zijn er 10-minuten gesprekken met docenten mogelijk.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Protestants Christelijk
ADRES

Brahmsstraat 7
1077 HE Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 662 79 83
WEBSITE

hlz.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

E.G. Neter
ntr @ hlz.nl
AANTAL LEERLINGEN

932
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

45 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 5, 24 en bus 65, 512
SCHOOLBESTUUR

Stichting Ceder Groep
cedergroep.nl

Huisvesting
Schoolprofiel
Als je op zoek bent naar een havo/vwo-school
die jou stimuleert het beste uit jezelf te halen, dan
is het HLZ een uitstekende keuze. Ons onderwijs is
erop gericht dat jij het diploma behaalt dat het
beste past bij jouw wensen en mogelijkheden,
in een uitdagende, gestructureerde en warme
leeromgeving. Goed onderwijs betekent dat er
naast alle lessen ook ruimte en aandacht is voor
jouw persoonlijke ontwikkeling, talenten en sociale
vaardigheden. Het HLZ biedt daarbij de veiligheid
van een kleine school, met prettige omgangsvormen en een goede sfeer. Met een vwo-advies
kun je op het HLZ kiezen voor een reguliere vwoklas, of voor Universalis. Ons Universalisonderwijs is
voor leerlingen, die gedreven door nieuwsgierigheid zelf op zoek willen gaan naar kennis en
kunde. Leren in samenhang en over grenzen willen
(leren) denken staan centraal. Bekijk onze website:
hlz.nl. Daar vind je onder andere informatie over
onze lessen Future Media, onze buitenschoolse
activiteiten (grenzeloos leren!) en nog veel meer.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen die
op 1 oktober 2016 ingeschreven stonden, voorrang
hebben.

Veiligheid
Veiligheid is een van de meest genoemde kwaliteiten van onze school, zowel door ouders als door
leerlingen. Een belangrijke factor daarbij is dat je
bij ons op school niet anoniem bent, maar gezien
wordt. Dat begint al met de eerste week waarin je
wegwijs wordt gemaakt in onze school en je zult
kennismaken met de coaches van je klas: twee
leerlingen uit de bovenbouw.

Buitenschoolse activiteiten
Jaarlijks is er een activiteitenweek, er zijn sportdagen, en diverse culturele activiteiten. In bijna
ieder leerjaar is er een (buitenlandse) reis of
excursie.

Kosten eerste leerjaar
Naast de vrijwillige ouderbijdrage (€ 149,-) is er het
brugklaskamp (ongeveer € 120,-) en een aantal
kleine uitgaven.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

havo

2

28

1

vwo

1

28

1

Extra ondersteuning

vwo (universalis)

1

28

1

Het HLZ biedt de basisondersteuning, remedial
teaching en goede dyslexie signalering en begeleiding.

havo/vwo

2

28

1

Opvang bij lesuitval
Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen,
waarbij er in leerjaar 1 geen tussenuren zijn.

Zittenblijven
In de eerste klas heb je niet het recht te blijven
zitten.
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Onze school is gevestigd in een monumentaal
pand in de componistenbuurt in Amsterdam OudZuid.
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Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

28 januari (di)
16:00-20:00

Open avond

29 januari (wo) Open middag
13:30-17:00

Het 4 e Gymnasium
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Ouders spelen een actieve rol, onder meer bij
projecten. Er is een actieve ouderraad.

Huisvesting
Het 4e Gymnasium is gehuisvest in een mooi en
nieuw gebouw in de wijk “de Houthavens”, dat we
per 1 augustus 2016 hebben betrokken. De school
beschikt over veel binnen- en buitenruimte.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Archangelweg 4
1013 ZZ Amsterdam
STADSDEEL

West
TELEFOON

020 584 90 10

Schoolprofiel
Het 4e Gymnasium is een gymnasium met een
ervaren docententeam. Onze school voorziet in de
behoefte aan hoogstaand onderwijs in een veilige
leef- en leeromgeving. De zorg voor en begeleiding van leerlingen staan centraal. Wij hebben
een breed aanbod aan excursies en meerdaagse
projecten en het vak film speelt een belangrijke
rol op school. Alle eerste klassen beschikken het
eerste semester over een eigen lokaal. Bijzondere
vakken vanaf klas 1 zijn: Latijn, Grieks, filosofie,
theater, sterrenkunde en film.

Veiligheid
Het 4e Gymnasium biedt een veilige omgeving,
er heerst een informele sfeer tussen leerlingen en
docenten.

Buitenschoolse activiteiten
Diverse sporttoernooien, Open Podium, leerlingenraad, schoolkrant, DJ-club, bevoclub, filmclub,
debatclub, techniekclub, klimaatclub, schoolfeesten, bezoeken aan musea en toneel- en
muziekvoorstellingen. Reizen: voor iedere jaarlaag
culturele en/of sportieve (meerdaagse) excursies.

WEBSITE

het4egymnasium.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. drs. Antoinette
Dobbelmann
a.dobbelmann @ het4e.nl
AANTAL LEERLINGEN

786
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

45 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 22, 48 (o.a. vanaf
Amsterdam CS) en er
vaart een pont vanuit
Noord NDSM en
Distelweg naar de
Pontsteiger
SCHOOLBESTUUR

Onderwijsstichting Esprit
espritscholen.nl

Aanmeldingsprocedure

Kosten eerste leerjaar

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

€ 130,- ouderbijdrage en € 45,- voor de introductieweek.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Extra
vakhulp door docenten en bijles door oudere leerlingen, een naschoolse huiskamer, begeleiding
bij dyslexie door middel van een dyslexiekaart en
extra tijd. Ook is er een taalcoördinator aanwezig
die de ondersteuningsbehoefte bij taal onderzoekt
(o.a. diataal). Extra ondersteuning voor tweetalige
leerlingen en er is een mogelijkheid tot doen van
het Goethe, Delf en/of Cambridge examen. Ook
bieden wij trainingen en begeleiding om beter om
te gaan met faalangst en studievaardigheden.

Opvang bij lesuitval

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vwo-gymnasium

5

28

–

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

6 februari (do) Open avond
18:00-21:00
7 februari (vr)
18:00-21:00

Open avond

12 februari (wo) Open lesmiddag
13:45-16:00

Bij lesuitval in jaarlaag 1 worden de lessen overgenomen en/of vindt er een verschuiving in het
rooster plaats.

Zittenblijven
In jaarlaag 1 is zittenblijven geen optie. Bij tegenvallend resultaat wordt in samenspraak met
ouders, mentor en jaarlaagcoördinator naar een
passende andere school gezocht.
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Het Amsterdams Lyceum
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Er is een actieve ouderraad, een oudervereniging,
een medezeggenschapsraad en er zitten ouders
in het bestuur.

Huisvesting
We hebben een mooi gerenoveerd monument
met een gezonde kantine onder de poort.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 574 77 44
WEBSITE

amsterdamslyceum.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. drs. H.A. Andriessen
handriessen @
amsterdams.com
06 5128 1146
AANTAL LEERLINGEN

1.095
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 2, bus 15
SCHOOLBESTUUR

Het Amsterdams Lyceum
amsterdamslyceum.nl

Veiligheid
Schoolprofiel

Er is veel toezicht door docenten en concierges.

We bieden zowel voor gymnasium- als voor
atheneumleerlingen versterkt taalonderwijs aan
(Spaans, Engels en Italiaans), voor wie dat kan en
wil. Alle leerlingen in de eerste klas hebben het vak
basisnatuurwetenschappen. Vanaf de derde klas
kan het vak Chinees als extra vak worden gekozen,
zowel door leerlingen met een versterkte taal als
door leerlingen die geen versterkte taal hebben.
We hebben vakoverstijgende projecten, een eigen
schoolbuitenhuis, buitenschoolse activiteiten,
toneel en dans, buitenlandse reizen en uitwisselingen. Er wordt veel tijd besteed aan begeleiding en
aan sociale ontwikkeling.

Buitenschoolse activiteiten

Aanmeldingsprocedure

Kosten eerste leerjaar

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Kinderen
van personeelsleden die op 1 oktober 2010 in
dienst van het schoolbestuur waren, hebben voorrang bij gelijke geschiktheid.

De ouderbijdrage bedraagt € 210,- en de werkweek
in het eerste jaar kost € 176,-.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Er is
een zorgcoördinator die kijkt welke extra ondersteuning nodig is. Bijles Nederlands, inloopspreekuren, huiswerkbegeleiding, hulp van de ouder- en
kindadviseur, faalangstbegeleiding. Er is ook een
dyslexiebeleid.

Opvang bij lesuitval
In de eerste en tweede klas is er altijd opvang.
In de andere klassen wordt er meestal ook voor
opvang gezorgd, maar kan er ook verschuiving
plaatsvinden. Er kan in de hogere klassen bij
lesuitval gewerkt worden in de mediatheek onder
toezicht.

Zittenblijven
Per leerling wordt bekeken wat de beste oplossing
is. Soms kan een ander niveau beter zijn en wordt
er in overleg met de leerling, de ouders, de mentor
en de decaan een andere school gezocht.
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Buitenschoolse activiteiten vinden we erg belangrijk en daarom hebben we een aantal schoolclubs,
zoals het muziekensemble, de etsclub, roeiclub,
schaakclub, videoclub. Maar ook theater- en
dansklassen en een schoolkrant. Daarnaast zijn er
muziekavonden, aulavoorstellingen, toneelvoorstellingen en is er voor de eerste klassen jaarlijks
een toernooi. Het Amsterdams Lyceum doet mee
aan de sportinterlycea en de artistieke interlycea,
wedstrijden tussen de vier oudste lycea van
Nederland.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vwo-atheneum/
gymnasium

6

28/29

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

28 januari (di)
17:00-21:00

Informatieavond voor ouders
en leerlingen

29 januari (wo) Informatieavond voor ouders
17:00-21:00
en leerlingen
1 februari (za)
10:00-13:00

Open dag met rondleidingen,
gegeven door leerlingen.

Hogelant
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Leerlingen blijven op Hogelant in de regel niet
zitten. Is het niveau na een leerjaar niet passend,
dan wordt met de ouders een oplossing gezocht.

Ouderbetrokkenheid

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Duinluststraat 20
1024 VK Amsterdam
STADSDEEL

Noord
TELEFOON

020 634 47 37
WEBSITE

hogelant.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. A. Krikke
a.krikke @ hogelant.nl
AANTAL LEERLINGEN

130
AANVANG EERSTE LESUUR

Schoolprofiel
Hogelant is een kleine, overzichtelijke vmbo ZORGschool voor leerlingen met een leerachterstand
en veranderbare inhoudings- en gedragsproblemen. De leerlingen krijgen les in kleine groepen op
niveau van klas 1 en 2 van het vmbo. Binnen en
buiten de klas is er hulp bij het leren. Na maximaal
twee jaar kunnen leerlingen, als dit bij hun mogelijkheden past, geschakeld worden met scholen
waar ze hun opleiding vervolgen om hun vmbodiploma te halen. Hiervoor werken de ZAAMscholen van Noord samen. Voor leerlingen die dit
niet halen, hebben wij een tweejarige vervolgopleiding die leidt naar het mbo-1 Entree diploma.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Bij deze school kun je het hele jaar
instromen.

08:30 uur

Extra ondersteuning

LENGTE LESSEN

Deze school biedt meer dan de basisondersteuning. Hogelant is een tussenvoorziening. Alle lessen
zijn aangepast aan het niveau van de individuele
leerling. Tijdens de mentorlessen leer je om te
gaan met huiswerk en orde in je werk aan te
brengen. Leerlingen kunnen op school blijven om
huiswerk te maken. Kinderen met dyslexie krijgen
training en hebben zo nodig extra tijd bij repetities.
Hogelant heeft het Lees Centrum Noord. Hier helpen we je je leesniveau te verhogen. Indien nodig
wordt tijdens schooltijd faalangstreductietraining
en/of sociale vaardigheidstraining gegeven.
In onze trajectvoorziening helpen we leerlingen
die de overstap van basisschool naar middelbare
school moeilijk vinden.

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 37 (halte Dijkmanshuizenlaan) en autovrij
via de fietspaden van
Noord
SCHOOLBESTUUR

Stichting ZAAM,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Opvang bij lesuitval
Het Hogelant rooster heeft geen tussenuren!
Bij ziekte worden lessen overgenomen. Als dit niet
mogelijk is, wordt het rooster aangepast met vrije
uren aan het begin of einde van de dag.

Ouders kunnen thuis in het leerlingvolgsysteem
Magister dagelijks de vordering van hun kind
bijhouden. Naast thema-avonden worden ouders
vier keer per jaar uitgenodigd om over de voortgang van hun kind te praten. Dit zijn gesprekken
tussen mentor, ouder(s) en leerling.

Huisvesting
Hogelant is zes jaar geleden geheel gerenoveerd.
We zijn gevestigd in een ruim en overzichtelijk
gebouw met alle voorzieningen die nodig zijn voor
goed onderwijs. Onze gymzaal is inpandig.

Veiligheid
Onze docenten eten en drinken in pauzes daar
waar de leerlingen zijn. De klassen 1 t/m 4 blijven
dan in het gebouw of op het plein.

Buitenschoolse activiteiten
Vier maal per jaar, tijdens onze ’Andersweken’,
geven wij extra aandacht aan sport en cultuur.
We bezoeken voorstellingen en tentoonstellingen.
Alle middagen, het hele jaar door na schooltijd,
kunnen leerlingen op school sporten bij Topscore
van de gemeente Amsterdam.

Kosten eerste leerjaar
De richtlijn voor de vrijwillige ouderbijdrage voor
het huren van een locker, de vieringen en de activiteiten en het reizen tijdens onze ’Andersweken’,
is € 110,-.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

vmbo-b + lwoo

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

2

15

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

21 januari (di)
19:00-21:00

Open avond

22 januari (wo) Open lesmiddag
13:00-15:00
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Hubertus & Berkhoff
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Leerlingen blijven in principe niet zitten in het
eerste jaar.

Ouderbetrokkenheid
Er is een actieve ouderraad.

Extra ondersteuning

Huisvesting

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Betuwestraat 29
1079 PR Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 579 71 90
WEBSITE

checkdehubertusberkhoff.
nl en hubertusberkhoff.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. J.C. Bregman
info @
hubertusberkhoff.vova.nl
AANTAL LEERLINGEN

Schoolprofiel
Hubertus & Berkhoff, De Culinaire Vakschool,
zit in een modern schoolgebouw op de Zuidas in
Amsterdam. Leerlingen gaan de slag met alle richtingen van het HBR-profiel: Horeca, Brood & Banket
en Recreatie. Onze school heeft bakkerijen, keukens, een eigen lesrestaurant en een Grand Cafe
waar leerlingen kunnen oefenen in de praktijk.
Het restaurant en Grand Cafe zijn toegankelijk voor
gasten van buiten de school. Onze kook-, bak- en
serveerlessen zijn gericht op zelfstandig functioneren en ouderwets vakmanschap. Gedrag, inzet
en motivatie zijn erg belangrijk. Verder staat individuele aandacht centraal. Wij bieden vmbo-basis,
-kader en -gemengd aan. Bij de kaderberoepsgerichte leerweg kun je ook kiezen voor tweetalig
onderwijs (TTO). De gemengde leerweg is een
programma met theorievakken op vmbo-t-niveau
en met praktijkvakken. Van onze leerlingen stroomt
95% door naar het mbo. Kom ook naar de lekkerste
school van Nederland!

540
AANVANG EERSTE LESUUR

08:45 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 4, bus 62, 65, 245,
354, 612, trein (RAI) en
Noord/Zuidlijn (metro 52,
halte Europaplein)

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Je moet een intake doen als je je wil
aanmelden voor deze school. Op de website van
de school en tijdens de open dagen wordt meer
verteld over de intake. Na een positieve intake
mag je deze school op je voorkeurslijst opnemen
en kun je je aanmelden tussen maandag 2 en
vrijdag 13 maart. Ook als Hubertus & Berkhoff niet
je eerste keuze is, moet je een intake doen.

SCHOOLBESTUUR

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam (VOvA)
vova.nl

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Je mentor helpt met sociale- en studievaardigheden.
Er zijn remedial teachers, bijlessen voor taal en
rekenen en er is een huiswerkklas. Dyslexie? Dan
krijg je verlengde toetstijd, toetsen met grotere
letters en eventueel digitale leermiddelen.

Opvang bij lesuitval
De les wordt overgenomen of het lesrooster wordt
als het kan ingekort.
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Hubertus & Berkhoff zit in een modern schoolgebouw met dakterras op de Zuidas. We hebben
computerlokalen, moderne praktijklokalen en
gebruiken in enkele lessen tablets.

Veiligheid
De school is kleinschalig en daardoor overzichtelijk.

Buitenschoolse activiteiten
O.a. vakwedstrijden, sportdagen, theaterdag,
musea, schoolkampen en galafeest. De eerste
klassen gaan op werkweek. De tweedeklas gaat
een dagje uit en de vierde klas gaat op HBR-reis.
TTO gaat in het vierde jaar naar Londen. Er is een
actieve, betrokken leerlingenraad.

Kosten eerste leerjaar
€ 85,- voor werkweek, € 150,- voor beroepskleding,
ander materiaal, festiviteiten en excursies, en € 80,voor TTO (tweetalig onderwijs).

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b/k +/- lwoo

5

20

2

vmbo-k (tweetalig)

2

20

2

vmbo-gl

1

20

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

16 januari (do) Open avond
18:00-20:30
11 februari (di) Open avond
18:00-20:30

Huygens College
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Het is bij hoge uitzondering om te blijven zitten in
leerjaar 1. Dit komt eigenlijk niet voor.

Ouderbetrokkenheid
Het Huygens heeft een ouderraad. Ouders spreken
met de schoolleiding over diverse onderwerpen.
Er zijn ook ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

2e Constantijn
Huygensstraat 31
1054 NN Amsterdam
STADSDEEL

West
TELEFOON

020 788 08 80
WEBSITE

huygens-college.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. V. Snellebrand
v.snellebrand @
huygens-college.nl
AANTAL LEERLINGEN

460
AANVANG EERSTE LESUUR

09:00 uur
LENGTE LESSEN

60 min.
BEREIKBAARHEI D

Schoolprofiel
We zijn een overzichtelijke vmbo-school. We staan
bekend om onze kleine klassen, aandacht en
zorg voor de leerlingen en de vele kansen die we
geven. Intern doorstromen naar een hoger niveau
is meer regel dan uitzondering.We bieden de
profielen MVI (media, vormgeven en ICT) en E&O
(Economie & Ondernemen) aan. Met het MVIprofiel zetten leerlingen de eerste stappen richting
de ’creativiteit en techniek’. Het E&O-profiel
richt zich meer op ’ondernemend gedrag’. Beide
profielen bereiden de leerlingen goed voor op
het MBO. Er wordt ingezet op eigentijds onderwijs,
met behulp van moderne technieken (iPads,
computers, 3D-printers, fotoen filmapparatuur,
enz.) en er wordt ook vaak geleerd buiten de
schoolmuren (musea, voorstelligen, excursies).
Wanneer het mogelijk is, kunnen leerlingen op
een hoger niveau examen doen. Ouders worden
een aantal maal per jaar op school verwacht
voor gesprekken. De school zet extra in op sportactiviteiten, kunst & cultuur en burgerschapsonderwijs. Dit laatste om deleerlingen goed
de weg te laten vinden in onze samenleving.
Alle scholen van ZAAM in Amsterdam werken
met elkaar samen, zodat doorstromen altijd
mogelijk is.

Tram 1, 3, 7, 11, 12 en 17

Aanmeldingsprocedure

SCHOOLBESTUUR

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Stichting ZAAM,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Extra ondersteuning
Voor alle leerlingen is er in het 1e jaar een programma voor het ontwikkelen van goede studievaardigheden. Daarnaast is er voor leerlingen die het
nodig hebben extra ondersteuning voor taal en
rekenen.

Opvang bij lesuitval
Lesuitval wordt zoveel mogelijk voorkomen door
opvang door andere docenten. In pauzes en
eventuele tussenuren blijft de onderbouw op
school. De mediatheek, de aula en het plein zijn
dan beschikbaar.

Huisvesting
Het Huygens College is gevestigd in een overzichtelijk gebouw. Er zijn computerlokalen, een grote
pauzeruimte, een eigen (afgesloten) plein en we
hebben beschikking over een eigen gymzaal.

Veiligheid
We willen voor alle leerlingen en medewerkers een
prettige en veilige omgeving. Daarom hebben
we duidelijke (omgangs)regels. Ook veiligheid op
het gebied van internetgebruik en sociale media
geven we ruime aandacht tijdens de lessen. Het
Huygens college is een veilige school.

Buitenschoolse activiteiten
De school organiseert vele activiteiten buiten
de schoolmuren. Amsterdam heeft voor kunst
en cultuur natuurlijk veel te bieden. Maar ook
bedrijfsbezoeken en sportactiviteiten staan op het
programma. En uiteraard zijn er kampdagen en
werkweken.

Kosten eerste leerjaar
De richtlijn voor de vrijwillige bijdrage voor ouders
in het eerste leerjaar is € 125,- daarmee dragen
ouders bij aan de werkweek.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b/k +/- lwoo

3

18

2

vmbo-k/t +/- lwoo

4

22

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

14 januari (di)
16:00-21:00

Open dag

8 februari (za)
10:00-13:00

Open dag

12 februari (wo) Lesjesmiddag
13:45-15:45
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Hyperion Lyceum
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Op het Hyperion Lyceum mag je niet in de eerste
klas en niet twee keer binnen drie jaar blijven zitten.

Ouderbetrokkenheid
De betrokkenheid van de ouders is groot. We
hebben een klankbordgroep van ouders die ons
adviseert en er is een actieve oudervereniging.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Badhuiskade 361
1031 KV Amsterdam
STADSDEEL

Noord
TELEFOON

020 579 72 20
WEBSITE

checkhethyperionlyceum.
nl en hyperionlyceum.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Jaco Mijnheer
(teamleider eerste klas)
info @ hyperionlyceum.
vova.nl
AANTAL LEERLINGEN

850
AANVANG EERSTE LESUUR

09:00 uur
LENGTE LESSEN

45/90 min.
BEREIKBAARHEI D

Veer Buiksloterweg,
Noord/Zuidlijn (metro 52,
halte Noorderpark) of
bus 38

Huisvesting
Schoolprofiel
Nihil volentibus arduum: voor wie wil is niets te
moeilijk! Het Hyperion Lyceum is een vwo-school
met een gymnasium- en een atheneum + -opleiding.
Samen Durven Leren is ons motto: elke dag leren
we van en met elkaar en we zijn niet bang om
daarbij grenzen te verleggen. Onze visie is leerlingen opleiden tot empathische en kritische denkers
en doeners met een grote maatschappelijke betrokkenheid. De school heeft een prachtig nieuw
gebouw op Overhoeks, dat door zijn architectuur
uitdrukking geeft aan de wens om leerlingen
aan het stuur te zetten van hun eigen leerproces.
Zo zijn er naast leslokalen ook individuele leerplekken, groepsruimtes en studielabs. Het Hyperion
Lyceum is een school waar leerlingen zich snel
thuis voelen. Alle leerlingen werken elke periode
aan een groot vakoverstijgend project, ingericht
volgens de richtlijnen van Project Based Learning.
Ook bieden wij drie bijzondere vakken aan: Logica
en Argumentatieleer, Lifestyle Informatics en
Grote Denkers. Het Hyperion biedt een open,
toegankelijke en veilige sfeer waarin creatief en
vakoverstijgend onderwijs wordt aangeboden.
We gebruiken digitaal lesmateriaal en boeken.
Leerlingen nemen zelf een laptop mee. We zijn
een gezonde school met één keer in de maand
Stoute Donderdag.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

SCHOOLBESTUUR

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam (VOvA)
vova.nl

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Bovenbouwleerlingen geven op aanvraag bijles aan
onderbouwleerlingen. Voor kinderen met dyslexie
bieden wij de dyslexiekaart, extra tijd en toetsen in
Arial 12. Ook zijn er extra lessen voor bijvoorbeeld
Nederlands en wiskunde.

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval zijn er invallessen of worden de tussenuren omgeroosterd.
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Het Hyperion Lyceum zit sinds de zomer van 2018
in een gloednieuw schoolgebouw vlakbij het IJ,
|op Overhoeks.

Veiligheid
Iedereen kent elkaar en kan zich veilig voelen.
Wij voeren een actief anti-pestbeleid en er heerst
een informele sfeer tussen leerlingen en docenten.

Buitenschoolse activiteiten
Sporttoernooien, orkest, theaterproductie en een
schoolkrant. Ieder jaar organiseren we een symposium, zijn er op betavakken gerichte excursies
en ook theater en musea worden bezocht. In de
eerste klas ga je op kamp. Tijdens het schooljaar
vinden er diverse vakexcursies plaats en in de
bovenbouw maak je een talenreis.

Kosten eerste leerjaar
€ 125,- ouderbijdrage en € 85,- voor de werkweek
in het eerste jaar.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vwo-atheneum/
gymnasium

5

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

23 januari (do) Open avond
19:30-21:30
25 januari (za)
10:00-13:00

Open dag

28

1

Iedersland College
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Leerlingen blijven in principe niet zitten in het
eerste jaar, alleen bij hoge uitzondering.

Ouderbetrokkenheid
Wij vinden het fijn als ouders betrokken zijn en aanwezig zijn bij activiteiten, ouderavonden en het
kennismakingsgesprek aan het begin van het jaar.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Zekeringstraat 38-40
1014 BT Amsterdam
STADSDEEL

West
TELEFOON

020 408 12 04
WEBSITE

iederslandcollege.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. M. Kleverlaan
m.kleverlaan @
iederslandcollege.nl
AANTAL LEERLINGEN

190
AANVANG EERSTE LESUUR

Huisvesting
Schoolprofiel
Het Iedersland College is een kleinschalige vmboschool voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben. Wij bieden kleine klassen en allerlei
mogelijkheden voor extra begeleiding. Je mentor
geeft zoveel mogelijk vakken aan je klas (breed
mentoraat) en kent jou daardoor heel goed. We
kijken samen naar wat jij nodig hebt om verder te
komen en uiteindelijk je diploma te halen. Veel
leerlingen stromen daardoor op een hoger niveau
uit dan waarop ze zijn binnengekomen. Naast de
gewone leervakken bieden wij een programma
op het ontwikkelen van je talenten. Vanaf leerjaar
drie start het programma Dienstverlening en
Producten. Dit is een breed programma waardoor
je veel te weten komt over wat je op het mbo kunt
gaan doen. Samen met de verschillende keuzevakken helpt dit om je goed voor te bereiden
op jouw toekomst. De scholen van ZAAM in West
werken met elkaar samen waardoor doorstroom
mogelijk is.

08:25 uur

Aanmeldingsprocedure

LENGTE LESSEN

Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 27 januari en vrijdag 7 februari.

45 min.
BEREIKBAARHEI D

Metro 50, 51 bus 36
SCHOOLBESTUUR

Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet
Onderwijs
zaam.nl

Extra ondersteuning
Iedersland College heeft een uitgebreid aanbod
aan extra ondersteuning op school, zoals huiswerkbegeleiding, extra lessen voor vakken waar je nog
niet zo goed in bent en een training Omgaan met
faalangst. Veel hulp is intern aanwezig op deze
school. Begeleiding kan helemaal afgestemd
worden op jou. Soms wordt in een klein groepje
een training gegeven. Verder bieden wij in alle
klassen sociale vaardigheidstraining met behulp
van de Kanjertraining en Rots & Water. Wij bieden
ook een programma aan om beter om te kunnen
gaan met dyslexie of dyscalculie.

Het moderne gebouw beschikt over een grote
aula, kantine en goed uitgeruste lokalen met
smartboards. Er zijn verschillende computerlokalen
en we beschikken over iPads. Een moderne gymzaal is aanwezig op het eigen terrein.

Veiligheid
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich
veilig voelen en besteden daarom veel aandacht
aan omgangsvormen om pesten te voorkomen.

Buitenschoolse activiteiten
Introductiedagen bij de start van het schooljaar,
projecten, sportdagen, Topscore, schoolfeest,
culturele uitjes, kamp en excursies.

Kosten eerste leerjaar
€ 20,- sportactiviteiten, € 10,- uitje met de klas, € 10,borg kluis, € 170,- kamp

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b/k +/- lwoo

2

17

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

29 januari (wo) Open dag
15:00-19:00
Rondleiding op afspraak
Bel 020 408 12 04

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval wordt er voor vervanging gezorgd of
worden de tussenuren omgeroosterd.
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Ignatiusgymnasium
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Zittenblijven in klas 1 kan alleen in geval van bijzondere omstandigheden. In andere leerjaren mag
een leerling niet tweemaal in hetzelfde leerjaar
zittenblijven of in twee opeenvolgende leerjaren.

Ouderbetrokkenheid
Het Ignatius heeft een actieve oudervereniging.
Er zijn rondetafelgesprekken met de schoolleiding
en per jaarlaag. Twee ouders hebben zitting in de
Medezeggenschapsraad.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Rooms Katholiek
ADRES

Jan van Eijckstraat 47
1077 LH Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 676 38 68
WEBSITE

ignatiusgymnasium.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

mw E. van Warmerdam
e.vanwarmerdam @
ignatius.nl
en Dhr G. Bouwer
(afdelingsleiders klas 1+ 2)
g.bouwer @ ignatius.nl
AANTAL LEERLINGEN

822
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur

Schoolprofiel
Het St. Ignatiusgymnasium is een relatief kleine
school voor leerlingen die plezier hebben in leren.
Wij bieden een uitdagend onderwijsprogramma
met ruimte om je talenten te ontdekken en ontwikkelen. De lessen van zeventig minuten maken
het mogelijk om actief met de stof aan de slag
te gaan. Samenwerken, onderzoek doen en het
presenteren van resultaten heeft bij veel vakken
een belangrijke rol. ICTfaciliteiten bieden hierbij
ondersteuning. In de onderbouw bieden we een
extra betavak aan: X8. Dit vak is gebaseerd op
onderwerpen uit de betavakken met de nadruk
op onderzoeken en ontwerpen. De klassieke talen
en de klassieke cultuur bieden bij verschillende
onderdelen een verrijkend perspectief. De moderne vreemde talen hebben een hoog niveau.
Een inspirerend leerklimaat, een veilige sfeer
met ruimte en aandacht voor verschillen tussen
leerlingen zijn al jaren de basis voor zeer goede
resultaten.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

LENGTE LESSEN

70 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 5, 24, bus 15, 65 en
schoolbus uit Abcoude
SCHOOLBESTUUR

Stichting Voortgezet
Onderwijs Amsterdam
Zuid
svoaz.nl

Het gebouw is vormgegeven volgens onze onderwijsvisie. Er is veel ruimte om samen te werken en
onderzoek te doen.

Veiligheid
Leerlingen geven in de tevredenheidsonderzoeken
hoge scores voor de veiligheid op school.

Buitenschoolse activiteiten
Culturele en sportieve activiteiten zien wij als een
belangrijk onderdeel van ons programma. Wij
organiseren culturele uitstapjes, sportmiddagen
en een jaarlijkse schoolstrijd. Leerlingen kunnen
meedoen aan het orkest, de debatclub, toneel, of
lessen Spaans of Chinees volgen.

Kosten eerste leerjaar
€ 415,- voor de excursies, aanvullende leermiddelen
en de algemene ouderbijdrage.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. De
school biedt leerlingen die dit nodig hebben ook
tijdelijke ondersteuning bij de vakken Nederlands,
wiskunde en Latijn, en ook bij de planning en
organisatie van het huiswerk. Er is ook hulp bij taal
en rekenen voor leerlingen die niet op niveau zijn.
Voor leerlingen die meer willen, zijn er veel mogelijkheden, bijvoorbeeld om een vak uit een hoger
leerjaar te volgen.

Opvang bij lesuitval
In klas 1, 2 en 3 worden tussenuren overgenomen
door een andere docent.
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KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vwo-gymnasium

5

29

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

16 januari (do) Open avond voor leerlingen
19:30-22:00
en ouders
17 januari (vr)
19:30-22:00

Open avond voor leerlingen
en ouders

22 januari (wo) Proeflessen voor leerlingen,
14:00-16:00
vakpresentaties voor ouders

–

IJburg College
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

School en thuis werken met elkaar samen om de
ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen.
We investeren in een kennismaking met een ouderavond en voeren ontwikkelgesprekken met ouders,
leerling en mentor. We betrekken ouders bij de
afsluiting van onze projecten. Daarnaast hebben
we een actieve ouderraad.

Extra ondersteuning

Huisvesting

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Pampuslaan 1
1087 HP Amsterdam
STADSDEEL

Oost
TELEFOON

020 344 30 00
WEBSITE

ijburgcollege.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. Bente Schroot
info @ ijburgcollege.nl
AANTAL LEERLINGEN

Schoolprofiel
Op het IJburg College leer je niet alleen maar uit
een boek en in een klaslokaal. We doen veel meer
dan dat! Je werkt samen met klasgenoten aan
projecten en grote opdrachten. In deze lessen
leer je verbanden leggen, kritische vragen stellen
en oplossingen bedenken. Bij deze projecten en
opdrachten horen ook uitstapjes buiten de school.
Denk hierbij aan een bezoek aan het Nemo, een
dag in de natuur of een bezoek aan het theater.
Je sluit de projecten en opdrachten af met een
presentatie van jouw werk. Je leert voor een groep
te spreken en ontvangt feedback van jouw docent
en klasgenoten. Zo kun je jezelf verbeteren en trots
zijn op jouw resultaten. Je hebt elke dag contact
met jouw mentor, hij/zij begeleidt jou en weet
hoe het met je gaat. In een portfolio houd je jouw
ontwikkeling bij. Het jaar sluit je feestelijk af samen
met je ouders, klasgenoten en mentor.

1.155
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

60 min.
BEREIKBAARHEI D

Fiets, tram 26 en bus 66
SCHOOLBESTUUR

Stichting Samenwerkingsschool voor Algemeen
Bijzonder Voortgezet
Onderwijs Ijburg
(SSvABVOIJ)
ijburgcollege.nl

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Bij gelijke
geschiktheid hebben leerlingen van (traditionele)
vernieuwingsscholen (jenaplan, dalton, montessori, vrije school, ontwikkelingsgericht en natuurlijk
leren, kopklas IJburg College) voorrang.

Extra ondersteuning
In ons mentoraat is er aandacht voor plannen en
organiseren en leren leren. Daarnaast hebben wij
een dyslexiecoach.

Opvang bij lesuitval

Wij hebben een prachtig, licht, modern schoolgebouw op IJburg. Met science vloeren, science
labs, kunstateliers, een theater en transparante
lokalen rondom leerpleinen.

Buitenschoolse activiteiten
Wij hebben een kunstklas en extra sportlessen.
In de eerste klas gaan we naar de Ardennen, hier
verleggen we onze grenzen en vormen zo een
hechte groep.

Kosten eerste leerjaar
€ 275,- voor de meerdaagse excursie naar de
Ardennen, € 75,- ouderbijdrage voor themaexcursies en overige activiteiten.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b/k

2

20

2

vmbo-t/havo/vwo

6

25

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

29 januari (wo) Open avond voor leerlingen
18:30-21:00
en ouders van groep 8 met een
vmbo-t/havo/vwo advies
5 februari (wo) Open middag voor leerlingen
14:30-16:30
met een vmbo-bk advies
12 februari (wo) lesjesmiddag groep 8 leerlingen
Zie website
met een vmbo-t/havo/vwo
advies

Bij lesuitval is altijd opvang.

Zittenblijven
In de brugklas kan je niet blijven zitten. Wel kan je
binnen onze school naar een klas op een ander
niveau doorstromen in de 2e klas.
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Ir. Lely Lyceum
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Actieve ouderklankbordgroepen en een actieve
oudergeleding in de MR.

Huisvesting
Licht, ruim gebouw, met een hoog voorzieningenniveau en touchscreens in alle leslokalen. Ruim
informatie- en studiecentrum, waar leerlingen in
rust kunnen studeren of op computers werken aan
opdrachten.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
STADSDEEL

Zuidoost
TELEFOON

020 563 30 50
WEBSITE

lelylyceum.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. E.J. Baaijens
(conrector onderbouw)
e.baaijens @ lelylyceum.nl
AANTAL LEERLINGEN

Schoolprofiel

Veiligheid

Amsterdam-Zuidoost bruist van energie. Een bloeiend bedrijfsleven, wetenschap, kunst, media, design, health care... allemaal op steenworp afstand
van de school. De maatschappij verandert snel.
Naast het aanleren van kennis, wordt van jongeren
ook verwacht dat zij over bepaalde vaardigheden
beschikken, zoals goed kunnen samenwerken,
presenteren en reflecteren op het eigen werk en gedrag. De latere studie- en werkomgeving van leerlingen is veelal sterk internationaal georiënteerd.
Leerlingen, ouders, vervolgopleidingen en latere
werkgevers stellen dan ook andere eisen aan scholen dan vroeger. Onze school gaat volop mee met
deze nieuwe dynamiek. Internationalisering (tweetalig onderwijs, afgekort tto) en Technasium zijn de
twee belangrijkste profielen van de school. Tevens
biedt het Ir. Lely Lyceum een volwaardige gymnasiumopleiding aan. ‘Het Lely’ heeft een inhoudelijke
samenwerking met het Vossius Gymnasium.

Veiligheid en respect zijn de norm. Onze leerlingen
geven de school een 9 voor sociale veiligheid.
Er is een actief beleid op het gebied van orde, rust
en veiligheid.

820
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Metro 50 en 54 (halte
Reigersbos) en bus 47
SCHOOLBESTUUR

Openbare Stichting
Scholengemeenschap
Reigersbos
lelylyceum.nl

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Aanmelden kan tussen maandag 2 en
vrijdag 13 maart.

Extra ondersteuning
Er zijn gratis bijlessen en huiswerkbegeleiding.
Alle leerlingen oefenen studievaardigheden en
sociale vaardigheden. Extra taalondersteuning
wordt geleverd door begeleiding op maat door
taalcoaches, extra taalles, dyslexie begeleiding
en de leesclub.

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval worden de lessen in de onderbouw
vervangen.

Zittenblijven
Zittenblijven in leerjaar 1 wordt in principe voorkomen. De onderbouwsnelheid ligt ver binnen de norm
van de onderwijsinspectie en is ruim voldoende.
De onderwijsinspectie heeft de kwaliteit en de resultaten van alle afdelingen als positief beoordeeld.
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Buitenschoolse activiteiten
Het Ir. Lely Lyceum biedt veel extra activiteiten op
het gebied van wetenschap, bedrijfsbezoeken,
sport, dans, toneel en muziek, en een populaire
leesclub. We zijn een officieel erkende junior TTO
(tweetalig onderwijs) en WON (wetenschapsorientatie) school. Dit schooljaar starten wij met het
introductieprogramma van Technasium. Met onze
46 nationaliteiten is onze school een echte internationale gemeenschap. We stimuleren internationale contacten door verschillende (buitenschoolse)
projecten en studiereizen.

Kosten eerste leerjaar
€ 175,- (inclusief kennismakingdagen brugklas
€ 100,-, gymshirt € 10,-, vervoerskosten excursie
€ 15,-; exclusief sportgroep/TTO € 90,- extra).

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-k, vmbo-t,
vmbo-t/havo, havo,
havo/vwo, vwo,
gymnasium

7

200

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

14 januari (di)
09:00-14:00

Groep 8 introductiedag

16 januari (do) Open avond
19:00-21:00
18 januari (za)
10:30-13:30

Open dag

1-2

IVKO
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

In principe kun je in de eerste twee brugjaren niet
blijven zitten, alleen in uitzonderlijke gevallen.
Ouderbetrokkenheid: Onze ouders zijn actief in de
MR en de ouderresponsgroep.

Huisvesting
Ons mooie, moderne pand aan de Amstel is
ingericht op kunstonderwijs met een dansstudio,
theaterzaal, muziekstudio en lokalen voor beeldende kunst (2d en 3d), fotografie en film.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ONDERWIJSKUNDIG PRINCIPE

Montessori
ADRES

Rustenburgerstraat 15
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 597 93 60
WEBSITE

ivko.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Petra Seijn
p.seijn @ msa.nl
AANTAL LEERLINGEN

500
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

40 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 3 of 4 en metrostation Wibautstraat
SCHOOLBESTUUR

Stichting Montessori
Scholengemeenschap
Amsterdam
msa.nl

Schoolprofiel
Het IVKO is een bijzondere montessori vmbo-t
en havo. Wij zijn een kunstvakschool. Naast de
reguliere vakken leren onze leerlingen van drama,
beeldende vorming (2d en 3d), film, foto, mode,
muziek en dans. Bij ons passen leerlingen die sterk
gemotiveerd zijn voor kunstonderwijs en kiezen
voor montessori. Je zult minder tijd besteden aan
de reguliere vakken en toch hetzelfde havo of
vmbo-t-examen doen. Je moet dan ook bereid zijn
je hiervoor maximaal in te zetten. Het IVKO is een
erkende Cultuur Profiel School. Wij bieden toptalent in dans en muziek en extra faciliteiten binnen
de DAMU-regeling.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Je moet een intake doen als je je wilt
aanmelden voor deze vakschool. Op de website
van de school en tijdens de open dagen wordt
meer verteld over de intake. Na een positieve
intake mag je deze school op je voorkeurslijst
opnemen en kun je je aanmelden tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Ook als deze school
niet je eerste keuze is, zul je een intake moeten
doen. Bij gelijke geschiktheid hebben leerlingen
van een montessori-, jenaplan of kunstmagneetschool voorrang.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Wij bieden begeleiding bij reken- en taalachterstanden,
dyslexie, faalangstreductietraining en training in
sociale vaardigheden voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Leerlingen hebben vier keer
per week keuzewerktijd waarin zij extra uitleg en
begeleiding krijgen in een zelf gekozen vak.

Opvang bij lesuitval
Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen.

Veiligheid
Het IVKO is een kleine, vriendelijke school en wij
hanteren een streng antipestbeleid.

Buitenschoolse activiteiten
IVKO-leerlingen gaan veel naar tentoonstellingen,
voorstellingen, musea en andere culturele activiteiten. Daarnaast gaan IVKO-leerlingen drie
keer op werkweek of uitwisseling gedurende hun
schooltijd.

Kosten eerste leerjaar
€ 225,- ouderbijdrage en € 175,- voor de werkweek
in de brugklas.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

vmbo-t/havo

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

4

max. 28

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

24 januari (vr)
18:00-20:30

open avond voor ouders en
leerlingen

25 januari (za)
11:00-14:00

open dag voor ouders en
leerlingen

29 januari (wo) Intakemiddag voor leerlingen,
de leerling kan zich inschrijven
via de website van de school
5 februari (wo) Intakemiddag voor leerlingen.
De leerling kan zich inschrijven
via de website van de school
12 februari (wo) Intakemiddag voor leerlingen.
De leerling kan zich inschrijven
via de website van de school
26 februari (wo) Intakemiddag voor leerlingen.
De leerling kan zich inschrijven
via de website van de school
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Joodse Scholengemeenschap Maimonides
Schoolsoorten

Opvang bij lesuitval

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Lesuren in de onderbouw die uitvallen worden opgevangen door een docent en ingezet als huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding of een extra lesuur.

Zittenblijven
In de eerste klas is zittenblijven niet mogelijk. Hiervoor hanteren wij overgangsnormen die vermeld
staan in de schoolgids.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Joods
ADRES

Noordbrabantstraat 17
1083 BE Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 642 61 61
WEBSITE

jsgmaimonides.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Iris Eshel
ieshel @ jsgmaimonides.nl
AANTAL LEERLINGEN

150
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

Schoolprofiel
Maimonides is een brede Joodse school die midden in de samenleving staat en waar het reguliere
onderwijs hand in hand gaat met het Joodse leven
en Joods onderwijs. We hechten aan de open,
positieve sfeer op school waar mensen respectvol
met elkaar omgaan. Maimonides is een moderne
en ambitieuze school waar je kunt zijn wie je bent
en waar je wordt opgeleid tot de wereldburgers
van morgen. We dagen je uit om het beste uit
jezelf te halen, te leren over de wereld en te kijken
welke bijdrage je kunt leveren. Als toekomstgerichte school speelt ICT een belangrijke rol in
het onderwijs. Naast het werken met de computer
is er veel aandacht voor samenwerken, presenteren, onderzoeken, kritisch denken en zelfstandig
werken. Leerlingen worden op Maimonides opgeleid tot trotse jongvolwassenen, midden in de
Nederlandse samenleving. Daarom behandelen
we allerlei aspecten van het Jodendom op school.
Dit doen we in specifieke vakken, maar vooral ook
in projecten. Verder hebben we verschillende activiteiten ter versterking van jouw identiteit en kan je
je talenten ontplooien in de verdiepingsklassen.

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 5, metro 51, halte
Van Boshuizenstraat
of bus 62, halte Van
Heenvlietlaan of
Nieuw Herlaer.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Op basis
van de statuten van de school worden alleen
halachisch joodse leerlingen aangenomen.

SCHOOLBESTUUR

Stichting Joodse
Scholengemeenschap
JBO
jbo.nl

Extra ondersteuning
Het Maimonides biedt basisondersteuning in de
vorm van een intensief mentoraat, taalondersteuning (NT2), coaching in leerstrategieën en een
goed ingericht zorgproces. Door de kleinschalige
verdiepingsklassen kunnen leerlingen in kleine
groepen werken aan hun talentontwikkeling op
het gebied van wetenschap & techniek, kunst &
cultuur, sport en kennis.

Ouderbetrokkenheid
Er is een actieve ouderraad, medezeggenschapsraad en een ouderklankbordgroep die een aantal
keer per jaar feedback en advies geeft aan de
school.

Huisvesting
Modern en veilig gebouw met een ruime aula en
mediatheek. Alle lokalen zijn met digiborden uitgerust en de school is passend beveiligd.

Veiligheid
Leerlingen, het team en de ouders kiezen bewust
voor Maimonides en hebben daardoor een sterke
band met de school. Door die betrokkenheid ontstaat een sfeer waarin onze leerlingen de sociale
veiligheid als een sterk pluspunt van de school
ervaren.

Buitenschoolse activiteiten
Vieringen van de Joodse en Israëlische feestdagen,
gastsprekers en workshops van externen, excursies,
schoolfeesten, sportdagen, buitenlandse reizen en
een actief driedaags programma in de Belgische
Ardennen.

Kosten eerste leerjaar
€ 1.200,- ouderbijdrage, € 20,- voor de introductieweek in de eerste klas, € 15,- euro voor de huur van
een locker.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t/havo/vwo

1

25

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

4 februari (di)
19:00-21:30

Open avond voor nieuwe leerlingen en ouders

14 februari (vr) Lesjesmiddag voor de nieuwe
13:00-15:00
brugklas
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Kentalis Signis
Schoolsoorten

Kosten eerste leerjaar

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

€ 30,- voor de vrijwillige ouderbijdrage en € 50,bijdrage voor de werkweek.

Open dagen

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Herman de Manstraat 1
1064 BX Amsterdam
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

020 613 28 01
WEBSITE

kentalis.nl
AANTAL LEERLINGEN

15
BEREIKBAARHEI D

Tram 13 en metro 50
SCHOOLBESTUUR

Kentalis Onderwijs
kentalis.nl

Schoolprofiel

Bent u benieuwd naar onze school? We nodigen
u van harte uit om een kijkje te komen nemen.
We laten u de school zien en vertellen over ons
onderwijs en onze visie. Heeft u uw kind ingeschreven (op grond van het door de CvO toegekende
intensieve onderwijsarrangement), dan kunt u
natuurlijk ook een bezoek brengen aan de klas
waarin uw kind waarschijnlijk komt.

Zowel dove als slechthorende leerlingen met een
intensief arrangement CMB van 12 jaar en ouder
(meervoudig gehandicapt) kunnen op onze
school onderwijs genieten. Leerlingen met een
complexe combinatie van beperkingen en mogelijkheden hebben de mogelijkheid zich te ontwikkelen binnen de afdeling VSO CMB. Het betreft
leerlingen die naast een auditieve en/of verstandelijke beperking te maken hebben met psychiatrische- of gedragsproblematiek en/of motorische
beperkingen. Ook horende, zeer moeilijk lerende
kinderen met ernstige communicatienood (niet of
nauwelijks tot spraak komen) krijgen hier onderwijs
(TOS-CMB). Leerlingen gaan, als ze 12 jaar zijn en
als ze de doelen op hun niveau op het SO behaald
hebben, naar het VSO. Leerlingen kunnen van 12
jaar tot 20 jaar op de afdeling VSO CMB onderwijs
volgen. De leerlingen op het VSO CMB van Kentalis
Signis hebben keuze uit de uitstroomperspectieven
dagactiviteitencentrum Arbeid of dagactiviteitencentrum Vrije tijd.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Inschrijven voor deze school is gedurende het hele jaar mogelijk.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning.
Aan onze school zijn logopedisten verbonden
die helpen bij de communicatie en eet- en drinkproblematiek.

Opvang bij lesuitval
Wanneer een medewerker (docent) uitvalt, wordt
er gezorgd voor een vervanger.

Ouderbetrokkenheid
Er is een werkgroep ouderbetrokkenheid en er
wordt volop gecommuniceerd tussen ouders en
de medewerkers van school over o.a. kwaliteit,
ouderbetrokkenheid en belangrijke ontwikkelingen
binnen de school.
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Kiem Montessori
Schoolsoorten

Extra ondersteuning

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Deze school biedt de basisondersteuning. Geen
huiswerk is alleen mogelijk wanneer je op school
voldoet aan de minimale eisen van het doemaak-en-leerwerk tijdens de les. Wanneer dit niet
lukt, is er aan het eind van iedere dag een verplicht onderdeel tot inhalen waarbij begeleiding
aanwezig is.

Extra ondersteuning

Zittenblijven

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ONDERWIJSKUNDIG PRINCIPE

Montessori
ADRES

Tweede Oosterparkste. 33
1091 HV Amsterdam
STADSDEEL

Oost
TELEFOON

020 597 93 40
WEBSITE

kiemmontessori.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Linda Westera
l.westera @ msa.nl
AANTAL LEERLINGEN

90
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

120 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 37, tram 1, 3, 7 en 19,
metrostation Wibautstraat
SCHOOLBESTUUR

Stichting Montessori
Scholengemeenschap
Amsterdam
msa.nl

Het is niet mogelijk in de eerste klas te blijven zitten.

Schoolprofiel
Op een kleine overzichtelijke locatie vlakbij het
Amsterdamse Oosterpark vind je de jongste mavo
van Amsterdam: Kiem Montessori met actief
onderwijs voor sportieve, ondernemende en
nieuwsgierige kinderen! Bij Kiem Montessori kan je
in vier jaar de mavo doen, of een tussentijdse
overstap maken naar de havo-afdeling van het
Metis Montessori Lyceum op de Mauritskade.
Kiem Montessori heeft weliswaar een eigen onderwijskundig concept, maar maakt ook onderdeel
uit van het Metis. Kenmerkend is dat we blijven
kijken naar de ontwikkeling van onze leerlingen
zowel binnen de school als daarbuiten. Iedere
ochtend sport. Biologie in de tuin. Geen huiswerk.
Uitproberen, experimenteren, fouten maken en
opnieuw proberen. Al je werk doe je op school in
afwisselende lessen waarin je actief bezig bent
met je opdrachten. Er is een open atelier waar je
tijdens de reguliere lessen ook opdrachten visueel
kunt verwerken. Naast het reguliere programma
is er tijd gereserveerd voor wereldburgerschap
en opleidings- en beroepsorientatie. Tijdens deze
lessen maak je kennis met de mogelijkheden die
je hebt na school. Daarnaast maak je gebruik
van de faciliteiten op de Mauritskade voor de
kunst-, techniek- en informaticalessen. Je staat nu
aan het begin van je schoolcarriere. Alles is nog
mogelijk en alle wegen liggen nog open. Hier ga
jij erachter komen wat er in de wereld te doen is
maar net zo belangrijk: wat je aanspreekt. Zodat je
over vier jaar niet alleen goed voorbereid aan een
vervolgopleiding begint, maar ook aan de rest van
je leven!

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Bij gelijke
geschiktheid hebben leerlingen van een montessoribasisschool voorrang.
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Ouderbetrokkenheid
In samenwerking met ouders, verbeteren en ontwikkelen we onze school.

Huisvesting
We geven de lessen in een voorbereide leeromgeving: niet klassikaal maar in een dynamische
leeromgeving met ruimte voor beweging.

Buitenschoolse activiteiten
Leren doe je het beste door het opdoen van ervaring. In veel lessen gaan we met de klas naar buiten of halen we de wereld van buiten naar binnen.

Kosten eerste leerjaar
€ 350,-

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

vmbo-t/havo

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

3

25

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

6 februari (do) Kom naar de open dag en
18:30-20:00
weet waarvoor je kiest
8 februari (za)
11:00-14:00

Kom naar de open dag en
weet waarvoor je kiest

2

Kolom praktijkcollege De Atlant
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

De Atlant vindt het van groot belang dat ouders/
verzorgers betrokken zijn bij het leerproces van
hun kind/pupil. Drie keer per jaar zijn er individuele
ontwikkelingsgesprekken met ouders en leerlingen
en er worden ouderbijeenkomsten georganiseerd.

Huisvesting

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
ONDERWIJSKUNDIG PRINCIPE

Oecumenisch
ADRES

Teilingen 4
1082 JS Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 644 72 90
WEBSITE

de-atlant.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. R. van Staverden
en/of R. de Wit
r.vanstaverden @
de-atlant.nl
AANTAL LEERLINGEN

170
AANVANG EERSTE LESUUR

08:55 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 5, bus 62 (halte
Kastelenstraat), bus 357,
stadsbus 463 (spitslijn)
en vanaf 2020
een sneltram
SCHOOLBESTUUR

Stichting Kolom
stichtingkolom.nl

Schoolprofiel
Kolom praktijkcollege De Atlant is een zelfstandige
en kleinschalige school voor praktijkonderwijs.
Door middel van praktijkvakken en stagebegeleiding, bereiden wij onze leerlingen voor op de
arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. De Atlant
biedt veel sociaal-emotionele begeleiding aan
leerlingen met als doel een zelfstandig bestaan
op te bouwen. Bovendien hecht onze school veel
belang aan een goede leerlingenzorg.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor deze school kan je je het gehele
jaar aanmelden. Door middel van onze toelatingscommissie wordt uw kind geplaatst of op een
wachtlijst gezet.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Leerlingen krijgen na overleg tussen ouders en mentor
huiswerk mee. Binnen ons praktijkonderwijs is
standaard aandacht voor individuele leervragen
en onze jongeren kunnen binnen en buiten de
mentorgroepen extra taalondersteuning krijgen.
Daarnaast staat de ontwikkeling van een positief
zelfbeeld binnen ons onderwijs centraal. Ook
hebben wij een zelfverdedigingszaal (dojo).
Wij werken op dit gebied onder andere samen
met Circus AIM en het Marietje Kesselsproject.

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval worden leerlingen opgevangen door
andere leerkrachten. Lesuitval komt zelden voor.
Zeker in de brugklassen doen wij er alles aan om
lesuitval te voorkomen.

De Atlant is gevestigd in een goed uitgerust
gebouw. Wij kiezen bewust voor een kleinschalige
school. Wij beschikken over een gebouw met
praktijklokalen in de richting techniek (hout,
metaal en auto), zorg/welzijn, horeca, magazijn/
winkel en groen, een kantine en een mooie
gymzaal. De kantine heeft de beoordeling
gezonde kantine gekregen.

Veiligheid
Veiligheid heeft een centrale plek door de beperkte grootte van onze school. Docenten ontvangen
de leerlingen al bij de tramhalte. De school is
gevestigd in een groene rustige omgeving. Door
middel van de methode ’Leefstijl’ bevorderen wij
een veilig pedagogisch klimaat.

Buitenschoolse activiteiten
Onze lessen spelen zich voor een belangrijk deel
af buiten het schoolgebouw. Hierbij kan gedacht
worden aan leerwerkplaatsen, arbeidstrainingen,
stages, lessen vrijetijdsbesteding en lessen culturele vorming.

Kosten eerste leerjaar
€ 125,- ouderbijdrage.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

praktijkonderwijs

4

15

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

22 januari (wo) Op woensdag 22 januari bent
13:30-17:00
u van harte welkom op
Praktijkcollege de Atlant!

Zittenblijven
Wij kennen geen systeem van zittenblijven. Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerlingen
bepalen wij de route die zij afleggen.
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Kolom praktijkcollege De Dreef
Schoolsoorten

Opvang bij lesuitval

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Bij ziekte worden de lessen zoveel mogelijk overgenomen of er wordt gezocht naar een andere
oplossing.

Zittenblijven
Zittenblijven komt niet voor door onderwijs op
maat.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Alexander Dumaslaan 7
1102 WD Amsterdam
STADSDEEL

Zuidoost
TELEFOON

020 519 50 70
WEBSITE

dedreef.net
AANTAL LEERLINGEN

180
AANVANG EERSTE LESUUR

08:45
LENGTE LESSEN

90 min.
BEREIKBAARHEI D

Metro 50, 53, 54 en
bus 44, 41 (2 min. lopen)
SCHOOLBESTUUR

Stichting Kolom
stichtingkolom.nl

Ouderbetrokkenheid
Schoolprofiel
Ons onderwijs is gebaseerd op de Big Picture
Learning filosofie. Dit is een sterk geindividualiseerde vorm van onderwijs die leidt tot minder
verzuim, een veiligere leeromgeving en een betere
doorstroming naar de arbeidsmarkt. De Dreef is
een school voor leerlingen die graag met hun
handen werken en die beter leren in de praktijk
dan in theorie. Onze praktijkvakken bestaan uit
Techniek (algemene, bouw en fiets ) Verzorging
(zelfredzaamheid en haarverzorging) Horeca,
Magazijn, Facilitair en Autowasstraat. Kunst, Cultuur
en sporteducatie zijn geintegreerd om de wereld
van de leerling te vergroten. Vanuit de passie van
de leerlingen kunnen zij zich opgeven voor dans,
zang, theater, beeldende vorming en sportmodule.
De praktijkvakken worden ondersteund door de
algemene vakken. Als een leerling onze school
verlaat heeft hij/zij geleerd om een goede werknemer te zijn. De laatste jaren stromen veel van
onze leerlingen uit naar het ROC als vervolgopleiding. In enkele gevallen is er de mogelijkheid
om na vier leerjaren al door te stromen naar een
vervolgopleiding.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor deze school kan je je het gehele
jaar aanmelden.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Wij bieden bijles, huiswerkbegeleiding, extra taalondersteuning en begeleiding bij faalangst en dyslexie.
Op De Dreef is een intern zorgteam aanwezig
met deskundigen op het gebied van onderzoek,
advisering en begeleiding. Het team biedt ondersteuning op het gebied van toelating, intelligentie,
gedragsproblemen, sociaal-emotioneel functioneren, leerachterstanden etc.
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De school heeft een MR en ouderraad en wij
bieden ouders de training BOMP (beter omgaan
met pubers).Jaarlijks verzorgen wij een culinair
ouderdiner. Huisvestiging: Wij zijn gehuisvest in een
nieuw gebouw.

Veiligheid
De Dreef is een veilige en zorgzame school die
scherp toezicht houdt op alle leerlingen.

Buitenschoolse activiteiten
Regelmatig organiseren wij in het kader van ’leren
in de echte wereld’ snuffelstages. Elk jaar organiseren wij een kunst- en cultuurweek met verschillende activiteiten buiten de school. Je kunt ook
meedoen aan Topscore.

Kosten eerste leerjaar
€ 25,- ouderbijdrage, € 100,- voor de schoolreis in
het eerste jaar en € 10,- huur kluisje.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

praktijkonderwijs

3

14

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

26 nov (di)
09:30-16:00

Neem contact op met de school
voor een kennismaking

14 januari (di)
09:30-16:00

Neem contact op met de school
voor een kennismaking

Kolom praktijkcollege Het Plein
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Zittenblijven is niet aan de orde, aangezien alle
leerlingen een onderwijsprogramma op maat
volgen.

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld.
Zo organiseren wij drie keer per jaar een oudergesprek met de mentor, twee keer per jaar een
cijferrapportage en hebben we een MR-oudergeleding.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Jan de Louterpad 5
1063 ME Amsterdam
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

020 480 10 48
WEBSITE

het-plein.net
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. P. v.d. Pijl
p.pijl @ het-plein.net
AANTAL LEERLINGEN

200
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur

Schoolprofiel
Praktijkcollege Het Plein is een prettige, kleinschalige en goed gestructureerde school voor praktijkonderwijs in Amsterdam Nieuw-West. De leerlingen
krijgen op deze school volop de aandacht en zorg
die zij nodig hebben. Iedere leerling werkt op zijn/
haar eigen niveau, waardoor hij/zij alle kansen
krijgt voor een volgende stap in de ontwikkeling.
Het maatwerkprogramma voor de bovenbouw is
daar een voorbeeld van. Theorie en praktijk zijn
op de school in goed evenwicht: de lessen kennen
veel variatie en ook buiten het lesprogramma om
zijn er veel activiteiten. Op Het Plein werkt een
hecht, flexibel en professioneel team van onderwijzend en ondersteunend personeel goed samen.
De veelzijdigheid en diversiteit in het team komt
ook de leerlingen ten goede. De resultaten van de
leerlingen van Het Plein zijn goed: vrijwel alle leerlingen worden geplaatst in vervolgonderwijs of op
de arbeidsmarkt. Door nauwe samenwerking met
vervolgopleidingen, zoals het ROC, vervolgen veel
leerlingen hun opleiding en vergroten zij daarmee
hun kansen in de samenleving.

LENGTE LESSEN

90 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 7, 13 en 14,
bus 21 en 80,
metro 50
SCHOOLBESTUUR

Stichting Kolom
stichtingkolom.nl

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor deze school kan je je het gehele
jaar aanmelden.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. De
(extra) ondersteuning die wij zoal aanbieden zijn
lessen sociale vaardigheid, praktische diploma’s
als EHBO en veiligheid VCA, extra sportlessen, training Rots en Water, faalangstreductietraining enz.

Opvang bij lesuitval

Huisvesting
De school is gevestigd in een modern gebouw met
alle nodige faciliteiten. In 2014 is er een nieuwe
vleugel bijgebouwd.

Veiligheid
Wat betreft veiligheid zorgen wij voor een sterke
mentor-structuur, antipestprogramma, methode
Leefstijl en veiligheidsvoorzieningen volgens de
laatste voorschriften.

Buitenschoolse activiteiten
Wij organiseren culturele en sportieve excursies,
waaronder van tijd tot tijd een buitenlandse reis
voor de bovenbouw.

Kosten eerste leerjaar
€ 135,- inclusief het driedaagse schoolkamp.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

praktijkonderwijs

5

12

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

22 januari (wo) Introductie van alle theorie- en
14:00-16:00
praktijklessen
26 februari (wo) Introductie van alle theorie- en
14:00-16:00
praktijklessen
Experience Day, zie website school voor datum
en tijd

Bij lesuitval wordt de les opgevangen door een
collega-docent of worden de leerlingen verdeeld
over een andere klas.
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Kolom praktijkcollege Noord
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Leerlingen volgen een individueel leertraject,
waarbij zittenblijven in principe niet voorkomt.

Ouderbetrokkenheid
Oudercontacten vinden wij heel belangrijk. Elk
schooljaar is er een kennismakingsavond en iedere
twaalf weken zijn er gesprekken met ouders en
leerling over het individuele ontwikkelingsplan.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Oecumenisch
ADRES

Oostzanerdijk 139
1035 EX Amsterdam
STADSDEEL

Noord
TELEFOON

020 630 11 99
WEBSITE

kpcn.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. S. de Ridder
(directeur)
administratie @ kpcn.nl
AANTAL LEERLINGEN

200
AANVANG EERSTE LESUUR

Schoolprofiel
De leerling ontwikkelt zich in een prettige en
veilige omgeving met respect voor elkaar. In de
school heerst een veilige en gemoedelijke sfeer.
Iedere twaalf weken wordt er voor de nieuwe
periode samen een nieuw plan gemaakt voor
de leerling. Er is veel aandacht voor de praktijkontwikkeling van de leerling op het gebied
van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.
In de onderbouw zijn er praktijkvakken zoals
techniek, koken, ICT, OTG (onderhoud terreinen
en gebouwen), beeldende vorming, drama, facilitaire dienstverlening en verzorging. In de onderen bovenbouw zijn er interne stages in de horeca,
sport en bij de facilitaire dienst. In de bovenbouw
zijn er stages in het bedrijfsleven. De begeleiding
van leerlingen is direct en mentorgericht. De
belangrijkste opdracht van onze school is om leerlingen, na een aangename en zinvolle schoolperiode, een passend vervolg te bieden: verder
leren en/of werken.

08:30 uur

Aanmeldingsprocedure

LENGTE LESSEN

Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 27 januari en vrijdag 7 februari.

45 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 35 en 36 (halte
Oostzanerdijk)
SCHOOLBESTUUR

Stichting Kolom
stichtingkolom.nl

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Wij
geven veel aandacht aan de sociaalemotionele
ontwikkeling van de leerling.Op school werkt een
ondersteuningscoördinator, orthopedagoog,
ouder-kindadviseur (OKA), begeleider passend
onderwijs (BPO), een gedragsdeskundige en een
jeugdarts. Wij werken met de leefstijlmethode,
alle medewerkers zijn hiervoor getraind. Voor
leerlingen die erbij gebaat zijn, verzorgt de school
faalangst-reductietrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en gymmen op niveau.

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval worden de leerlingen verdeeld of er
wordt een andere oplossing binnen de school
nagestreefd.
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Huisvesting
Een prettig, ruim en nieuw gebouw aan de rand
van Amsterdam-Noord. In de gezonde schoolkantine kunnen de leerlingen broodjes, soep en
drinken kopen.

Veiligheid
Er is een samenwerkingsverband met de politie
in Amsterdam-Noord. Wij hechten veel waarde
aan het veiligheidsgevoel van leerlingen en leerkrachten. De leerkrachten kennen alle leerlingen.

Buitenschoolse activiteiten
Sportdagen, deelname aan sporttoernooien en
wekelijks activiteiten in het kader van vrijetijdsbesteding zoals streetdance, voetbal, basketbal,
kickboksen, badminton, koken en zwemmen staan
op het programma. In alle leerjaren zijn er excursies
en schoolreizen.

Kosten eerste leerjaar
€ 145,- schoolgeld, € 25,- ouderbijdrage en € 20,borg schoolkluisje.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

praktijkonderwijs

3

max. 16

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

21 januari (di)
13:15-14:45

Rondleiding door leerlingen en
een bezoek aan praktijklessen

30 januari (do) Rondleiding door leerlingen en
13:15-14:45
een bezoek aan praktijklessen

Kolom VSO Alphons Laudy
Schoolsoorten

Extra ondersteuning

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Aan de school is een logopedist, orthopedagoog
en schoolarts verbonden. Vanuit SJSO (Specialistische Jeugdzorg Speciaal Onderwijs) werkt de
school samen met Cordaan en Fibbe SCL.
Daarnaast beschikt de school voor 2,5 dag over
een ouder - en kindadviseur.

Extra ondersteuning

Opvang bij lesuitval

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Oecumenisch
ADRES

Van Nijenrodeweg 648
1082 HZ Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 644 56 84
WEBSITE

alphonslaudy.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

I. de Voogd
nijenrode @
alphonslaudy.nl
AANTAL LEERLINGEN

153
AANVANG EERSTE LESUUR

08:45 uur
LENGTE LESSEN

40 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 5 richting Amstelveen, uitstappen bij
Van Boshuizenstraat,
vanaf daar 5 min.
lopen

Bij ziekte van docenten wordt altijd binnen de
school voor vervanging gezorgd.

Schoolprofiel
De VSO Alphons Laudy is een school voor zeer
moeilijk lerende kinderen in de leeftijd 12-20 jaar.
De school is een Vreedzame school. De Vreedzame school is een programma voor sociale
competentie en democratisch burgerschap.
Speerpunten van de school zijn zelfredzaamheid
en arbeidstoeleiding (middels interne en externe
stage). De school heeft een gestructureerd
lesaanbod en werkt opbrengstgericht. Voor alle
vakken wordt gebruik gemaakt van leerlijnen die
binnen de hele school ingevoerd zijn met extra
accent op werknemersvaardigheden en sociaalemotionele ontwikkeling. De groepsleerkracht
geeft de algemeen vormende vakken zoals rekenen, lezen en schrijven, wereldorientatie, seksuele
vorming en lichaamsverzorging. Daarnaast geven
vakdocenten les in verschillende vakken als koken,
keramiek, tekenen en handvaardigheid, techniek,
tuin en textiel. In de onderbouw krijgen de leerlingen naast de lessen in hun eigen groep een breed
pakket aan vakken aangeboden. De leerlingen
in de middenbouw lopen een dag in de week interne en externe groepsstages. Het onderwijs in de
bovenbouw richt zich meer op de voorbereiding
van de leerlingen op werk na school. Dit gebeurt
o.a. door het lopen van externe stages.Binnen de
school en de lessen is er veel aandacht voor kunst
en cultuur. We bieden verschillende expressieve
vakken aan, er zijn kunstprojecten, excursies en de
jaarlijks terugkerende culturele maand. De school
is een erkende CultuurProfielSchool. De school
heeft sinds 2014 het predicaat Excellente School.

SCHOOLBESTUUR

Stichting Kolom
stichtingkolom.nl

Aanmeldingsprocedure

Ouderbetrokkenheid
Samen met de ouders werkt de school aan onderwijs, opvoeding, ondersteuning en begeleiding
van de leerlingen.

Huisvesting
De school beschikt over ruime klaslokalen, waaronder een technieklokaal, een tekenlokaal en een
drama/muzieklokaal. Daarnaast is er een gymzaal
en worden in twee volledig ingerichte keukens
kook- en horecalessen gegeven.

Buitenschoolse activiteiten
De leerlingen gaan regelmatig naar musea en
voorstellingen. Er worden discoavonden georganiseerd en alle leerlingen gaan op schoolkamp.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag zijn er naschoolse activiteiten: Laudy+.

Kosten eerste leerjaar
€ 60,- voor het schoolkamp en € 45,- vrijwillige
ouderbijdrage.

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

11 februari (di) Informatieavond voor ouders,
19:00-21:00
zie website voor meer informatie
26 februari (wo) Open middag voor leerlingen,
13:00-14:00
zie website voor meer informatie

De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle VO-scholen
samen zorgen voor een passend aanbod voor
iedere leerling. Leerlingen zijn toelaatbaar met
een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband.
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Kolom VSO De Heldring
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Contact met ouders vinden wij belangrijk. De beste schoolresultaten worden bereikt bij een goede
samenwerking tussen school en ouders. Wekelijks
is een groep ouders actief met het ontwikkelen
van lesmateriaal in de vorm van ’verteltassen’.
De school organiseert koffieochtenden, waarbij
de ene bijeenkomst een thema centraal staat
en een andere bijeenkomst gelegenheid is voor
informeel samenzijn.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Oecumenisch
ADRES

Burgemeester Eliasstr. 20
1063 EW Amsterdam
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

Schoolprofiel
Wij bieden specialistisch onderwijs aan leerlingen
met een verstandelijke beperking van 12 tot 20
jaar. Via verschillende leerroutes en uitstroomniveaus wordt passend werk voor iedere leerling
gerealiseerd. Het ontwikkelen van sociale competenties is een belangrijk leerdoel en draagt bij aan
actief burgerschap. De Heldring werkt met plezier,
professioneel aan het perspectief van de leerling.

020 447 35 83

Aanmeldingsprocedure

WEBSITE

Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 7 oktober en vrijdag 1 mei. De
school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle VO-scholen
samen zorgen voor een passend aanbod voor
iedere leerling. Leerlingen zijn toelaatbaar met
een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband.

deheldringschool.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

S. Valkenburg
s.valkenburg @
deheldringschool.nl
AANTAL LEERLINGEN

160
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30

Extra ondersteuning

BEREIKBAARHEI D

De school biedt de basisondersteuning. Aan de
school is een schoolarts, psycholoog en ouder- en
kindadviseur verbonden, om het welzijn van de
leerlingen te waarborgen. Logopedie, fysiotherapie en creatieve therapie kan ook op school
worden ingezet.

Tram 7 en 14, bus 21
SCHOOLBESTUUR

Stichting Kolom
stichtingkolom.nl

Opvang bij lesuitval
In de meeste gevallen worden de leerlingen opgevangen en verdeeld over de andere groepen.

Zittenblijven
De leerlingen volgen een individuele leerroute,
waarbij zittenblijven niet voorkomt.
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Huisvesting
De school is gehuisvest in een prachtig nieuw
gebouw, met goed uitgeruste vaklokalen voor
keramiek, techniek en een vaklokaal horeca.
In het hart van de school is een professioneel
theater voor de muziek- en dramalessen.

Veiligheid
Wij willen dat iedereen met plezier naar school
gaat. Veiligheid staat voorop!

Buitenschoolse activiteiten
De school besteedt veel aandacht aan kunst en
cultuur. Voor alle groepen worden excursies
georganiseerd naar musea, theater enz. Sportactiviteiten worden zowel onder als buiten schooltijd aangeboden.

Kosten eerste leerjaar
De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van
€ 40,-. De werkweek kost € 130,-. Wekelijks vraagt de
school een bijdrage van € 3,- voor de kooklessen.

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

25 februari (di) Open dag
10:00-12:00

Kopklas
Schoolsoorten

Zie kopklasamsterdam.nl voor informatie over aanmelden, toetsronde/intake en plaatsing.

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Extra ondersteuning
Het hele jaar wordt ingezet op het vergroten van
algemene kennis, metacognitieve vaardigheden
en kennis van de Nederlandse taal.

Extra ondersteuning

Opvang bij lesuitval

lwoo
tussenvoorziening
VSO
ADRES

Laarderhoogtweg 25
(t.a.v. M. Keuning;
Kopklas/AMOS)
1101 EB Amsterdam
STADSDEEL

diverse
TELEFOON

06 20 95 67 77
WEBSITE

kopklasamsterdam.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mevr. M. Keuning
info@kopklasamsterdam.nl
AANTAL LEERLINGEN

120
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

Verschilt per school
BEREIKBAARHEI D

Afhankelijk van de school
SCHOOLBESTUUR

Stichting AMOS i.s.m.
de Gemeente Amsterdam
amosonderwijs.nl

Verschilt per school.

Schoolprofiel
Wil je graag hoger uitstromen, ben je bereid een
jaar te investeren in jouw toekomst en herken je
jezelf in het profiel? Dan is de Kopklas een unieke
kans voor jou! De Kopklas is een jaar onderwijs voor
getalenteerde, gemotiveerde leerlingen die graag
naar vmbo-t, havo of vwo willen. Om dit doel te
bereiken, wordt in de Kopklas een jaar hard gewerkt
zodat je met een voorsprong van start kan in de
brugklas. Het doel is om minimaal een niveau hoger
uit te stromen in het VO: 95% behaalt dit doel. De
meeste Kopklasleerlingen zijn in Nederland geboren
en hebben hier de basisschool gevolgd. Een klein
deel is op latere leeftijd naar Nederland gekomen.
Doorstroom vanuit groep 7 is in sommige gevallen
ook mogelijk.
De toelatingscriteria:
– cognitieve mogelijkheden voor vmbo-t, havo,
vwo
– een sterke motivatie om te leren
– gedrag, werkhouding en concentratie zijn goed
– toetsresultaten wijzen uit dat er vooral op taalgebied een achterstand is
– de rekenvaardigheden zijn goed
– laag schoolverzuim en betrokken ouders
– sociaal-emotioneel en qua leeftijd moet een
taalinterventie van een jaar mogelijk zijn.
De Kopklas heeft acht groepen op verschillende
VO-locaties:
– Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert
– Comenius Lyceum (2 groepen)
– Hervormd Lyceum West
– Ir. Lely Lyceum
– Marcanti College
– Pieter Nieuwland College
– IJburg College

Aanmeldingsprocedure
De Kopklas doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voldoe je aan de criteria en denk je
dat de Kopklas iets voor je is? Ga dan zo snel mogelijk in gesprek met de leerkracht/IB-er en bezoek
een van onze open dagen. Aanmelden kan alleen
via de basisschool tussen 7 oktober en 7 februari.

Zittenblijven
De Kopklas duurt een jaar. Zittenblijven is niet
mogelijk. Na de Kopklas stroomt de leerling uit
naar de brugklas van een VO-school.

Ouderbetrokkenheid
Wij verwachten dat leerling en ouders bewust
kiezen om een jaar te investeren in de Kopklas.
Actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw
kind is een voorwaarde.

Huisvesting
De Kopklas maakt gebruik van verschillende
locaties op VO-scholen. Zie de website
kopklasamsterdam.nl voor eventuele uitbreiding
en wijzigingen van locaties.

Veiligheid
De kopklas biedt binnen een kleine setting een
veilige leeromgeving, waar leerlingen zich
optimaal kunnen ontwikkelen.

Buitenschoolse activiteiten
Binnen vrijwel elk thema wordt een excursie ingepland ter verdieping en verrijking.

Kosten eerste leerjaar
De Kopklasbijdrage bedraagt € 100,-.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

kopklas

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

8

max. 15

–

Open dagen
Vanaf januari open dagen volgens rooster
VO-locaties. Zie ook schoolpagina’s van de acht
VO-scholen.
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LUCA Praktijkschool
Schoolsoorten

Opvang bij lesuitval

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

De lessen worden zoveel mogelijk overgenomen of
de lesroosters worden ingekort.

Zittenblijven
Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Extra ondersteuning

Ouderbetrokkenheid

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Javaplantsoen 24
1095 CS Amsterdam
STADSDEEL

Oost
TELEFOON

020 579 71 50
WEBSITE

checkdelucapraktijk
school.nl en lucapraktijk
school.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. A. Joosen
(zorgcoördinator)
info @ lucapraktijkschool.
vova.nl
AANTAL LEERLINGEN

154
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

30 tot 60 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 3, 14 en bus 37
(halte Soembawastraat)
SCHOOLBESTUUR

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam (VOvA)
vova.nl

Schoolprofiel
Het LUCA is een kleine school voor praktijkonderwijs.
Er is veel aandacht voor de individuele leerling.
We volgen jouw interesses en mogelijkheden.
Het gaat om wat je kunt. Niet de theorie, maar
de praktijk is het doel. Het LUCA biedt veel
praktijkvakken aan. Denk aan: koken, techniek,
dienstverlening & welzijn en beeldende vorming.
We brengen sociale vaardigheden bij, maar ook
vaardigheden als problemen oplossen, veilig en
milieubewust werken en het aannemen van de
juiste houding in een team. Bij de vakken Nederlands en rekenen werk je op leerpleinen. Met een
eigen lesrooster op je eigen niveau. Je krijgt daarvoor een laptop. Na 10:30 uur worden er alleen
nog praktijkvakken aangeboden. In het derde
jaar begint de arbeidstraining. Dan loop je stage
in een bedrijf, onder begeleiding van een docent.
In het vierde leerjaar loop je twee tot drie dagen
per week stage. Na afronding van de stages kies je
voor techniek, handel, horeca of dienstverlening
& welzijn. Na het praktijkonderwijs kun je gaan werken of een vervolgopleiding in het mbo (niveau 1)
volgen.

Veiligheid
De school is klein en overzichtelijk. Iedereen kent
elkaar.

Buitenschoolse activiteiten
Op vrijdag na 10:30 uur worden de lessen ingevuld
met keuzevakken, zoals zelfverdediging, kajakken,
voetbal, fietsles, Surinaams koken, Spaanse les,
fotografie, animatiefilmpjes maken, websites
bouwen, schaatsen en zwemmen. Twee dagen per
week kan er worden meegedaan met Topscore.

Kosten eerste leerjaar
€ 35,- voor het schoolreisje en € 25,- voor het onderhoud van de laptops.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

Voor leerlingen die net tekort komen voor het
vmbo hebben we de schakelklas vmbo. In deze
schakelklas wordt in een jaar extra veel aandacht
besteed aan Nederlands en rekenen om het
niveau op beide vakken te verhogen. Zo ontstaat
een grotere kans op doorstroom naar het vmbo.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 27 januari en vrijdag 7 februari.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Leerlingen worden intensief begeleid door het zorgteam.
Tien keer per jaar hebben de leerlingen een
individueel gesprek met hun mentor. Er is periodiek
een overleg met het Zorg- en adviesteam over
leerlingen die extra zorg nodig hebben. Verder
bieden we extra taalondersteuning en begeleiding bij faalangst.
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Twee keer per jaar is er met ouders een bespreking
over het portfolio van de leerling. Er zijn ouderavonden onder andere over de keuze van een
beroepsrichting. Er is ook een actieve leerlingenraad.
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KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

praktijkonderwijs

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

30 januari (do) Open dag
15:30-19:00
6 februari (do) Open dag
15:30-19:00

15

–

Lumion
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Je volgt je eigen leerroute in een tempo dat bij
jou past. Je kunt versnellen of een langzamer
programma volgen. Zittenblijven komt hierdoor
zelden voor.

Ouderbetrokkenheid

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Vlaardingenlaan 25
1062 HM Amsterdam
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

020 790 17 77
WEBSITE

lumion.amsterdam
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. T. Kunst en
mw. M. Meyer
info @ lumion.amsterdam
AANTAL LEERLINGEN

1.050
AANVANG EERSTE LESUUR

Schoolprofiel
Lumion vindt een diploma met goede cijfers zeer
belangrijk, maar er is meer dan dat. Daarom
leren wij jou waardevolle vaardigheden waarvan
jij je hele leven profijt hebt. Wij begeleiden je in
je vrijheid en verantwoordelijkheid. We maken
je nieuwsgierig, inspireren je en dagen je uit om
samen te werken en zelfstandig te zijn. Jij bent
uniek en daar geloven wij in! Je hebt het recht om
iemand naast je te vinden die jou ziet, hoort en
stimuleert. Daarom ga je, samen met je persoonlijke coach, je eigen doelen opstellen, keuzes
maken en stappen zetten in je eigen ontwikkeling.
Jouw coach leert je te leren. Onze manier van
lesgeven helpt je daarbij. Je krijgt les in sessies verdeeld over dagdelen, zodat je op je eigen tempo
kan werken. Ons leerlingportaal met lesmateriaal
biedt alle mogelijkheden om hierin een keuze te
maken. Lumion maakt gebruik van iPads. Lumion
biedt gepersonaliseerd onderwijs op mavo, havo
en vwo niveau en is een Kunskapsskolan school.

08:30 uur

Aanmeldingsprocedure

LENGTE LESSEN

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
kinderen van personeelsleden die op die op 1
oktober 2016 in dienst waren van het schoolbestuur, voorrang hebben.

Dagdeel
BEREIKBAARHEI D

Metrostation Henk
Sneevlietweg,
metro 50 en 51,
bus 62 Vlaardingenlaan
SCHOOLBESTUUR

Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs
Progresso (SOVOP)
progresso.amsterdam

Extra ondersteuning
Omdat leerlingen een eigen coach en buddy
hebben en hun eigen leerplan maken, is individuele ondersteuning aanwezig. Faalangsttraining,
vriendentraining en dyslexie begeleiding worden
zo nodig extra aangeboden.

Opvang bij lesuitval
In de onderbouw worden alle lessen opgevangen
en is er geen lesuitval.

Naast de algemene ouderavonden is er intensief
contact tussen docenten en ouders. Samen met
de ouders werken we aan de ontwikkeling van hun
kind. Ouders worden bij veel schoolactiviteiten
betrokken, zoals de rapport presentatie van hun
kind. Er is een actieve ouderraad.

Huisvesting
Lumion is gehuisvest in een gloednieuw gebouw
aan de Vlaardingenlaan in Amsterdam. Het
gebouw is dit schooljaar voor het eerst in gebruik
genomen. Foto’s van het nieuwe gebouw vindt u
op onze website en social media.

Veiligheid
Vanuit een veilige sfeer leer je het beste. Daarom
weet iedereen dat pesten niet wordt getolereerd.

Buitenschoolse activiteiten
Bij Lumion kun je altijd en overal leren, onafhankelijk van de locatie. Vanuit de lessen worden diverse
activiteiten buiten school georganiseerd, zoals
internationale activiteiten, excursies, werk- en
themaweken en vakoverschrijdende projecten.

Kosten eerste leerjaar
€ 135,-

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t

2

28

2

vmbo-t/havo

3

28

2

havo

2

28

2

havo/vwo

2

28

2

vwo

2

28

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

28 januari (di)
19:00-21:30

Open avond voor leerlingen van
groep 7 en 8 en hun ouders

1 februari (za)
10:00-13:00

Open dag voor leerlingen van
groep 7 en 8 en hun ouders
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Marcanti College
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Uitgangspunt is dat alle leerlingen aan het eind
van het leerjaar doorstromen naar het volgende
leerjaar. Alleen in het belang van het kind wijken
wij hiervan af.

Ouderbetrokkenheid
Het Marcanti College heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en
personeel van de school.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Jan van Galenstraat 31
1051 KM Amsterdam
STADSDEEL

West
TELEFOON

020 606 90 00
WEBSITE

marcanti.espritscholen.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. J. van Rees en
mw. F. Rutte
j.vanrees @ marcanti.
espritscholen.nl
AANTAL LEERLINGEN

600
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Stadsbus 18 stopt voor
de deur van de school,
op minder dan 5 min.
lopen van de school
stoppen er verschillende
trams en stadsbussen
SCHOOLBESTUUR

Onderwijsstichting Esprit
espritscholen.nl

Schoolprofiel

Huisvesting

Het Marcanti College biedt een kans op meer!
Wij hebben een breed en vernieuwend onderwijsaanbod. De vroege selectie op de basisschool en
de determinatie in de onderbouw van het VO stellen
wij uit door een brede en langdurende brugklas te
vormen. Wij leggen de focus op hoge verwachtingen van leerlingen en het ondersteunen van het Leren Leren. Wij geven geen cijfers, maar door middel
van directe feedback op het leerproces helpen wij
onze leerlingen hun leerdoelen te bereiken. Per kernvak bieden wij het uitdagende niveau en is er veel
aandacht voor onderzoekend leren en vakoverstijgende projecten. Het examen kan daardoor per
kernvak op niveau worden aangeboden. Alle leerlingen werken met een Chromebook. Het Marcanti
College is een gecertificeerde Gezonde School.

De school heeft een modern en open gebouw.
Alle leerlingen worden hier gezien.

Aanmeldingsprocedure

Kosten eerste leerjaar

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen die op
1 oktober 2016 ingeschreven stonden, voorrang hebben. Bij gelijke geschiktheid hebben leerlingen die
uitstromen uit de Kopklas op deze school voorrang.

Ouderbijdrage: € 16,- werkweek in het eerste leerjaar: € 44,-. Overige kosten: € 100,-. Chromebook
inclusief verzekering: € 349,-. Deze mag in termijnen
worden betaald.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Wij bieden steunlessen, besteden extra aandacht aan
taalontwikkeling, begeleiding bij leerproblemen
als dyslexie en begeleiding bij sociaal-emotionele
problemen. Het Marcanti College werkt samen met
de Weekend Academie en Lyceo. Naast ons eigen
onderwijsaanbod bieden wij speciale programma’s
die gericht zijn op huiswerkbegeleiding, examentraining, maar ook op ontwikkeling van mogelijkheden, vaardigheden en talenten om daarmee de
kansen in de maatschappij te vergroten.

Opvang bij lesuitval
Bij afwezigheid van een docent krijgen onze leerlingen een aangepast rooster. De lessen worden
zoveel mogelijk vervangen door een invaldocent.
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Veiligheid
Het Marcanti College biedt een veilige leer- en
leefomgeving. Het Marcanti College beschikt over
een pestcoördinator, daarnaast wordt er jaarlijks in
elk leerjaar een pestproject gevolgd.

Buitenschoolse activiteiten
In alle jaren is er een schoolreis en/of schoolkamp.
In de eerste, tweede en derde klassen in Nederland. Voor de andere jaren staat er internationale
reis in het lesprogramma.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b

1

16

2,5

vmbo-k +/- lwoo

3

24

2,5

vmbo-t +/- lwoo

3

26

2,5

havo

2

26

2,5

vwo

1

15

2,5

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

14 januari (di)
16:00-20:00

Open avond

26 februari (wo) Open avond
16:00-20:00

Mediacollege Amsterdam
Schoolsoorten

Opvang bij lesuitval

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Als een docent ziek is wordt de les door een andere
docent overgenomen.

Zittenblijven
Zittenblijven is geen recht en komt bij ons nagenoeg niet voor. Bij hoge uitzondering mag een
leerling een keer blijven zitten.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Dintelstraat 15
1078 VN Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 850 96 90
WEBSITE

ma-web.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Dhr. P. Nass (decaan)
p.nass @ ma-web.nl
020 850 96 45
AANTAL LEERLINGEN

300
AANVANG EERSTE LESUUR

Ouderbetrokkenheid
Schoolprofiel
Het Mediacollege Amsterdam is een kleine school
die uw kind de kans geeft om op een veilige en
prettige manier goede schoolresultaten te behalen.
Uw kind wordt zorgvuldig begeleid door anderhalf
uur mentorles per week. Het Mediacollege
Amsterdam is een vakschool voor Media, Vormgeving & ICT: hier draait het om tekst, web, beeld
en geluid. In het vmbo houden we ons bezig met
film, video, internet, multimedia, reclame ontwerpen en drukwerk. Ons vmbo is een goede voorbereiding op de mbo-opleidingen van het Mediacollege Amsterdam. In onze tweejarige brugperiode gaan we samen met uw kind op zoek naar
zijn/haar creativiteit tijdens de praktijkvakken.
Regelmatig zijn er activiteiten buiten de school.
We vinden samen op stap gaan leerzaam en een
leuke manier om elkaar beter te leren kennen.
We willen onszelf steeds verbeteren, zodat onze
school een plek is waar uw kind zich thuis voelt en
waar hij/zij goed kan leren.*

08:30 uur

Aanmeldingsprocedure

LENGTE LESSEN

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Je moet een intake doen als je je wilt
aanmelden voor deze school. Op de website van
de school en tijdens de open dagen wordt meer
verteld over de intake. De intakes vinden plaats
voor 2 maart. Na een positieve intake mag je
deze school op je voorkeurslijst opnemen en kun
je je aanmelden tussen maandag 2 en vrijdag 13
maart. Ook als deze school niet je eerste keuze is,
zul je een intake moeten doen.

60 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 4, 12, bus 65 en
metro 52 (nabij de RAI)
SCHOOLBESTUUR

Stichting Media
Amsterdam
ma-web.nl

Extra ondersteuning

* Deze school werkt mee
aan de toekomstige
Techschool. Meer
hierover kun je lezen op
pagina 32.

Deze school biedt de basisondersteuning. Voor
dyslectische leerlingen bieden wij begeleiding op
maat, en ook is er specifiek aandacht voor technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat.
Ook bieden wij remedial teaching en de school
verzorgt een faalangstreductietrainingen een
agressieregulatie training.

De medewerking van ouders wordt zeer op prijs
gesteld. Tevens heeft onze school een ouderraad.

Huisvesting
Ons gebouw is een mooi historisch pand in de
Rivierenbuurt.

Veiligheid
De veiligheidscoördinator onderhoudt direct
contact met de wijkagent. Iedere leerling krijgt de
beschikking over een kluisje.

Buitenschoolse activiteiten
Wij organiseren drie sportdagen per jaar, een
museumbezoek, theater- en filmbezoek en verschillende excursies. Ieder leerjaar gaat op kamp.

Kosten eerste leerjaar
€ 75,- voor de ouderbijdrage en € 92,- borg voor
boeken en het kluisje. Excursies worden door de
school bekostigd.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b/k +/- lwoo
(combinatieklas)

1

24

2

vmbo-b/k +/- lwoo
(combinatieklas)

1

24

2

vmbo-t +/- lwoo

1

27

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

22 januari (wo) Open avond
15:00-20:30
12 februari (wo) Open avond
15:00-20:30
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Metis Montessori Lyceum
Schoolsoorten

Aanmeldingsprocedure

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Bij gelijke
geschiktheid hebben leerlingen van een montessoribasisschool voorrang.

Ouderbetrokkenheid

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ONDERWIJSKUNDIG PRINCIPE

Montessori

Schoolprofiel
Wil je op school meer leren dan alleen schoolvakken? Wil je onderzoekend leren, samen leren
en het beste uit jezelf halen? Dan is het Metis iets
voor jou! Wereldburgerschap, montessori en innovatief leren staan bij ons centraal.

ADRES

Mauritskade 58
1092 AD Amsterdam
STADSDEEL

Oost
TELEFOON

020 597 93 00
WEBSITE

hetmml.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Tynke Mulder
t.mulder @ msa.nl
AANTAL LEERLINGEN

830
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

60 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 1, 3, 7, 14 en 19
bus 37, metrostation
Weesperplein
SCHOOLBESTUUR

Stichting Montessori
Scholengemeenschap
Amsterdam
msa.nl

Wereldburgerschap: Het Metis organiseert uitwisselingen en buitenlandse excursies. Als Unescoschool duiken we in verschillende wereldthemas
zoals duurzaamheid en mensenrechten. We onderzoeken wie en wat we belangrijk vinden en hoe
we op een respectvolle manier met elkaar en de
wereld kunnen omgaan. En we gaan creatief aan
de slag. Tijdens de lessen Kunstbende maak je met
toneeldocenten een voorstelling voor publiek. Bij
het maken van scripts, kostuums, decor, muziek en
digitale beelden komen veel vakgebieden samen.

Metis vindt het contact met ouders belangrijk
en investeert in wederzijdse kennismaking. We
hebben een actieve ouderraad en organiseren
diverse activiteiten, zoals het ouderontbijt en het
jaarlijkse wereldburgermaal.

Huisvesting
Ons schoolgebouw is monumentaal en supermodern. Het biedt volop ruimte waarin theorie,
praktijk, ondernemingszin en creativiteit kunnen
bloeien. Denk aan technasiumlabs, sportfaciliteiten, een skatebaan en een mooi pauzelandschap
aan het Oosterpark!

Veiligheid
Metis biedt een veilige omgeving waarin je wordt
uitgedaagd jezelf te overtreffen.

Buitenschoolse activiteiten
De roboticaclub wint internationale prijzen!

Innovatief leren: In de profielklassen Coderclass
of technasium dagen we je uit om (maatschappelijke) vraagstukken op te lossen met behulp van
ICT, onderzoek en ontwerp. Samen met bedrijven
ontwikkelen we opdrachten uit de praktijk. In de
Coderclass krijgen talentvolle computerfanaten vijf uur per week informaticaonderwijs, met
aandacht voor alle aspecten van programmeren.
Het technasium is een landelijke afstudeerrichting
binnen havo of vwo met het vak onderzoek &
ontwerp als basis. Technasiumleerlingen zijn creatief bezig met de lesstof en passen hun ideeën toe
in de praktijk.
Montessori: Binnen en buiten leren is helemaal
Metis, net als leren met behulp van een planner,
maatwerk in lessen en begeleiding en kansen om
jezelf te overtreffen! Bij veel vakken gaan we naar
buiten en we hebben vaak mensen van buiten de
school te gast: wetenschappers vertellen over hun
onderzoek, ouders over hun beroep. En boeken
leer je echt waarderen als je een paar keer een
schrijver ontmoet!

Kosten eerste leerjaar
€ 350,- en iedere leerling neemt een eigen laptop
mee. Extra kosten van € 75,- voor het technasium
en de Coderclass.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

havo/vwo coderclass

1

27

2

vwo coderclass

1

27

–

havo/vwo technasium

1

27

2

vwo technasium

1

27

–

havo/vwo metisprofiel

1

27

2

vwo metisprofiel

1

27

–

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

23 januari (do) Open avond
18:00-20:30
25 januari (za)
11:00-14:00
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Open dag

Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

We hebben een oudernetwerk bestaande uit
klassenouders. Ook is er een oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad.

Huisvesting

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ONDERWIJSKUNDIG PRINCIPE

Montessori
ADRES

Pieter de Hoochstraat 59
1071 ED Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 676 78 55
WEBSITE

montessorilyceumamster
dam.nl
AANTAL LEERLINGEN

1.950
AANVANG EERSTE LESUUR

09:00 uur (2x per week
mentorles om 08:30 uur)

Schoolprofiel
Als montessorischool werken wij vanuit de gedachte: Help mij het zelf te doen. In een omgeving
waarin vertrouwen de grondhouding is, kun je leren wat verantwoordelijkheid is en hoe je hiermee
om gaat. Hoe meer je in staat bent om verantwoordelijkheid te nemen, hoe meer vrijheid en
ruimte je krijgt in je leerproces. Hierdoor groeit je
zelfstandigheid en daarmee ook je zelfvertrouwen.
Ons uitgangspunt is jouw potentieel! We kijken
naar wat je wel kan en niet naar wat je niet kan.
Tussentijdse doorstroom is bij ons op school ook
mogelijk. We bieden verdiepingsonderwijs. In de
onderbouw havo/vwo een betaklas, kunstklas
beeldend en kunstklas muzisch, multimediaklas,
ontwerpklas, filosofieklas en een sportklas. In de
mavo/havo een filmklas, sportklas en een ontwerpklas. In de bovenbouw bieden wij versterkt talenonderwijs (DELF Scolaire, Goethe, Cambridge).
Bijzondere examenvakken zijn drama, filosofie,
tekenen en wiskunde D. Het MLA is een cultuurprofielschool. Naast een uitgebreid aanbod aan
cultuurvakken besteden we ook binnen de reguliere vakken aandacht aan cultuur.

LENGTE LESSEN

55 min.
BEREIKBAARHEI D

Metro 52 Tram 3, 12, 16
en 24
SCHOOLBESTUUR

Stichting Montessori
Scholengemeenschap
Amsterdam
msa.nl

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Bij gelijke
geschiktheid hebben leerlingen van een montessoribasisschool voorrang.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Wij bieden passend onderwijs voor iedere leerling; dit
maakt deel uit van het montessorisysteem.

Opvang bij lesuitval
Lessen worden zoveel mogelijk vervangen.

Zittenblijven
De school beoordeelt bij leerlingen individueel of
zitten blijven zin heeft.

Het complex aan de Pieter de Hoochstraat 59
bestaat uit vier gebouwen rond een besloten binnenplaats. Vanaf zomer 2020 wordt een aantal
gebouwen verbouwd en vernieuwd. De mavo/
havo-deelschool is gevestigd aan de Van Ostadestraat 103.

Veiligheid
Respectvol met elkaar omgaan is een belangrijke waarde voor onze school. Wij hebben een
veiligheidscoördinator, bedrijfshulpverleners,
mediacoaches, vertrouwenspersonen, cameras
en surveillance.

Buitenschoolse activiteiten
Excursies, kunstdagen, diverse cursussen en eigen
toneel- en muziekuitvoeringen. Wij werken samen
met diverse culturele organisaties in Amsterdam.
Reizen: werkweken in de eerste klas mavo/havo,
de tweede klas havo/vwo en vwo, de derde klas
mavo, de vierde klas havo en vwo. Romereis voor
gymnasiasten in de vijfde klas. Kunstreis voor
examenleerlingen tekenen in 6 vwo. Uitwisseling
met scholen in het buitenland.

Kosten eerste leerjaar
€ 97,- is het vaste bedrag en daar bovenop vragen
wij een bedrag naar draagkracht.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

mavo/havo

3

26

2

havo/vwo

4

26

2

vwo-atheneum

2

26

2

vwo-gymnasium

2

26

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

18 januari (za)
10:00-14:00

Voor havo/vwo, vwo en
gymnasium (Pieter de Hoochstraat 59), voor mavo/havo
(Van Ostadestraat 103)

5 februari (wo) Voor havo/vwo, vwo en
16:00-19:00
gymnasium (Pieter de Hoochstraat 59), voor mavo/havo
(Van Ostadestraat 103)
SCHOLEN IN AMSTERDAM
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Montessori Lyceum Oostpoort
Schoolsoorten

Opvang bij lesuitval

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Bij ziekte of afwezigheid van een docent neemt
een collega de lessen over.

Zittenblijven
De school streeft ernaar dat leerlingen onvertraagd
een diploma halen.

Extra ondersteuning

Ouderbetrokkenheid

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ONDERWIJSKUNDIG PRINCIPE

Montessori
ADRES

Polderweg 3
1093 KL Amsterdam
STADSDEEL

Oost
TELEFOON

020 597 98 99
WEBSITE

oostpoort.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Jos Knegt
j.knegt @ msa.nl
AANTAL LEERLINGEN

803
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50/45 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 19, bus 37, 41 en
treinstation Muiderpoort
SCHOOLBESTUUR

Stichting Montessori
Scholengemeenschap
Amsterdam
msa.nl

Schoolprofiel
Welkom op het Montessori Lyceum Oostpoort!
Een school voor alle niveaus van vmbo tot havo/
vwo waar we samen denken en doen! Een combinatie van theoretische vakken en samenwerken
aan levensechte, vakoverstijgende projecten.
Het Montessori Lyceum Oostpoort is voor iedere
leerling die op de basisschool een advies heeft
gekregen voor: vwo, havo, mavo/theoretische
leerweg(tl), gemengde leerweg (gl), kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), basisberoepsgerichte leerweg (bbl). Binnen alle leerwegen bieden wij leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). De school
heeft ook schakel- en opvangklassen waarbij de
bijzondere expertise op taalgebied wordt ingezet.
Waar staan we voor? Leve de afwisseling! Denken
en doen; onderzoeken en uitvoeren. Niet alleen
maar met je neus in de boeken, maar we steken
ook onze handen uit de mouwen. In prachtige
praktijklokalen met de nieuwste technieken laten
we de nieuwe wereld tot leven komen.
- Veel aandacht voor de vertrouwensband tussen
leerlingen, medewerkers en ouders.
- Samen werken in spannende projecten!
- Het behalen van een mooi diploma (in 2019 96%
geslaagden en een positief inspectieoordeel).
Vwo-leerlingen stappen na de onderbouw
met voorrang over naar het Montessori Lyceum
Amsterdam (MLA) of het Metis Montessori Lyceum
(MML) om daar hun eindexamenprogramma te
vervolgen.*
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Huisvesting
We hebben een prachtig gebouw met moderne
sportzalen en praktijklokalen, plus een Techlab.
Overal is wifi beschikbaar.

Veiligheid
Er is doorlopend een pedagogisch concierge
aanwezig. Plus cameratoezicht in de gangen en
pleinen van het gebouw.

Buitenschoolse activiteiten
Diverse sport/kunst/cultuuractiviteiten; dans,
muziek, film/video workshops. Schoolkampen in
Nederland en naar buitenlandse steden.

Kosten eerste leerjaar
Te vinden op onze website. We houden de kosten
laag zodat iedereen welkom is. Elke nieuwe eerste
klas-leerling krijgt een gratis laptop van de school!

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

havo/vwo

3

75

3

vmbo-t

2

48

2

Aanmeldingsprocedure

vmbo-k

2

44

2

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Bij gelijke
geschiktheid hebben leerlingen van een montessoribasisschool voorrang.

vmbo-b

2

40

2

vmbo-schakel

4

80

2

Extra ondersteuning
* Deze school werkt mee
aan de toekomstige
Techschool. Meer
hierover kun je lezen op
pagina 32.

Er is een ouderraad en een informatieavond.
Ouders halen drie keer per jaar zelf het rapport
van hun kind op en spreken met de mentor.

Het Montessori Lyceum Oostpoort biedt basisondersteuning aan. Voor leerlingen uit de reguliere klassen hebben wij extra RT-lessen voor taal en rekenen.
Ook bieden wij huiswerkbegeleiding en extra lessen
voor wiskunde en Engels aan. Er is een uitgebreid
ondersteuningsteam.

KEUZEGIDS VOORTGEZET ONDERWIJS AMSTERDAM 2020

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

8 jan (wo)
19:00

Algemene Informatieavond voor
ouders van leerlingen uit groep 8

31 jan (vr)
15:00-20:30

Open dag en -avond

Mundus College
Schoolsoorten

gesprekken met jou, de mentor en je ouder(s) over
de te behalen doelen en natuurlijk of je je gelukkig
voelt op school. Voor ouders zijn er thema avonden
over actuele opvoedingsonderwerpen.

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Huisvesting

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Burgemeester Hogguerstraat 2
1064 EB Amsterdam
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

020 585 48 54
WEBSITE

Schoolprofiel
Het Mundus College is een internationale scholengemeenschap van praktijkschool tot en met
vmbo-t in Amsterdam-West. Naast hele goede
lessen leer je nog veel meer, bijvoorbeeld hoe je
op een respectvolle manier met elkaar omgaat
of over verschillende culturen. Er is veel aandacht
voor talentontwikkeling: wie ben ik, wat vind ik
leuk en wat kan ik goed. Talenten ontwikkel je ook
tijdens de naschoolse programma’s van Mundus &
More. Binnen onze school kun je altijd doorgroeien
naar een hoger niveau, op het Mundus t/m vmbo-t
en voor de havo en vwo kun je terecht bij Springhigh.*

mundus.espritscholen.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mevrouw Filius
h.filius @ mundus.
espritscholen.nl
AANTAL LEERLINGEN

950
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 13, bus 64 en
metro 50
SCHOOLBESTUUR

Onderwijsstichting Esprit
espritscholen.nl

Aanmeldingsprocedure
Leerlingen met het advies praktijkonderwijs doen
niet mee aan de Centrale Loting & Matching.
Je kan je dan aanmelden tussen maandag 27
januari en vrijdag 7 februari. Leerlingen met andere adviezen doen wel mee aan de Centrale Loting
& Matching. Dan meld je je aan tussen maandag
2 maart en vrijdag 13 maart.

Wij willen graag dat iedereen zich welkom voelt.
Als je binnenkomt is het gebouw open en licht en
de mensen achter de balie kennen je. We hebben
twee kantines, een voor de onderbouw leerlingen
en een voor de bovenbouw. Je mag de fitnessruimte, de danszaal en de prachtige mediatheek
gebruiken.

Veiligheid
Op school is er veel aandacht voor de manier van
omgaan met elkaar, tijdens de lessen persoonsvorming en socialisatie, maar ook buiten het klaslokaal. We hebben 3 pedagogische concierges en
een coördinator schoolcultuur&veiligheid.

Buitenschoolse activiteiten
Vijf dagen per week is er het Mundus&More programma tot 17:00 uur: o.a. fitness, programmeren,
robotica, je moeder- of vadertaal, gelukslessen,
brassband, musical, freerunnen en fotograferen.

Kosten eerste leerjaar
€ 65,- ouderbijdrage voor schoolkamp en schooluitjes.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

Extra ondersteuning

praktijkonderwijs

3

16

-

Wij hebben maandelijks een klassenbespreking
met alle docenten van jouw klas. We bekijken of je
naast de lessen nog extra begeleiding nodig hebt,
zoals extra taalondersteuning of rekenprogramma’s.
We bieden begeleiding bij faalangst en huiswerk.

vmbo-schakel + lwoo

1

18

2

vmbo-b +/- lwoo

2

18

2

vmbo-b/k +/- lwoo

2

20

2

vmbo-k +/- lwoo

2

22

2

Opvang bij lesuitval

vmbo-t +/- lwoo

1

24

2

In principe vervangen we alle lessen die uitvallen.

Zittenblijven
Zittenblijven komt eigenlijk niet voor. Als het niet
zo goed gaat dan maken we samen een plan.
Wij bieden ook een lenteschool aan.
* Deze school werkt mee
aan de toekomstige
Techschool. Meer
hierover kun je lezen op
pagina 32.

Ouderbetrokkenheid
We vinden het heel belangrijk dat ouders actief
betrokken zijn bij het leren, talentontwikkeling en
keuzes. Vier keer per jaar hebben we driehoeks

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

16 januari (do) Open avond
16:00-19:00
11 februari (di) Open avond
16:00-19:00
4 maart (wo)
16:00-19:00

Open middag
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Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Er is een platform van betrokken ouders. Ouders
zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun
kind. Daarvoor organiseren we twee keer per jaar
een ouderleerling- mentorgesprek en regelmatig
ouderavonden.

Huisvesting

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Gulden Kruis 5
1103 BE Amsterdam
STADSDEEL

Zuidoost
TELEFOON

020 690 90 50
WEBSITE

openschoolgemeen
schapbijlmer.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Katja van der Wal
info @ osbijlmer.nl
AANTAL LEERLINGEN

1.550
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

60 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 41, 47 en 66, metroen treinstations Bijlmer
en Ganzenhoef
SCHOOLBESTUUR

Open Schoolgemeenschap Bijlmer
openschoolgemeen
schapbijlmer.nl

Schoolprofiel
Op de OSB zit je de eerste twee jaar samen met
leeftijdsgenoten van alle niveaus en achtergronden bij elkaar in de klas. Zo leer je elkaar kennen
en met elkaar samenwerken. Je begint op het
niveau van je basisschooladvies en je krijgt de
kans om, binnen dezelfde klas, door en op te stromen en indien nodig krijg je extra ondersteuning.
Elke leerling met voldoende resultaat en motivatie
kan vanaf klas 2 het keuzevak ’Fast Lane English
volgen. Ontdekkend leren vinden we belangrijk;
de creatieve en sportieve vakken nemen daarbij
een belangrijke plaats in naast taal, zaakvakken
en wiskunde. We hebben verschillende projecten
zoals de jongerenrechtbank, mini-mediation en
het OSB-leerorkest. Het is een geweldige manier
om jezelf voor te bereiden op de maatschappij.*

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen die
op 1 oktober 2016 ingeschreven stonden, voorrang
hebben. Ook kinderen van personeelsleden die
op 1 oktober 2016 in dienst van het schoolbestuur
waren, hebben voorrang bij gelijke geschiktheid.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Op het
gebied van taal, rekenen en studievaardigheden
bieden we extra ondersteuning. Deze wordt gegeven door (externe) docenten en eigen (oudere)
leerlingen.

Opvang bij lesuitval
In de onderbouw wordt de les overgenomen door
andere docenten.
* Deze school werkt mee
aan de toekomstige
Techschool. Meer
hierover kun je lezen op
pagina 32.
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Zittenblijven
Leerlingen blijven bij ons in de regel niet zitten,
maar stromen door naar een passend schooltype.
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Alle schooltypen zijn gehuisvest binnen één
gebouw, met kenmerkende open ruimtes en veel
lichtinval. Er is een aparte pauzeruimte voor de
leerlingen van de eerste klassen.

Veiligheid
De OSB staat bekend om de open en prettige
sfeer. De kleinschaligheid door organisatie in deelscholen maakt dat ieder kind gezien en gekend
wordt.

Buitenschoolse activiteiten
Er zijn diverse naschoolse en buitenschoolse activiteiten met sport, dans, theater en muziek. Er zijn
in verschillende leerjaren reizen naar binnen- en
buitenland.

Kosten eerste leerjaar
€ 100,- ouderbijdrage en € 140,- voor het brugklaskamp.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b/k/t, havo,
vwo

12

28

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

21 januari (di)
08:45-15:30

Kennismakingslessen leerlingen
groep 8, aanmelden via de
basisschool

24 januari (vr)
18:00-20:00

Open avond voor leerlingen en
ouders

25 januari (za)
10:00-14:00

Open dag voor leerlingen en
ouders

6 februari (do) Voor leerlingen en ouders met
18:00-20:00
een havo- of vwo-advies

Orion College Amstel
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

De school onderhoudt intensief contact met ouders
en hecht waarde aan samenwerking. Er wordt
gewerkt met de ouderapp Social Schools en het
streven is om minimaal een keer per twee weken
contact te hebben over de ontwikkeling. De vorm
van contact wordt afgestemd op de behoeften
van de ouders. De school organiseert ouderavonden en is er een oudergeleding van de
medezeggenschapsraad. De school juicht toe
dat ouders de school ondersteunen bij activiteiten
of een kijkje in de klas nemen.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Wibautstraat 220-222
1097 DN Amsterdam
STADSDEEL

Oost
TELEFOON

020 644 22 32
WEBSITE

orioncollegeamstel.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Monique Starreveld
m.starreveld @ orion.nl
AANTAL LEERLINGEN

130
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur

Schoolprofiel
De school biedt onderwijs op praktijkniveau
(pre entree) of VMBO basis niveau (alleen in de
onderbouw), aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag en
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast
worden de interne MBO-entreeopleidingen Handel
& Ondernemen en Zorg & Welzijn aangeboden.
Het schoolklimaat is gericht op kansen bieden en
individuele ondersteuning en heeft het predicaat
’Excellente School’.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
mits er een geldige toelaatbaarheidsverklaring
is afgegeven of deze in aanvraag is. De school
maakt deel uit van het Samenwerkingsverband
Amsterdam, waarin alle VO-scholen samen zorgen
voor een passend aanbod voor iedere leerling.
De toelaatbaarheidsverklaring kan bij het Samenwerkingsverband worden aangevraagd.

LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Metro 51, 53, 54, bus 37,
40, 62, 65, 240, 320, 327,
en tram 12
SCHOOLBESTUUR

Stichting Orion
orion.nl

Extra ondersteuning
Voor alle leerlingen wordt gewerkt met een vaste
mentor en een ontwikkelingsperspectiefplan.
Er is extra ondersteuning op sociaal-emotioneel
gebied beschikbaar, van korte begeleidingstrajecten tot psychologisch onderzoek en behandeling.
De school werkt hierbij nauw samen met ouders,
De Opvoedpoli, Atos en Cordaan.

Opvang bij lesuitval
Alle leerlingen krijgen bij de start een thuiswerkpakket mee voor als de leraar ziek is en niet vervangen kan worden.

Huisvesting
De school is centraal gelegen, nabij het Amstelstation.In januari is de school verhuisd naar dit
nieuwe gebouw. Er is goed nagedacht over wat
de leerlingen nodig hebben bij een schoolgebouw:
een transparant, overzichtelijk schoolgebouw, dat
rust uitstraalt en tegelijkertijd sfeervol en gezellig is.
Bij de inrichting van het schoolgebouw is ook goed
nagedacht over hoe optimaal tegemoet gekomen
kan worden aan de verschillende ondersteuningsbehoeften met keuzemogelijkheden in werkplekken en rustplekken.

Veiligheid
Naast verantwoordelijkheid is veiligheid een kernwaarde. Er is bijvoorbeeld een achterwachtruimte
waar leerlingen die het moeilijk hebben in de klas
worden opgevangen en worden geholpen om te
herstellen en problemen op te lossen. Leerlingen
vullen 2X per jaar de klimaatschaal in om de
veiligheid, orde en relaties in de school te beoordelen. Op basis daarvan werkt de school aan
verbeteringen.

Buitenschoolse activiteiten
Er is een samenwerking met Stichting Jongeren
Die het Kunnen, die naschoolse vrijetijdsbesteding
biedt en begeleidt door middel van diverse (sport)
activiteiten.

Kosten eerste leerjaar
Vrijwillige ouderbijdrage € 40,-.

Open dagen
DATUM & TIJD

Zittenblijven
De school heeft duidelijke richtlijnen voor zittenblijven maar weegt bij elk individu apart af of het
gewenst is.

TOELICHTING

5 maart (do)
15:30-17:00
Kennismaken, meedraaien en rondleidingen
zijn overigens het hele jaar door mogelijk,
u kunt hiervoor altijd een afspraak maken.
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Orion College Drostenburg
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Gezien de leerlingpopulatie van onze school is
een intensieve relatie met de ouders belangrijk.
Er is een ouderraad en enkele ouders zitten in de
medezeggenschapsraad.

Huisvesting
We hebben praktijklokalen voor techniek, beeldende vorming en koken.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Drostenburg 5B
1102 AM Amsterdam
STADSDEEL

Zuidoost
TELEFOON

020 611 12 13
WEBSITE

orioncollegedrostenburg.
nl
AANTAL LEERLINGEN

245
AANVANG EERSTE LESUUR

Schoolprofiel
Orion College Drostenburg is een school voor
langdurig zieke leerlingen, leerlingen met een
lichamelijke beperking en leerlingen met internaliserende gedragsproblemen. We streven er naar
om alle leerlingen het onderwijs te bieden dat
voor hen het beste is. Ons motto: speciaal waar
nodig, gewoon als het kan. Er is een groot netwerk
van stagebedrijven waar de praktijkleerlingen
groepsgewijs en individueel, vanaf hun zestiende
jaar, werkervaring opdoen. Daarnaast doet de
school mee in een aantal leerwerkbedrijven.
Na het behalen van een vmbo-diploma stromen
de leerlingen door naar een mbo-opleiding op
een passend niveau. Na het behalen van het
vmbo-t diploma is in bepaalde gevallen doorstroom naar de havo mogelijk. Na het behalen van
een havodiploma stromen de leerlingen door naar
het hbo of naar een mbo 4 opleiding.

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Trein/metro (lijn 50 en 54)
station Duivendrecht 12
minuten lopen of vanaf
daar met bus 41 richting
station Holendrecht,
halte Dostojevski singel.
Metro station Venserpolder (lijn 53) 12 min.
lopen. Metro station
Strandvliet (lijn 50 en 54)
12 min. lopen.
SCHOOLBESTUUR

Stichting Orion
orion.nl
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Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. De school maakt deel uit van het
Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle
VO-scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Leerlingen zijn toelaatbaar met een toelaatbaarheidsverklaring van het
Samenwerkingsverband.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Er is op
elke locatie een zorgstructuur. De zorgcoördinator
werkt samen met de orthopedagoog, de psycholoog, de schoolarts t.b.v. de begeleiding van leerlingen en docenten. Er wordt intensief samengewerkt met Reade, Cordaan en Spirit. We hebben
een instroomklas voor leerlingen met een autisme
spectrum stoornis en een zij-instroom groep voor
leerlingen die gedurende het jaar instromen en
ook voor thuiszitters. Verder is er fulltime verpleegkundige zorg beschikbaar.
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Veiligheid
Door de kleine klassen, individuele aandacht en
respect voor elkaar is er een veilig klimaat.

Kosten eerste leerjaar
De vrijwillige ouderbijdrage is € 40,- per schooljaar.

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

22 januari (wo) aanmeldingen.ocdrostenburg @
14:00-16:30
orion.nl

Orion College Noord
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Ouderbetrokkendheid en ouderparticipatie wordt
actief gestimuleerd. Ouders worden betrokken bij
het leerproces van hun kinderen. Er zijn activiteiten
voor de ouders, zoals koffie- en theeochtenden,
ouderavonden en themagesprekken. Ouders kunnen participeren binnen de ouderraad, MR, GMR
of als ondersteuners tijdens schoolactiviteiten.

Extra ondersteuning

Huisvesting

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Beijerlandstraat 2
1025 NN Amsterdam
STADSDEEL

Noord
TELEFOON

020 636 24 87
WEBSITE

orioncollegenoord.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Cees Blij
06 28 63 92 57
AANTAL LEERLINGEN

123
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur

Schoolprofiel
Het Orion College Noord biedt voortgezet speciaal
onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 20 jaar. De
leerlingen zijn licht tot matig beperkt met sociaalemotionele problematiek. De uitstroommogelijkheden varieren van activiteitgerichte dagbesteding tot arbeid en ROC Entree. Wij bieden naast
cognitieve en creatieve vaardigheden ook
praktische opleidingen aan, gecombineerd met
stages. Daarnaast bieden wij een buitenschools
programma gericht op zinvolle vrijetijdsbesteding.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 7 oktober en vrijdag 7 februari.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle VO-scholen
samen zorgen voor een passend aanbod voor
iedere leerling. Leerlingen zijn toelaatbaar met
een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband.

LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 32 en 33
SCHOOLBESTUUR

Stichting Orion
orion.nl

Extra ondersteuning
De school biedt basisondersteuning. De leerlingen
hebben een vaste leerkracht of mentor. De klassen
bestaan max. uit twaalf leerlingen. Daarnaast is
er de Onderwijs Zorg Arrangementgroep voor
leerlingen met ernstige emotionele problemen en
de structuurgroep voor laag functionerende leerlingen. Deze kleine groepen worden extra begeleid. Binnen school is er specialistische jeugdhulp
via Cordaan, Atos/Salto en de Opvoedpoli.

Opvang bij lesuitval
Wij sturen geen leerlingen naar huis maar vangen
uitval van leerkrachten intern op.

De school is gevestigd in een gerenoveerd schoolgebouw uit de jaren dertig. Naast de les- en
praktijklokalen is er een gymzaal, een goed
geoutilleerde keuken en een gezonde kantine.

Veiligheid
De school wil gekenmerkt worden als een veilige
school. Onze kernwaarden zijn: respect, verantwoordelijkheid en succesvol zijn. Er is een actief
beleid om het veiligheidsbewustzijn te vergroten.
Lessen, presentaties en Rots- en Watertrainingen
worden onder meer verzorgd door Epjo, het Scharlaken Koord en het Expertisecentrum van Orion.

Buitenschoolse activiteiten
Een driedaags schoolkamp of een schoolreisje is
deel van het programma, evenals de sportdagen
en de speciale Koala-games. Op vrijdagmiddag
kiezen de leerlingen zelf een culturele en/of sportieve activiteit. Naschoolse activiteiten zoals sport,
dans en muziek worden verzorgd door Stichting
Jongeren die het Kunnen (JDK). Twintig zaterdagen per jaar biedt Stichting Tamino cultuuronderwijs door Kunst Helden.

Kosten eerste leerjaar
De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van
€ 75,- per jaar. Daarnaast zijn er kosten verbonden
aan het schoolreisje en het schoolkamp.

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

22 jan (wo)
10:00-14:00
Kennismaken kan het hele jaar door,
maak hiervoor een afspraak met Cees Blij,
06 28 63 92 57

Zittenblijven
De school kent geen doublures. Leerlingen werken
op hun eigen niveau en tempo.
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Orion College Zuidoost
Schoolsoorten

Opvang bij lesuitval

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Bij afwezigheid van docenten worden de leerlingen
in andere groepen opgevangen.

Zittenblijven
De leerlingen volgen de leerroute die bij hen past.

Extra ondersteuning

Ouderbetrokkenheid

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Bijlmerdreef 1289
1103 TV Amsterdam
STADSDEEL

Zuidoost
TELEFOON

020 368 10 71
06 30 72 26 14
WEBSITE

orioncollegezuidoost.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Esmee Admiraal
020 368 10 71
AANTAL LEERLINGEN

81
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur

Schoolprofiel
Orion College Zuidoost is een VSO (Voortgezet
Speciaal Onderwijs) school in Amsterdam Zuidoost.
De school biedt onderwijs aan leerlingen met
leer- en gedragsmoeilijkheden in de leeftijd van
12-20 jaar. De leerlingen op Orion College Zuidoost
hebben een diverse achtergrond, voorgeschiedenis en nationaliteit.Het onderwijs is aangepast
aan het didactisch niveau van de leerling en sluit
goed aan bij de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Het onderwijsaanbod is niet
alleen gericht op het aanbieden van cognitieve
vakken maar ook heel praktijkgericht. De leerlingen leren praktische vaardigheden tijdens de
praktijkvakken en de interne en externe stages.
De leerlingen worden zo goed mogelijk voorbereid op gebied van wonen, werken en welzijn met
als uiteindelijk doel hen een passende plek in de
maatschappij te bieden. De uitstroommogelijkheden zijn: dagbesteding, arbeid en ROC (MBO niveau 1). Het uitstroomprofiel van de leerling wordt
door het OPP (ontwikkelingsperspectief) bepaald.
Op Orion College Zuidoost is er aandacht voor
een veilig pedagogisch klimaat.

LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Metro 53 (Ganzenhoef)
SCHOOLBESTUUR

Stichting Orion
orion.nl

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor deze school kun je je het gehele
jaar door aanmelden. De school maakt deel uit
van het Samenwerkingsverband Amsterdam,
waarin alle VO-scholen samen zorgen voor een
passend aanbod voor iedere leerling. Leerlingen
zijn toelaatbaar met een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband.

Extra ondersteuning
De leerlingen hebben een vaste mentor en krijgen
daarnaast les van praktijkdocenten. Naast de
basisondersteuning werkt de school samen met
hulpverlening, waardoor er extra ondersteuning
kan worden geboden. De zorgcoördinator regelt,
in overleg met ouders en hulpverleners, de zorg
rondom de leerlingen en zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken uitgevoerd worden.

114

KEUZEGIDS VOORTGEZET ONDERWIJS AMSTERDAM 2020

Ouders worden betrokken bij het leerproces van
hun kinderen. Er zijn ouderavonden, er is een
medezeggenschapsraad en een ouderraad.

Huisvesting
De school zit in het prachtige CEC-gebouw aan de
Bijlmerdreef. Er zijn groepslokalen, praktijklokalen
voor techniek, ICT, koken, muziek en schoonmaak
en een goed uitgeruste gymzaal.

Veiligheid
Orion College Zuidoost wil zich samen met de
leerlingen ontwikkelen tot een echte PBS (Positive
Behavior Support) school en dat betekent dat er
duidelijke verwachtingen worden uitgesproken
die op een positieve manier zichtbaar worden gemaakt. In de praktijk zie je dat we positief gedrag
belonen, leerlingen laten meedenken, meepraten
over en meewerken aan het gedrag dat wenselijk
is op school.

Buitenschoolse activiteiten
De school werkt samen met Stichting Jongeren
Die het Kunnen. Zo bieden we onze jongeren een
naschoolse zinvolle vrijetijds- besteding met sport,
dans, muziek en andere fysiek-sociale activiteiten.

Kosten eerste leerjaar
Er wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd
van € 50,- en een bijdrage van ca. € 30,- voor het
schoolreisje.

Open dagen
Neem contact op met de school voor een rondleiding/kennismaking! Telefoon 020 368 10 71 of
06 30 72 26 14

Over-Y College
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Wij streven er naar om alle leerlingen gericht te
bevorderen.

Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn als vrijwilliger actief betrokken bij activiteiten en gastlessen. Daarnaast worden ouders
regelmatig uitgenodigd op school voor ouderavonden, rapportgesprekken en projectweek
presentaties. Ouders kunnen ook betrokken zijn bij
school als lid van de MR of ouderraad.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Floraweg 170
1032 ZG Amsterdam
STADSDEEL

Noord
TELEFOON

020 435 09 99
WEBSITE

over-y.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. E. Groenewoud
(teamleider onderbouw)
020 435 09 99
info @ over-y.nl
AANTAL LEERLINGEN

460
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

45 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 34, 35, 37, 391 en 394
SCHOOLBESTUUR

Stichting Zaam,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Schoolprofiel
Kies je voor het Over-Y College, dan kom je op een
bruisende school terecht. Op onze school word je
uitgedaagd om ondernemend, kritisch, onderzoekend en zelfstandig te zijn. Als dat nodig is,
krijg je natuurlijk ondersteuning. Je krijgt de ruimte
om te kiezen hoe en wat je wilt leren. Ben je heel
sportief Kies dan voor de sportklas. Je komt in aanraking met bijzondere sporten en beweegt extra
uren per week. Leerlingen die gek zijn op techniek
kunnen het vak Technologie en Toepassing kiezen.
We halen bij vakken, stages en projecten de buitenwereld de school in en jij gaat op onderzoek uit
in de buitenwereld. Zo kun je na een paar jaar een
goede keuze maken voor het vervolgonderwijs.
Om tot goed onderwijs te komen werken de ZAAM
scholen in Noord intensief samen. Bezoek onze
open dagen en ervaar onze school!

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen die
op 1 oktober 2016 ingeschreven stonden, voorrang
hebben.

Extra ondersteuning
Alle leerlingen krijgen begeleidingsuren op maat.
Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit bijlessen
voor alle vakken, huiswerkklas en studievaardigheden. Verder bieden wij remedial teaching,
faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstraining en Rots en Water training.

Opvang bij lesuitval
In leerjaar 1 zijn er geen tussenuren. Bij afwezigheid van leraren worden nagenoeg alle lessen
opgevangen door een onderwijsassistent en/of
een vakdocent.

Huisvesting
Op het rookvrije schoolplein staat een pannakooi.
Binnen vind je een professionele en gezonde
kantine. Daarnaast beschikt de school over twee
gymzalen.

Veiligheid
Leerlingen beoordelen de veiligheid met een
ruime 9. De leerlingen worden preventief voorgelicht over het gebruik van sociale media.

Buitenschoolse activiteiten
In leerjaar 1 gaan de leerlingen op brugklaskamp.
Verder zijn er gedurende het schooljaar en in de
projectweken verschillende activiteiten voor alle
leerjaren, zoals sportdagen, Artis, poldersport,
musea- en theaterbezoek. In leerjaar 4 kunnen de
leerlingen kiezen uit verschillende buitenlandreizen.

Kosten eerste leerjaar
De richtlijn voor de vrijwillige ouderbijdrage door
ouders in het eerste leerjaar is € 280,-. Voor de
sportklas komt daar € 150,- bij.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t +/- lwoo

4

25

1

havo

3

27

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

4 februari (di)
19:00-21:00

Open avond voor leerlingen en
ouders van groep 8

26 februari (wo) Open lesmiddag voor leerlingen
14:00-16:00
en ouders van groep 8
29 februari (za) Open dag voor leerlingen en
10:00-12:00
ouders van groep 8
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Panta Rhei (Amstelveen)
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Wij investeren in een goede relatie met de ouders
door kennismakings- en voortgangsgesprekken
met de mentor, goede informatievoorziening en
een beveiligde online omgeving met actuele
roosters, cijfers en absentieoverzichten. Er is een
betrokken ouderraad.

Extra ondersteuning

Huisvesting

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Pandora 1-2
1183 KK Amstelveen
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 503 21 21
WEBSITE

sgpantarhei.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Leerlingenadministratie
leerlingenadministratie @
sgpantarhei.nl
020 503 21 24
AANTAL LEERLINGEN

650
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 55, 171, 300 en
tram 5 en 6
SCHOOLBESTUUR

Stichting Voortgezet
Onderwijs Amstelveen
sgpantarhei.nl

Schoolprofiel
Panta Rhei biedt vmbo-basis/kader en mavo+ aan,
met binnen deze opleidingen leerwegondersteuning (lwoo) voor leerlingen die dat nodig hebben.
Onze medewerkers kennen de leerlingen persoonlijk en helpen hen om hun kansen te ontdekken en
te benutten. Alle leerlingen in de onderbouw hebben een dagdeel in de week een profielprogramma naar keuze: expressie, game & technologie,
koken, sport of projecten. Voor leerlingen met
mavo-capaciteiten is er in de onderbouw de
mavo+-klas. In de bovenbouw werken mavo+leerlingen met echte opdrachten van buiten de
school (ondernemersproject, jongerenrechtbank,
Berlijnreis). Doorstroom van de mavo naar de havo
is bij goede resultaten in alle leerjaren ook tussentijds mogelijk dankzij goede afspraken met andere
VO-scholen in Amstelveen. In de praktijk komt het
regelmatig voor dat leerlingen naar een hoger
niveau groeien. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn er in de bovenbouw eigentijdse programma’s, die leerlingen voorbereiden
op de maatschappij en de steeds veranderende
arbeidsmarkt. Panta Rhei heeft veel jonge leraren
in opleiding van de Regionale Opleidingsschool
Amstelland (ROSA). Wij zijn trots op de resultaten
van onze eindexamenleerlingen: over de laatste
drie jaar is gemiddeld ruim 96 procent geslaagd!

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Extra ondersteuning
Elke leerling heeft een eigen mentor, die helpt met
vragen en problemen en die intensief contact met
de ouders heeft. Daarnaast zijn er vier intern begeleiders, een remedial teacher, een begeleider
passend onderwijs en een maatschappelijk werker
binnen de school.

Zittenblijven
Eersteklassers blijven in principe niet zitten, maar
stromen door naar het schooltype dat het beste bij
hen past.
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Panta Rhei heeft moderne huisvesting. De onderbouw en de bovenbouw hebben eigen gebouwen,
die naast elkaar gelegen zijn (dus veilig en overzichtelijk). De gymlessen zijn in de schitterende
Nieuwe Bankrashal, pal naast onze school.

Veiligheid
In de lessen Leefstijl besteden we aandacht aan
het omgaan met elkaar en het tegengaan van
pesten. In leerlingenonderzoeken geven leerlingen
hoge cijfers voor de veiligheid op Panta Rhei.

Buitenschoolse activiteiten
Er zijn werkweken in leerjaar 1 en 3 en in mavo 4.
Verschillende excursies en projecten zijn onderdeel van het lesprogramma.

Kosten eerste leerjaar
€ 100,- ouderbijdrage, € 110,- werkweek 1e leerjaar,
€ 50,- profielklassen voor leerjaar 1 & 2, € 90,- sportkleding (extra in sportklas leerjaar 1).

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b +/- lwoo

1

18

2

vmbo-b/k +/- lwoo

4

21

2

vmbo-k/t +/- lwoo

3

25

2

vmbo-t +/- lwoo

2

25

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

31 januari (vr)
18:00-21:00

Open avond

1 februari (za)
11:00-14:00

Open dag

12 februari (wo) Lesjesmiddag voor achtste13:30-16:30
groepers, locatie Pandora 1 te
Amstelveen

Pieter Nieuwland College
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

We beschikken over een actieve ouderraad.
We organiseren thema-avonden voor ouders over
bijvoorbeeld huiswerk en social media.

Huisvesting
Het vernieuwde gebouw heeft een prachtig
science-lab voor onderzoek. Ook is er een theaterruimte voor toneel, muziek en film. We hebben een
ruime mediatheek voor zelfstudie.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Nobelweg 6
1097 AR Amsterdam
STADSDEEL

Oost
TELEFOON

020 665 47 30
WEBSITE

pieternieuwland.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mevr. A. Weerts
a.weerts @
pieternieuwland.nl
AANTAL LEERLINGEN

Schoolprofiel

Veiligheid

Op Het Pieter Nieuwland College kunnen leerlingen
hun talenten ontdekken! Het is een leuke en veilige
school waar leerlingen zich snel thuis voelen. We
bieden goed onderwijs met gebruik van moderne
middelen, zoals de iPad. In klas 1 volgen alle leerlingen (behalve vwo-plus) het nieuwe vak Film & Media. Onze school heeft een tweejarige havo/vwo
brugklasperiode. Ook kunnen leerlingen meteen
instromen op vwo-niveau. Vwo-leerlingen die meer
uitgedaagd willen worden, kunnen kiezen voor
vwo-plus. Aan deze leerlingen bieden we ruimte om
te onderzoeken en ontwerpen. Daarnaast ontdekken zij de wereld van Art of Science. In de bovenbouw van het vwo is het bovendien mogelijk om
extra programmas op de universiteit te volgen. Voor
leerlingen die geinteresseerd zijn in verdiepende
lessen over de Engelse taal & cultuur is er FLE (Fast
Lane English). Tevens zijn er in leerjaar 2 en 3 keuzeprogramma’s Spaans en/of Programmeren.

Met elkaar maken we een omgangscontract over
niet-pesten. Op school zijn we aardig, waardig en
vaardig voor elkaar.

Aanmeldingsprocedure

Soorten brugklassen

Buitenschoolse activiteiten
We organiseren theater- en museumbezoek en
internationale uitwisselingen. Het filmfestival en
muziek- en toneelavonden worden georganiseerd
voor en door leerlingen en docenten. Het PNC
doet mee aan Topscore. In leerjaar 1 gaan alle
leerlingen op werkweek naar Texel. In andere leerjaren zijn er projectweken of buitenlandse reizen.

Kosten eerste leerjaar
De richtlijn voor de bijdrage door ouders in het eerste leerjaar is € 315,-, Voor vwo-plus is deze € 415,-.
Voor Fast Lane komt daar nog € 75,- bij.

925
AANVANG EERSTE LESUUR

08:25 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus, tram en metro
(station Amstel)
SCHOOLBESTUUR

Stichting Zaam,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen die op
1 oktober 2016 ingeschreven stonden, voorrang hebben. Bij gelijke geschiktheid hebben leerlingen die
uitstromen uit de Kopklas op deze school voorrang.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. We
hebben steunlessen en huiswerkbegeleiding.
Daarnaast is er (tegen vergoeding) vakondersteuning mogelijk door ouderejaars.

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval worden klassen opgevangen door
andere docenten.

Zittenblijven

BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

havo/vwo

4

29

2

vwo

1

29

–

vwo-plus art/science

2

29

–

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

22 januari (wo) Open lesmiddag voor alle
15:00-17:00
toekomstige leerlingen
23 januari (do) Open avond voor toekomstige
19:00-21:00
ouder(s) en leerlingen:
neem een kijkje in de school!
4 februari (di)
19:00-21:00

Open avond voor toekomstige
ouder(s) en leerlingen: neem
een kijkje in de school!

5 februari (wo) Open lesmiddag voor alle
15:00-17:00
toekomstige leerlingen

Eersteklassers kunnen niet doubleren. Als in het eerste jaar niet minimaal havoniveau wordt gehaald,
moet de leerling op zoek naar een andere school.
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Spinoza Lyceum
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Het Spinoza Lyceum heeft een actieve ouderraad
en medezeggenschapsraad.

Huisvesting
De school beschikt over een prachtige sportaccommodatie, een sciencevleugel, leerlingenlab, een
mediatheek, een theater (met 300 zitplaatsen),
acht muziekstudios en twee leerlingkantines.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ONDERWIJSKUNDIG PRINCIPE

Dalton
ADRES

Peter van Anrooystraat 8
1076 BH Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 577 74 44
WEBSITE

spinozalyceum.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. Marja Out
brugklas @
spinozalyceum.nl
AANTAL LEERLINGEN

1.275
AANVANG EERSTE LESUUR

08:20 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus, tram, metro en trein
SCHOOLBESTUUR

Stichting Spinoza Lyceum
Amsterdam
spinozalyceum.nl

Schoolprofiel
Het Spinoza Lyceum is een brede daltonscholengemeenschap voor mavo, havo en vwo, met een
sterke gymnasiumafdeling. We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt op onze school en dat je
wordt uitgedaagd om eruit te halen wat in je zit.
Daltononderwijs is daar heel geschikt voor. Bij ons
leer je je zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen. Nog beter leren samenwerken is op onze school heel belangrijk. Naast boeken
worden iPads en andere digitale leermiddelen
ingezet ter ondersteuning van het daltononderwijs.
Onze school biedt het muziekplusprogramma voor
getalenteerde leerlingen op havo en vwo. Daarnaast: meewerken aan het techniek- en decorteam, een breed talenaanbod (versterkte talen,
zoals Cambridge, en Spaans) en tekenen en muziek
als examenvak voor mavo, havo en vwo. Als je
geinteresseerd bent in exacte vakken (techniek/science), dan ben je bij ons ook aan het juiste adres.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Bij gelijke
geschiktheid hebben leerlingen van een daltonbasisschool voorrang.

Extra ondersteuning
Onze school biedt de basisondersteuning. In de
studielessen leren leerlingen hoe ze hun huiswerk
moeten aanpakken en hoe ze moeten plannen.
In de daltonuren kunnen leerlingen terecht voor
o.a. extra hulp en uitleg.

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval gaan brugklasleerlingen naar de
mediatheek, waar ze onder begeleiding aan hun
schoolopdrachten werken.

Zittenblijven
In de brugklas komt zittenblijven in principe niet
voor.

118

KEUZEGIDS VOORTGEZET ONDERWIJS AMSTERDAM 2020

Veiligheid
We doen heel veel om de school veilig te houden.
En met succes! Vorig schooljaar gaven de leerlingen een 9,3 voor de veiligheid op school.

Buitenschoolse activiteiten
We hebben een orkest, koor, grote musical- en
dansproducties, een onderbouwmusical en sportevenementen. Ook verzorgt het Spinoza Lyceum
een uitgebreid reisprogramma met klassenreizen,
uitwisselingen en een klassieke talenreis. Het Spinoza
Lyceum doet mee aan Topscore, een buitenschools
sportprogramma van de stad Amsterdam. De leerlingen kunnen in daltonuren meedoen aan onder
andere dans, musical, robotica en programmeren.

Kosten eerste leerjaar
€ 170,- ouderbijdrage en € 125,- voor het brugklaskamp. Via school kan een iPad met korting worden
besteld.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t/havo

2

28

1

havo/vwo

3

29

1

vwo-atheneum

1

29

1

vwo-gymnasium

2

29

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

6 februari (do) Open avond voor leerlingen met
18:30-21:00
een havo/vwo- en vwo-advies
7 februari (vr)
15:00-17:30

Open middag voor leerlingen met
een mavo- en mavo/havoadvies

8 februari (za)
10:00-13:00

Open ochtend voor leerlingen
met een havo/vwo- en vwoadvies

Spinoza20first
Schoolsoorten

gemiddeld voortgang hebt geboekt. Aan het
eind van het derde leerjaar sluit je de onderbouw
af en vervolg je het traject dat past bij je niveau,
minimaal op het niveau van je basisschooladvies
met eventueel een of meerdere vakken op een
hogerniveau.

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Ouderbetrokkenheid

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ONDERWIJSKUNDIG PRINCIPE

Dalton
ADRES

Martin Luther Kingpark 1
1079 RL Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 790 03 00
WEBSITE

spinoza20first.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Laura Bouman
l.bouman @ spinoza20first.
nl
AANTAL LEERLINGEN

Schoolprofiel
Spinoza20first is een daltonschool waar oog voor
de leerling, maatwerk en ruimte voor eigen
interesse centraal staan. Leren doe je hier door te
onderzoeken en te ontwerpen. We bieden leerstof
in domeinen rond themas aan, zodat je makkelijker verbanden ziet. We leren leerlingen om zoveel
mogelijk de regie te nemen over het leerproces,
omdat we onze leerlingen willen voorbereiden op
de toekomst. Ook besteden we aandacht aan
daltonvaardigheden en vaardigheden die je nu
en in de toekomst nodig hebt, op het gebied van
technologie, innovatie, digitalisering, ondernemerschap en duurzaamheid. In ons curriculum is er
ruimte voor eigen talenten en interesses naast het
volledige aanbod. Dit doe je tijdens explore-tijd.
Art- Techlab, Design, filosofie, dans, het is allemaal
mogelijk. Leren in een inspirerende omgeving,
waar je aangespoord wordt om jezelf uit te dagen,
bereiken we door hoge verwachtingen te hebben
van onze leerlingen en ze te blijven prikkelen.

496

Aanmeldingsprocedure

AANVANG EERSTE LESUUR

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Bij gelijke
geschiktheid hebben leerlingen van een daltonbasisschool voorrang.

08:30 uur
LENGTE LESSEN

60 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 65, 62 en tram 12, 4
SCHOOLBESTUUR

Stichting Spinoza Lyceum
Amsterdam
spinozalyceum.nl

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Leerlingen krijgen op Spinoza20first een persoonlijke
coach die de vorderingen binnen het leerproces
en op sociaalemotioneel gebied monitort, ondersteunt en stimuleert.

Opvang bij lesuitval
Op Spinoza20first is geen sprake van lesuitval in leerjaar 1 t/m 3, leerlingen werken bij een andere expert
of begeleider aan het individuele programma.

Zittenblijven

Ouders worden actief bij het leerproces van de
leerling betrokken. Zo wordt een deel van de
explore-tijd door ouders verzorgd. Ook wordt
breed meegedacht en mee gepraat door ouders
tijdens de ouderpanel die regelmatig bijeenkomen.

Huisvesting
De school heeft een prachtige ligging aan het
Martin Luther King Park. Wij beschikken over een
stilte plein, de binaslokalen zijn ingericht naar de
nieuwste technieken, we hebben een technieken designlab, een danslokaal en muziekstudios.
We hebben een tweede locatie op Uiterwaardenstraat 60 a.

Veiligheid
Vorig schooljaar beoordeelden de leerlingen de
veiligheid op school als goed.

Buitenschoolse activiteiten
Binnen Exploretijd is er veel ruimte voor buitenschoolse activiteiten. Te denken valt aan sport,
dans, Art-Techlab en ontwerpen.

Kosten eerste leerjaar
De ouderbijdrage bedraagt € 170,-, het brugklaskamp kost € 130,-.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t, vmbo-t/havo

60

2

–

havo, havo/vwo

60

2-3

–

vwo

60

1-3

–

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

31 januari (vr)
15:00-19:30

Open dag

1 februari (za)
09:30-13:00

Open dag

Op Spinoza20first doubleer je niet. Je kunt verder
met de domeinen waar je voldoende of boven
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Spring High
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Een goede samenwerking met onze ouders vinden
wij ontzettend belangrijk. Er is een actieve ouderadviesraad. Naast samen ouderavonden organiseren hebben wij veel contact met ouders en leerlingen samen. Twee keer per jaar zijn er ontwikkelgesprekken met ouders, leerling en coach.

Extra ondersteuning

Huisvesting

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Bijzonder neutraal
ADRES

Herman Poortstraat 17
1064 BR Amsterdam
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

020 589 30 38
WEBSITE

springhigh.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Camyre de Adelhart
Toorop
c.deadelharttoorop @
springhigh.nl
AANTAL LEERLINGEN

75
AANVANG EERSTE LESUUR

Spring High huist in een prachtig klein gebouw in
het rustige, prachtige en groene Nieuw-West.

Schoolprofiel
Spring High is een PO-VO onderwijsinitiatief van
Espritscholen en STWT. Spring High leidt leerlingen
op tot de wereldburger van morgen. De wereld
van nu vraagt meer van burgers dan een grondige
kennis. Weten wie wij zijn en wat wij kunnen en willen, is heel belangrijk voor een succesvol en zinvol
leven. Spring High brengt alle leerlingen, letterlijk
en figuurlijk, in beweging. Elke dag sport binnen of
buiten. Op basis van capaciteit, ontwikkeling en
interesse ontplooien zij zich om een vitaal leven te
kunnen leiden. Maatschappelijke betrokkenheid
vinden wij belangrijk; samenwerken, samen leren
en samen leven heeft een vaste plek in het onderwijs op Spring High. Ons motto: Durf jij het beste uit
jezelf en anderen te halen?

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Veiligheid
Ons prachtige, kleine en overzichtelijke schoolgebouw ligt middenin het groene stadsdeel
Nieuw-West. Het gebouw heeft veel glas en doorkijkjes, dit geeft een open en veilige sfeer. Het
team en onze leerlingen kennen elkaar allemaal
en komen elkaar meerdere keren per dag tegen.
Dat draagt bij aan de veiligheid. Wij gebruiken ons
onderwijs als oefensamenleving en zorgen voor
elkaar en onze omgeving. Verantwoordelijkheid,
vertrouwen en ruimte geven om samen te leren en
te werken.

Buitenschoolse activiteiten
Onze leerlingen leren veel buiten de schoolmuren.
Naast excursies naar musea, gaan wij ook meerdaags naar binnen- en buitenland. Onze excursies
zijn een mix van bewegen en leren.

Kosten eerste leerjaar

08:30 uur

Extra ondersteuning

BEREIKBAARHEI D

Deze school biedt de basisondersteuning.

€ 150,-. Voor culturele en sportieve excursies ter
verdieping en ondersteuning van ons onderwijs.
Inclusief deel van kosten werkweek.

Opvang bij lesuitval

Soorten brugklassen

Bus 21, metro 50 en 51
en tram 7 en 13
SCHOOLBESTUUR

Espritscholen
espritscholen.nl

Onze leerlingen hebben elke dag les van 08:30
tot 15:00 uur, woensdag tot 12:00 uur. Door ons
concept is er geen lesuitval. Leerlingen werken op
leerpleinen en kunnen zelfstandig aan het werk.
Op een leerplein is altijd een docent aanwezig.

Zittenblijven
Leerlingen werken op hun eigen niveau en blijven
daarom niet zitten maar gaan altijd verder waar
zij gebleven zijn. Ons onderwijs bestaat uit het
werken in domeinen, Nederlands, rekenen/
wiskunde, Mens & maatschappij, Mens, Natuur
& techniek, Sport, lifestyle en bewegen, Taal &
Cultuur. Hierbinnen zijn er leerlijnen ontworpen
waarbij ieder kind op zijn niveau zich kan ontwikkelen. Binnen deze domeinen worden alle vakken
in samenhang aangeboden.
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BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t/havo/vwo leerpleinen

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

8 januari (wo)
15:00-17:30

Open huis

16 januari (do) Open huis
17:00-19:00
29 januari (wo) Open huis
15:00-17:30
6 februari (do) Open huis
17:30-19:30

75

3

St. Nicolaaslyceum
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

De ouders zijn vertegenwoordigd in jaargroepen,
de ouderraad en de MR.

Huisvesting
Aan het Beatrixpark en naast het WTC staat ons
moderne schoolgebouw. We zijn trots op onze
gymzalen, het mooie theater, de mediatheek,
maar vooral op onze transparante en ruime lokalen.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Rooms Katholiek
ADRES

Beethovenplein 2
1077 WM Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 644 51 51
WEBSITE

nicolaas.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. R.A. Dahlhaus
aanmelden @ nicolaas.nl
AANTAL LEERLINGEN

1.200
AANVANG EERSTE LESUUR

Schoolprofiel
Op het Nicolaas leggen we een stevige basis voor
jouw toekomst. Bij ons op school ontwikkel jij je tot
een sociaal betrokken, verantwoordelijke en zelfstandige volwassene met zelfvertrouwen. Je gaat
ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je zou
willen worden. Hier kun je jezelf ontwikkelen, zoals
jij dat wilt. Al jaren hebben we een sport+klas
en cultuur+klas, waarbij een middag in de week
volledig in het teken staat van jouw talent en
interesse. Voor de leerlingen die de wereld willen
gaan ontdekken, hebben we tweetalige klassen
(TTO), zowel op havo als vwo. Het TTO bereidt jou
voor op een veranderende samenleving door een
internationale blik te ontwikkelen. Natuurlijk leer je
ook heel goed Engels doordat je vanaf de eerste
dag bijna al je lessen in deze taal krijgt. Voor onze
tweetalige klassen en voor onze cultuur+klas en
sport+klas organiseren we een adviesmiddag.
Voor meer informatie kun je op de website kijken.

08:30 uur

Aanmeldingsprocedure

LENGTE LESSEN

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid
kinderen van personeelsleden die op die op 1
oktober 2016 in dienst waren van het schoolbestuur, voorrang hebben.

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Metro, bus, tram en trein
SCHOOLBESTUUR

Stichting Voortgezet
Onderwijs Amsterdam
Zuid
svoaz.nl

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning.
Het Nicolaas ondersteunt zo veel mogelijk binnen
de vaklessen, waar nodig bieden wij maatwerk
aan onze leerlingen.

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval worden er leeslessen ingezet. In jaar 1,
2 en 3 heb je geen tussenuren.

Veiligheid
Iedereen heeft een eigen kluisje, tijdens pauzes
surveilleren docenten en leerlingen.

Buitenschoolse activiteiten
In de brugklas hebben we verschillende activiteiten zoals wendagen, soosavonden, een
picknick, projectweek met veel excursies en een
museumbezoek, Topscore, theaterbezoek en
natuurlijk de Nicolaasdag.

Kosten eerste leerjaar
€ 230,-. Voor de sport +- , cultuur+- en tweetalige
klassen komt daar € 285,- bij.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

havo/vwo

2

28

1

havo/vwo
(cultuur+klas)

1

28

1

havo/vwo
(tweetalig)

1

28

1

vwo-atheneum

1

28

1

vwo-atheneum
(sport+klas)

1

28

1

vwo-atheneum
(tweetalig)

2

28

1

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

8 januari (wo)

Voorlichtingsavond
aanmelden via site

14 januari (di)

Voorlichtingsavond
aanmelden via site

Zittenblijven

23 januari (do) Voorlichtingsavond
aanmelden via site

Zittenblijven in klas 1 kan alleen in geval van bijzondere omstandigheden.

25 januari (za)
10:00-14:00

Open dag
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SvPO Amsterdam
Schoolsoorten

Aanmeldingsprocedure

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Verder
blijkt extra begeleiding zelden nodig. Onze kleine
klassen, vaste roosters en makkelijk te benaderen
docenten zorgen vanzelf voor veel aandacht en
begeleiding.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Meeuwenlaan 136
1022 AM Amsterdam
STADSDEEL

Noord
TELEFOON

020 238 69 85
WEBSITE

svpo.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Marius Geertsema
m.geertsema @ svpo.nl
AANTAL LEERLINGEN

400
AANVANG EERSTE LESUUR

08:50 uur
LENGTE LESSEN

85 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 32, 33, 38, 105, 109
en Noord-Zuidlijn
(station Noorderpark)
SCHOOLBESTUUR

Stichting voor
Persoonlijk Onderwijs
svpo.nl
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Schoolprofiel
Scholen voor Persoonlijk Onderwijs kennen klassen
van zestien leerlingen en lestijden van 85 min.
Docenten hebben veel tijd en aandacht voor elke
leerling. Ook is er voldoende tijd om het huiswerk
al op school te doen. Met tachtig leerlingen per
jaarlaag heerst er een prettige sociale sfeer waar
iedereen elkaar kent. Het onderlinge contact
tussen leerlingen en docenten is goed, wat nog
versterkt wordt door de taalreizen die we samen
maken (vanaf de tweede klas gaan we twee keer
een week per jaar weg). De activiteiten zoals sport
en taalreizen doen we met alle leerlingen van
verschillende niveaus door elkaar. In de klassen
zijn leerlingen ingedeeld naar niveau. Daardoor
kunnen onze docenten het tempo en de diepgang
van hun lessen afstemmen op de leerlingen in de
klas. We zorgen ervoor dat de verschillende vakken
goed op elkaar aansluiten. Met filosofie bieden
we bovendien een overkoepelend vak aan, dat
verbanden legt tussen de andere vakken. SvPO is
een reguliere school voor middelbaar onderwijs
en heeft geen bijzondere zorgvoorzieningen.
Ons onderwijs is ideaal voor ambitieuze leerlingen
die ver willen komen. Veel leerlingen komen boven
het advies van de basisschool uit. Omgekeerd
zakken er zelden leerlingen onder hun niveau.
Zittenblijven is vrijwel nooit nodig en met veel
vakken bouwen we al vroeg een flinke voorsprong
op. Onze vwo’ers doen al in klas 5 eindexamen
Frans. Havisten en vwo’ers slagen meestal voor
een diploma met dubbel profiel. Alle vwo’ers krijgen
in de bovenbouw universitaire bachelorvakken
aangeboden voor een goede voorbereiding op
de vervolgopleiding. Van de eerste lichting vwo’ers
slaagde bijna een kwart cum laude. Vanwege het
kleinschalige onderwijs wordt wel eens gedacht dat
we een particuliere school zijn. SvPO wordt echter
bekostigd door de overheid. Door de schoolorganisatie eenvoudig te houden en te besparen op
overhead, laten we alle middelen naar het onderwijs gaan. Daardoor zijn onze klassen veel kleiner
dan normaal.
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Opvang bij lesuitval
Aan lesuitval doen we niet. Als er een keer een
les uitvalt, geven we gewoon een ander vak. We
doen ook niet aan tussenuren. We zorgen in alle
leerjaren voor een aansluitend rooster.

Huisvesting
Een mooi en ruim gebouw gelegen aan een groot
park.

Kosten eerste leerjaar
€ 250,- ouderbijdrage, € 200,- voor schoolkosten
(laptop en overige schoolspullen) en € 100,- per
taalreis.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t/havo

1

16

–

havo

1

16

–

havo/vwo

1

16

–

vwo

1

16

–

vwo

1

16

–

Open dagen
Wilt u een informatiedag bezoeken, dan kunt u
zich daarvoor aanmelden op svpo.nl

Sweelinck College
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

In bijzondere situaties is zittenblijven in leerjaar 1
mogelijk.

Ouderbetrokkenheid
Het Sweelinck College heeft een ouderraad,
organiseert ouder- en thema-avonden en geeft
opleidingsinformatie aan ouders.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Moreelsestraat 21
1071 BJ Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 572 11 50
WEBSITE

sweelinckcollege.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. S. Baldeck
s.baldeck @
sweelinckcollege.nl
AANTAL LEERLINGEN

420
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

60 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 2, 3, 5, 12, 16
SCHOOLBESTUUR

Stichting Zaam,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Huisvesting
Schoolprofiel
Het Sweelinck College is dé school voor mavo en
havo in Zuid. Vooral met een dubbeladvies vmbot/havo zijn wij voor jou de juiste keuze. Maar ook
met een havo of vmbo-t advies, ben je bij ons van
harte welkom. Wij willen dat alle leerlingen onze
school verlaten met een diploma en doorstromen
naar vervolgonderwijs. We hebben daarvoor een
programma om de juiste keuzes te leren maken.
De scholen van ZAAM in Zuid werken samen zodat
doorstromen mogelijk is. Onze docenten zorgen
voor structuur en helpen je echt om jouw doelen
te bereiken. We vinden normen en waarden heel
belangrijk en gaan respectvol met elkaar om. We
zorgen ervoor dat jouw klas een leuke groep wordt.
Op school is er aandacht voor sport, muziek en
kunst. Je hebt veel excursies en je gaat op werkweek. Twee keer per week staat het Sweelinckuur
op het rooster en dan kies je zelf een vak uit waarin
je extra ondersteund wil worden. We geven dan
ook extra taal en rekenen voor leerlingen die dat
nodig hebben. We bieden ook extra ondersteuning
voor leerlingen met dyslexie en je kunt aangemeld
worden voor verschillende trainingen, zoals bijvoorbeeld ’Haal het beste uit jezelf’. Wil je een leuke
schooltijd hebben op een goede kleine school,
dan is het Sweelinck College echt iets voor jou!

De school is gevestigd in een sfeervol monumentaal gebouw aan het Museumplein.

Veiligheid
We kennen elkaar. Leerlingen voelen zich gezien
en gehoord. Leerlingen in de onderbouw blijven
gedurende schooluren in het gebouw en op het
eigen schoolplein.

Buitenschoolse activiteiten
Er is veel aandacht voor groepsvorming en leerjaar
1 en 2 gaan tijdens de eerste schoolmaand op
werkweek.

Kosten eerste leerjaar
De richtlijn voor de vrijwillige bijdrage door ouders
voor het eerste leerjaar is € 200,-. Dit bedrag
besteden we onder andere aan de werkweek in
Duinrell, excursies en activiteiten.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-t +/- lwoo

4

24

2

havo

3

28

2

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Extra ondersteuning

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

29 januari (wo) Open middag voor nieuwe
15:00-17:00
leerlingen en ouders

Deze school biedt de basisondersteuning, zoals
dyslexie ondersteuning en faalangstreductietraining. Het Sweelinck College heeft twee leerlingbegeleiders in dienst.

29 januari (wo) Open avond voor nieuwe
19:00-21:00
leerlingen en ouders

Opvang bij lesuitval

12 februari (wo) Open lesmiddag voor nieuwe
14:00-16:00
leerlingen. Leerlingen volgen
lessen bij docenten en maken zo
kennis met de vakken en met
de manier van lesgeven

Lessen worden vervangen of leerlingen worden
onder begeleiding opgevangen in de mediatheek.

8 februari (za)
11:00-14:00

Open dag voor nieuwe
leerlingen en ouders
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Tobiasschool
Schoolsoorten

Extra ondersteuning

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Deze school biedt de basisondersteuning. Zoals
een dag per week bijles voor Nederlands, Engels,
wiskunde of economie. Voor huiswerk wordt
ruimte gemaakt in de lessen en er is op maandag,
dinsdag en woensdag een huiswerkklas. Ondersteuning tijdens de les gebeurt in overleg. Ook
ondersteuning bij studievaardigheden, sociale
vaardigheden, faalangstreductietraining, kunstzinnige therapie, euritmietherapie, mindfulness en
remedial teaching wordt aangeboden.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ONDERWIJSKUNDIG PRINCIPE

Vrijeschool
ADRES

Rietwijkerstraat 55
1059 VX Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 579 72 95
WEBSITE

checkdetobiasschool.nl
en tobiasschool.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. A. Dekker
info @ tobiasschool.vova.nl
AANTAL LEERLINGEN

188
AANVANG EERSTE LESUUR

08:45 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 2, bus 15, 23 en 62
en metro 50
SCHOOLBESTUUR

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam (VOvA)
vova.nl

Schoolprofiel

Opvang bij lesuitval

De Tobiasschool is een kleine vrijeschool, in een
prachtig gebouw aan de Rietwijkerstraat. De
school geeft lessen en extra begeleiding aan leerlingen met een lwoo-indicatie in kleine groepen
van maximaal zestien leerlingen. Iedereen kent
elkaar. Dat geeft een veilig gevoel en hierdoor is
de sfeer prettig. Naast theorievakken, krijg je op
een vrijeschool praktijkgerichte vakken en kunstzinnige vorming. Vakken die uitgebreid aan bod
komen zijn geologie en sterrenkunde, geschiedenis en moderne kunst. Ook werk je veel met je
handen, zoals bij beeldende vorming, grafische
technieken, koken, textiele werkvormen en hout
en metaalbewerking. Niet de kennis, maar je eigen
ontwikkeling staat centraal. De leraar ondersteunt
bij de zoektocht naar de eigen identiteit. Er is
aandacht voor faalangst, concentratie- en
sociaalemotionele problematiek. We coachen
leerlingen oplossingsgericht. We kijken hierbij
vooral naar de mogelijkheden van het kind.
Aan het einde van de vierde klas kun je je schoolloopbaan op de Tobiasschool afsluiten met:
1. Het diploma vmbo-basis/kader met als profiel
Dienstverlening & Producten
2. Een persoonlijk portfolio. Dit hele pakket is de
basis voor een goede overstap naar mbo
niveau 2, 3 of 4.

Bij lesuitval worden de leerlingen zoveel mogelijk
binnen school opgevangen of wordt het rooster
gewijzigd. Zittenblijven: Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Aanmeldingsprocedure

Kosten eerste leerjaar

Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor deze school kun je je aanmelden tussen maandag 27 januari en vrijdag 7
februari. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke
geschiktheid broertjes en/of zusjes van zittende
leerlingen die op 1 oktober 2016 ingeschreven
stonden, voorrang hebben. Bij gelijke geschiktheid
hebben leerlingen van een vrijeschool voorrang.

€ 125,- voor de werkweek.

Ouderbetrokkenheid
Ouderavonden en individuele oudergesprekken.
Ook hebben we een ouderraad.

Huisvesting
We hebben een vernieuwd gebouw met mooie,
ruime lokalen.

Veiligheid
Er is een gerichte aanpak om veiligheid te waarborgen. Ook heeft de school een pestprotocol:
pesten en/of vechten is niet toegestaan.

Buitenschoolse activiteiten
Kennismakingsdagen, projectweek, schoolreis,
sportdagen, klassenavond, schoolfeest, museumbezoek, werkweek, leerlingenraad en andere
culturele activiteiten.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b +/- lwoo

3

max. 16

2

vmbo-k +/- lwoo

3

max. 16

2

Open dagen
Vanaf 1 november kunt u bellen voor het maken
van een kennismakingsgesprek.
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VierTaal College Amsterdam
Schoolsoorten

Extra ondersteuning

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Zekeringstraat 45
1014 BP Amsterdam
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

020 411 90 48
WEBSITE

viertaalcollege-amster
dam.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Hanneke Dubbelman
h.dubbelman @ viertaal.nl
AANTAL LEERLINGEN

275
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Metro 50 en 51,
Bus 36 (Zekeringstraat)
SCHOOLBESTUUR

Stichting VierTaal
viertaal.nl

Schoolprofiel
Het VierTaal College Amsterdam (VCA) is een
openbare school voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het VCA
verzorgt praktijkonderwijs, vmbo en havo. VCA
biedt reguliere leerstromen aan in een aangepaste onderwijsomgeving. Wij staan voor onderwijs
op maat voor alle leerlingen van de doelgroep
in Amsterdam en omgeving. Dat sluit aan op ons
motto: Gelijke kansen door verschil te maken.
De school streeft naar een zo groot mogelijke communicatieve en sociale zelfstandigheid van de
leerling door het bieden van zinvol en toekomstgericht onderwijs. Hierdoor kunnen leerlingen naar
wens en aanleg een opleiding volgen en zo hun
plaats in de maatschappij vinden. De school heeft
een uitgebreide zorgstructuur, inclusief een groot
netwerk met externe partners.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor het aanmelden van een leerling
op onze school kunt u terecht bij onze trajectbegeleider cluster 2 via het telefoonnummer
van de school. Er is een onderwijsarrangement
nodig. Meer informatie over de toekenning van
onderwijsarrangementen door de Commissie van
Onderzoek van VierTaal vindt u op de website van
de Stichting VierTaal. Let op: Het is een tijdrovend
proces. Het is raadzaam tijdig te starten met een
aanvraag.

Het zorgteam van de school bestaat uit de directie,
intern begeleider, gedragsdeskundige, maatschappelijk deskundige, autismespecialist, linguist,
schoolarts en op afroep een klinisch fysicus/
audioloog. Bij begeleiding van de leerlingen zijn
de mentor, en logopedist betrokken. De school
verzorgt diverse trainingen en er is een huiswerkklas. Tijdens de les wordt gebruik gemaakt van
digitale hulpmiddelen. Plusklassen: in alle leerjaren
van de onderbouw (start, 1 en 2) kunnen leerlingen
in een plusklas extra structuur en ondersteuning
krijgen. In de pluskassen verzorgt de mentor de
helft van alle lessen en er zijn minder wisselingen
van lokaal; ook is er een onderwijsassistent, die ondersteunt met extra uitleg of huiswerkbegeleiding.

Opvang bij lesuitval
Bij ziekte van een docent worden de lessen opgevangen of volgen de leerlingen les bij een andere
klas.

Ouderbetrokkenheid
Een goede samenwerking met ouders heeft een
positieve invloed op de leerling. Ouders worden
op verschillende manieren bij onze school betrokken en het aanwezig zijn op contact- en ouderavonden achten wij belangrijk.

Huisvesting
Er is geavanceerde apparatuur voor leerlingen
met een auditieve beperking.

Veiligheid
Fysieke en sociale veiligheid staan bij ons voorop.
Dit uit zich in de manier waarop wij met elkaar omgaan in en om de school. Leerlingen en medewerkers moeten zich veilig kunnen voelen. Het veiligheidsbeleid is binnen VierTaal uniform. VCA heeft
een veiligheidscoördinator en er wordt aandacht
besteed aan veilig gebruik van social media.

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

29 januari (wo) Open middag
15:00-16:30
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Vinse School
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Een leerling gaat vaksgewijs verder vanaf het punt
dat men de lesstof voldoende beheerst. Voor meer
informatie over dit onderwerp: zie de schoolgids
op vinseschool.nl

Ouderbetrokkenheid
We hebben een actieve oudervereniging die zorgt
voor ouderavonden, gastcolleges en andere
vormen van ondersteuning.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Haarlemmerstraat 132-136
1013 EX Amsterdam
STADSDEEL

Centrum
TELEFOON

020 303 10 20
WEBSITE

vinseschool.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Emilie Blom van Assendelft
admin @ vinseschool.nl
AANTAL LEERLINGEN

300
AANVANG EERSTE LESUUR

09:00 uur
LENGTE LESSEN

40 of 80 min.
BEREIKBAARHEI D

Het centraal station is
ongeveer acht minuten
lopen of neem bus 18,
21 en 22

Schoolprofiel

Huisvesting

Hoewel de Vinse School nog niet zo lang bestaat,
stamt de traditie waar het onderwijs zich op baseert
uit begin 20e eeuw: de tijd van de onderwijsvernieuwers. Deze streefden allemaal naar een volwaardige persoonlijke ontplooiing van elk individu.
In lijn met deze traditie gaan leerlingen op de
Vinse School, onder begeleiding, zoveel mogelijk
zelfstandig aan de slag. Momenteel is het wettelijk
geregeld dat leerlingen alle examens (op een na)
kunnen doen in het voorlaatste jaar. Er is ook wettelijk geregeld dat leerlingen een of meerdere vakken op een hoger niveau mogen afsluiten. Op de
Vinse School kunnen leerlingen gebruik maken van
deze mogelijkheden. De Vinse School baseert zich
daarnaast op de inzichten uit het Finse onderwijs.
Een school moet vakkundige docenten hebben,
de schooldagen moeten niet te lang zijn en er
moet ook iets te beleven zijn. We hebben een
rooster met alle gewone vakken (scheikunde, natuurkunde, Engels, Frans, Duits, Spaans, wiskunde,
biologie, etc) maar ook een rooster met muziek,
drama, dans, schilderen, tekenen, film, fotografie
en filosofie. De Vinse School wil een school zijn,
waar de leerling als een vis in het water is.

We hebben een hoofdgebouw op de Haarlemmerstraat (wiskunde, filosofie en taal), Kunstenhuizen in het Westerpark (drama, muziek, film en
fotografie, hoorcolleges en werkgroepen) en een
gebouw in de Palmstraat (exact, beeldend, dans,
maatschappijleer, economie, geschiedenis en
aardrijkskunde) en een gymzaal in de Palmstraat.

Buitenschoolse activiteiten
De school organiseert een werkweek en diverse
andere excursies.

Kosten eerste leerjaar
€ 250,- werkweek en € 250,- vrijwillige ouderbijdrage.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

mavo, havo, vwo

Extra ondersteuning
Elke groep heeft een groepsmentor en desgewenst
kiest een leerling ook een tutor (persoonlijke
mentor).

Opvang bij lesuitval
Lessen die een ingeroosterde docent niet kan
geven worden zoveel mogelijk overgenomen
door andere docenten. Elke leerling (en ook de
vervangende docent) weet door het gebruik van
werkboekjes met jaarprogramma’s waar aan
gewerkt kan worden.
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Onze school heeft beheerde entrees. Onze leerlingen ervaren onze school als een plek waar ze zich
op hun gemak voelen.

Aanmeldingsprocedure

SCHOOLBESTUUR

Stichting Zaam,
Interconfessioneel
Voortgezet Onderwijs
zaam.nl

Veiligheid

KEUZEGIDS VOORTGEZET ONDERWIJS AMSTERDAM 2020

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

3

66
(22 per klas)

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

18 januari (za)
10:00-14:00

Neem contact op met de
school voor een kennismaking
door een e-mail te sturen naar
opendag2020 @ vinseschool.nl

5 februari (wo) Lesjesmiddag
15:00-16:00
6 februari (do) Lesjesmiddag
15:00-16:00

Visio Onderwijs Amsterdam
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

De school heeft een doublure-regeling vanaf het
eerste leerjaar.

Huisvesting

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Burgemeester
Eliasstraat 76
1063 EX Amsterdam
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

088 585 60 00
WEBSITE

visio.org
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Rolf van de Bunt
rolfvandebunt @ visio.org
AANTAL LEERLINGEN

20
AANVANG EERSTE LESUUR

08:45 uur
LENGTE LESSEN

45 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 69 (halte: Plein ’40-’45)
en tram 7 (halte: Burgemeester Eliasstraat)
SCHOOLBESTUUR

Visio Landelijke Stichting
Onderwijs Slechtzienden
Blinden
visio.org

Schoolprofiel
Visio Onderwijs Amsterdam is een school voor leerlingen met een visuele beperking. Het onderwijs
wordt voor een groot deel individueel bepaald,
zodat iedere leerling binnen zijn/haar mogelijkheden het optimale uit zichzelf kan halen. De
lessen zijn gericht op de individuele behoefte van
een leerling met natuurlijk het behalen van een
diploma als belangrijkste einddoel. De leerlingen
worden gestimuleerd om eigen regie te nemen
over hun leerproces. Indien nodig worden bijvoorbeeld lessen mobiliteit, handvaardigheid
of koken toegevoegd aan het normale vakkenpakket. Speciale aandacht gaat uit naar sociaalemotionele groei. De groepen zijn klein en bestaan
gemiddeld uit acht leerlingen. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid om optimale resultaten te
behalen.

De lessen voor alle diplomagerichte leerlingen
worden gegeven op de derde verdieping. Er is een
lift aanwezig. Naast diplomagerichte leerlingen
krijgen ook basisschoolleerlingen en leerlingen
met een meervoudige beperking les in het schoolgebouw. Dit vindt plaats in een ander deel van het
schoolgebouw.

Buitenschoolse activiteiten
De leerlingen doen op verschillende gebieden
ervaringen op. Zo nemen zij onder andere deel
aan schooloverstijgende projecten als excursies,
stedenreizen en sportdagen. Ook doorlopen de
leerlingen werkervarings- en stagetrajecten.

Kosten eerste leerjaar
De vrijwillige ouderbijdrage is € 40,-.

Open dagen
Kennismaken is het hele jaar door mogelijk.
Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet niet mee aan de Centrale Loting
& Matching. Voor deze school kun je je het hele
schooljaar aanmelden. De school maakt geen
deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam. De Commissie van Onderzoek van Visio
bepaalt of een leerling tot de cluster 1 (blind/
slechtziend) doelgroep behoort en of de leerling
onderwijs op de VSO school mag volgen.
De Commissie kan ook bindend adviseren om
regulier onderwijs te volgen met Ambulante
Ondersteuning van Visio.

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Ook is
er een orthopedagoog op school. Extra ondersteuning zoals orientatie- en mobiliteitstraining en
psychologische ondersteuning worden aangeboden door de regionale instelling van Visio.

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval worden de leerlingen verdeeld over
de aanwezige docenten. Er zijn daarom geen
tussenuren.

SCHOLEN IN AMSTERDAM
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Vossius Gymnasium
Schoolsoorten

Veiligheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Van leerling tot rector: iedereen draagt bij aan de
sfeer van acceptatie en tolerantie.

Buitenschoolse activiteiten
Houd je van sport, toneel, debat, zingen, muziek of
feesten? Dan ben je hier zeker op je plek. Je kunt
kiezen uit theater-techniek, coding class, debat,
Cafe Chantant, Bigband, orkest, Spaans, Chinees
en zelfverdediging.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Messchaertstraat 1
1077 WS Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 662 09 34
WEBSITE

vossius.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. drs. S. Remesar
sremesar @ vossius.nl
AANTAL LEERLINGEN

835
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur

Schoolprofiel

Kosten eerste leerjaar

Ben je op zoek naar de beste gymnasiumopleiding
op een hele gezellige school waar je je thuis kunt
voelen? Dan moet je op het Vossius zijn. We hebben enthousiaste docenten die houden van hun
vak en zij willen je graag meer daarover vertellen.
Er is van alles te kiezen: van milieuprojecten tot
Vossius Got Talent. Heb je extra uitdaging nodig of
juist extra hulp bij het plannen en leren? Natuurlijk
is dat er op het Vossius!

Het kennismakingskamp in de eerste klas kost
€ 125,- en € 90,- voor overige activiteiten. Het
schoolfonds biedt financiele ondersteuning als
dat nodig is.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Extra ondersteuning
Wij bieden in de 1ste klas: individuele coaching,
Cambridge Engels, bijles door ouderejaars, hulplessen, huiswerkbegeleiding, hoogbegaafdenondersteuning, mediawijsheid en mindfulness.

LENGTE LESSEN

45 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 4, 5, 12, 24 metro 50,
51, 52 bus 62, 65, 245, 246,
284, 288 en 612
SCHOOLBESTUUR

Onderwijsstichting
Zelfstandige Gymnasia
oszg.nl

Opvang bij lesuitval
Mocht er lesuitval zijn, dan krijg je een aangepast
rooster.

Zittenblijven
Natuurlijk ga je over, daar zorgen we samen voor!
En gaat het toch niet anders, dan mag je het jaar
gewoon over doen.

Ouderbetrokkenheid
Je ouders kunnen op allerlei vlakken betrokken
zijn bij onze schoolactiviteiten. Van snoep uitdelen
na de eindexamens tot met de rector overleggen
over beter onderwijs.

Huisvesting
Ons gebouw is prachtig vernieuwd met o.a. lichte
sportzalen, een gezellige kantine, studie-serre en
nog veel meer faciliteiten om je te ontwikkelen en
thuis te voelen.
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Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vwo-gymnasium

5

27

–

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

23 januari (do) Open inloopavond voor
19:00-21:30
leerlingen van groep 7 en 8 en
ouders
25 januari (za)
10:00-13:00

Open inloopdag voor leerlingen
van groep 7 en 8 en ouders

29 februari (za) Open lesmiddag, exclusief
14:00-15:35
voor leerlingen van groep 7 en 8

Vox College
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

In principe blijven leerlingen in het 1e jaar niet zitten.

Ouderbetrokkenheid
Wij hebben heel goed contact met de ouders
van onze leerlingen. In het begin van het eerste
leerjaar fietst de coach een keer met de leerling
mee naar huis om kennis te maken met de ouders/
verzorgers.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Openbaar
ADRES

Buiksloterweg 87
1031 CG Amsterdam
STADSDEEL

Noord
TELEFOON

020 579 72 70
WEBSITE

checkhetvoxcollege.nl
of voxcollege.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. A. Volp
info @ vox.vova.nl
AANTAL LEERLINGEN

185
AANVANG EERSTE LESUUR

09:00 uur

Schoolprofiel

Huisvesting

Vox College daagt je uit! Zelf een robot bouwen en
samen met artsen een oplossing bedenken voor
rookverslaving? Het onderwijs bij Vox is echt anders.
Je leert bij ons op basis van Project Based Learning
(PBL). Onze projecten komen niet uit boeken, maar
uit de echte wereld. Bij elk project worden de vakken gebundeld rondom een thema en elk project
heeft een theoriegedeelte en een praktijkopdracht.
Bijvoorbeeld een project over orkanen: daar koppelen we de actualiteit met biologie, aardrijkskunde
en Nederlands. Je werkt niet in een klaslokaal,
maar op grote leerpleinen. Daar werk je samen met
leerlingen, die allemaal verschillende niveaus (vwo,
havo en vmbo), ideeën en ervaringen hebben.
Stap voor stap werk je naar het voor jou hoogst
haalbare eindexamen. Vox biedt begeleiding en
uitdaging op maat. We zorgen dat je passende
opdrachten en theorie krijgt bij jouw niveau. Voor
de havo- en vwo-leerlingen zijn er complexe onderzoeks- en verdiepingsopdrachten per project. Als
Vox-leerling ben je nieuwsgierig, vind je het leuk om
te experimenteren en nieuwe dingen te ontdekken
en ben je een echte onderzoeker en maker.

Vox College is gevestigd in een modern, open
pand waar leerlingen werken in een grote ruimte
op verschillende leerpleinen.

€ 200,- voor het kamp en buitenschoolse activiteiten. Leerlingen maken in de lessen gebruik van
hun eigen laptop. De software krijgen de leerlingen
van school.

Aanmeldingsprocedure

Soorten brugklassen

Veiligheid
Door de kleinschaligheid bij Vox heerst er een
veilige sfeer.

Buitenschoolse activiteiten
We proberen bij alle projecten de buitenwereld
binnen te halen of zelf op pad te gaan. Het is fijn
als je met de fiets komt of een fiets op school zet,
zodat we makkelijk op pad kunnen in de mooiste
stad van Nederland.

Kosten eerste leerjaar

LENGTE LESSEN

Wij werken met projectonderwijs, daarom
hebben de dagen een
vast ritme. Leerlingen zijn
gemiddeld rond 15:30
uur uit
BEREIKBAARHEI D

Pont Buiksloterweg, bus 38
en 301 en Noord-Zuidlijn
(metro 52, halte Noorderpark)
SCHOOLBESTUUR

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam
vova.nl

Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Na de
Centrale Loting & Matching heeft iedere leerlingen
met zijn ouders/verzorgers een persoonlijk gesprek
met een van de docenten ter kennismaking.

BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b/k

–

15

–

vmbo-t, vmbo-t/havo

–

20

–

havo, havo/vwo

–

20

–

vwo

–

20

–

Extra ondersteuning
Deze school biedt de basisondersteuning. Elke
leerling krijgt een leerteamcoach. Samen met een
groep van vijftien leerlingen vorm je een leerteam.
Met je leerteamcoach en je leerteam werk je aan
studievaardigheden, bespreek je je leerdoelen en
je vorderingen en krijg je feedback.

Opvang bij lesuitval

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

23 januari (do) Open avond
19:00-21:00
25 januari (za)
11:00-14:00

Open dag

Bij Vox College werken we samen op leerpleinen.
Als een leerteamcoach ziek is, vangen andere
docenten dit op. Als dat echt niet kan, korten we
de dag in. Je hebt geen tussenuren.
SCHOLEN IN AMSTERDAM
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Wellantcollege Linnaeus
Schoolsoorten

Zittenblijven

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Er zijn doorlopende leerlijnen, daardoor is zittenblijven alleen mogelijk bij hoge uitzondering.

Ouderbetrokkenheid
We vragen ouders mee te denken, praten en doen
met allerlei onderdelen van de school.

Extra ondersteuning

Huisvesting

lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Archimedesplantsoen 87
1098 JZ Amsterdam
STADSDEEL

Oost
TELEFOON

020 692 90 60
WEBSITE

wellant.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

F. Bos
f.bos @ wellant.nl

Schoolprofiel

Het gebouw staat in een mooie, groene omgeving
en is overzichtelijk.

Linnaeus is een kleine en overzichtelijke school met
317 leerlingen op het vmbo en praktijkonderwijs.
Bij ons op school leer je veel door te doen: ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
Je krijgt techniek, je leert koken, je werkt met planten en je leert dieren te verzorgen. Ook je talenten
in de gewone schoolvakken zijn van belang.
Zo bereiden we je voor op de juiste keuzes voor je
vervolgopleiding. Wij hebben een kansklas voor
leerlingen die tussen praktijkonderwijs en vmbo in
zitten. Zij krijgen extra ondersteuning bij taal, rekenen en in het vak waar de achterstand het grootst
is. Na deze school kun je alle kanten op, zoals naar
het ROC economie, techniek of verzorging, of een
groene opleiding bij een AOC. In de onderbouw
ligt de nadruk op persoonlijke vorming: je leert om
zo actief en zelfstandig mogelijk te leren.

Veiligheid

Aanmeldingsprocedure

Soorten brugklassen

Wellantcollege Linnaeus is een kleine en veilige
school. De leerlingen blijven de hele lesdag op
het besloten terrein van de school. De school doet
actief mee aan projecten.

Buitenschoolse activiteiten
Wij organiseren excursies, activiteitenweken,
schoolreizen en gaan naar theater, film en musea.
Tevens kunnen leerlingen hun zwemdiploma A
behalen.

Kosten eerste leerjaar
€ 85,-

AANTAL LEERLINGEN

317
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Bus 40, 41, 65, 240, 287,
tram 19 en treinstation
Sciencepark
SCHOOLBESTUUR

Stichting Wellant
wellant.nl

Leerlingen met het advies voor praktijkonderwijs
doen niet mee met de Centrale Loting & Matching.
In dat geval kun je je voor deze school aanmelden
tussen maandag 27 januari en vrijdag 7 februari.
Leerlingen met een vmbo-advies doen wel mee
aan de Centrale Loting & Matching. Dan kun je
je aanmelden tussen maandag 2 en vrijdag 13
maart.

Extra ondersteuning
Wij vinden het belangrijk dat het goed gaat met
je op school. Als je extra begeleiding nodig hebt,
dan hebben we een team leerling-ondersteuning.
Zij verwijzen je door naar specialisten, die jou extra
hulp kunnen bieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld
leerlingen met faalangst helpen. Mocht je vragen
hebben, waar je zelf niet uitkomt, dan kun je altijd
terecht bij je mentor. Soms helpt de mentor je door
te verwijzen naar bijvoorbeeld de vertrouwenspersonen of naar de schoolmaatschappelijk werker.

Opvang bij lesuitval
Waar mogelijk voorkomen wij lesuitval door inval
van docenten.
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BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

praktijkonderwijs

3

14

–

vmbo-b +/- lwoo

1

18

2

vmbo-k +/- lwoo

1

20

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

21 januari (di)
19:00-20:30

Informatieavond voor ouders

22 januari (wo) Open dag voor leerlingen en
14:00-17:00
ouders
22 januari (wo) Open avond voor leerlingen en
19:00-21:00
ouders
12 februari (wo) Lesjesmiddag voor leerlingen
14:00-16:00
groep 8

Wellantcollege vmbo Sloten
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Met ouders wordt altijd het rapport besproken.
De school organiseert thema- en ouderavonden.
Er is een actieve ouderraad.

Huisvesting
We hebben een modern recent gerenoveerd
gebouw met goede faciliteiten.

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Algemeen bijzonder
ADRES

Jan van Zutphenstraat 60
1069 RS Amsterdam
STADSDEEL

Nieuw-West
TELEFOON

020 619 02 55
WEBSITE

wellant.nl
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Mw. K. Verbruggen (zorgcoördinator)
k.verbruggen @ wellant.nl
AANTAL LEERLINGEN

300
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 1
SCHOOLBESTUUR

Stichting Wellant
wellant.nl

Veiligheid
Schoolprofiel
Wellant vmbo Sloten staat voor modern, gevarieerd
onderwijs in een kleinschalige, veilige leeromgeving. Als kweekvijver van talent wil Wellant
vmbo een bijdrage leveren aan actuele themas
als klimaat, voeding en welzijn voor mens en dier.
Onze vakken hebben dan ook te maken met
natuur, mens en dier. Maar ook met creativiteit,
techniek en economie, want die kennis en vaardigheden hebben de toekomst. Leerlingen werken
met wisselende themas, zodat zij kunnen ontdekken waar hun talent en passie ligt. Op Wellant
vmbo Sloten leert men uit boeken, van elkaar,
maar ook met een iPad. Zo kan er nog beter gekeken worden naar wat de leerling nodig heeft om te
ontwikkelen. Want oog voor iedere leerling en de
persoonlijke groei staat voorop.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart.

Wij vinden het op school heel belangrijk dat alle
leerlingen zich veilig voelen. Daarom gelden in alle
lessen dezelfde regels. Ook maken we op school
gebruik van de M5 aanpak. Met de M5 aanpak
richt een school zich op de kleine, onzichtbare
groep leerlingen die te vaak en te ver over de
grens gaat en voor onveiligheid zorgt. Dit gedrag
wordt aangepakt.

Buitenschoolse activiteiten
Wij organiseren een introductiekamp voor klas 1,
CKV excursies, sportdag, projectweken, werkweek
klas 3, schoolreis buitenland klas 4 en schoolfeesten.
Er is een samenwerking met sportproject Topscore:
leerlingen mogen zich hiervoor opgeven en doen
dan mee aan tal van sporten.

Kosten eerste leerjaar
Activiteitendagen € 135,-, huur van kluisje € 15,-.

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

Extra ondersteuning
Bij ons is jouw aanspreekpunt je mentor die je wegwijs maakt binnen de school en je helpt bij vragen
en problemen. Wanneer je onvoldoende staat of
het even niet snapt, kun je extra bijles krijgen in
kleine groepjes. Hier zijn speciale momenten voor.
Daarnaast staat er een zorgteam voor je klaar
als je het nodig hebt. Naast de zorgcoördinator
bestaat dit team uit leerlingbegeleiders, een
schoolcoach, een begeleider passend onderwijs,
een ouder- en kindadviseur en remedial teaching.

vmbo-b/k/t

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

4

80

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

5 februari (wo) Open dag
14:30-21:00
(de school is tussen 17:00-18:30
dicht)

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval worden de leerlingen zoveel mogelijk
binnen school opgevangen of wordt het rooster
gewijzigd.

Zittenblijven
School, ouders en leerling werken samen om er
voor te zorgen dat je overgaat.

SCHOLEN IN AMSTERDAM
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Zuiderlicht College
Schoolsoorten

Ouderbetrokkenheid

praktijkonderwijs
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo
vwo

Wij hebben een ouderraad. Rapporten worden
besproken met de ouders en leerlingen in een
driehoek gesprek. Via Magister kunnen ouders
cijfers, huiswerk en verzuim inzien. Ook organiseren
wij thema- en ouderavonden.

Huisvesting

Extra ondersteuning
lwoo
tussenvoorziening
VSO
RICHTING

Interconfessioneel
ADRES

Karel du Jardinstraat 54
1073 TC Amsterdam
STADSDEEL

Zuid
TELEFOON

020 662 00 11
WEBSITE

zuiderlicht.org
CONTACTPERSOON BRUGKLAS

Anja Stevens-Baggen
a.stevens-baggen @
zuiderlicht.org
AANTAL LEERLINGEN

424
AANVANG EERSTE LESUUR

08:30 uur
LENGTE LESSEN

50 min.
BEREIKBAARHEI D

Tram 3, 4, 12, 16 en 24,
metro 52
SCHOOLBESTUUR

Stichting Zaam
zaam.nl

Schoolprofiel
Het Zuiderlicht College is een kleine, veilige school
waar iedereen elkaar kent. Wij besteden veel
aandacht aan zorg en modern onderwijs op maat,
Zicht op Talent! Voorbeelden van maatwerk zijn:
niveau verhogen, versnellen, verbreden en verdiepen bij een of meerdere vakken. De leerlingen
maken gebruik van iPads. De reguliere klassen krijgen gym- en/of dansles. In de onderbouw bieden
wij het Talent Carrousel aan. Leerlingen kunnen
kiezen uit: sport en bewegen, dans, wereldkeuken
en de Master Kunst Klas. Verder hebben wij ook
een speciaal danstraject: de Talentendansklas,
deze leerlingen worden voorbereid op mbo-dans.
Alle danslessen worden verzorgd door het Lucia
Marthas Institute for Performing Arts LMIPA. In de
bovenbouw volgen de leerlingen het programma
Zorg & Welzijn breed.

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan de Centrale Loting &
Matching. Voor deze school kun je je aanmelden
tussen maandag 2 en vrijdag 13 maart. Leerlingen
die na de auditie geplaatst worden in de Talentendansklas van Lucia Marthas, doen niet mee aan
de Centrale Loting & Matching.

Extra ondersteuning
Alle klassen hebben een mentor. In verschillende
lessen zijn er onderwijsassistenten aanwezig.
Verder bieden wij: huiswerkbegeleiding, les in
studievaardigheden, steunles, hulp bij dyslexie,
dyscalculie, faalangst, studiekeuze en sociale
vaardigheden. Sommige klassen bieden wij een
breed mentoraat aan.

Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval proberen wij zoveel mogelijk de lessen
te vervangen.

Zittenblijven
In de eerste en tweede klas kun je, met uitzondering van bijzondere omstandigheden, niet blijven
zitten.
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Onze school is gevestigd in twee gerenoveerde
gebouwen in de Pijp. Wij hebben danszalen en
een mooie gymzaal. In de kantine wordt een
gezonde lunch aangeboden.

Veiligheid
Onze school heeft camerabewaking, persoonlijk
toezicht en een veiligheidscoördinator. Er worden
veiligheidsprojecten, o.a. pestprojecten, in de klas
aangeboden.

Buitenschoolse activiteiten
Wij besteden aandacht aan kunst, cultuur en
sport. Verder organiseren wij veel andere activiteiten zoals: schoolfeesten, werkweken, diverse
projecten, excursies en een gezellig dagje weg.

Kosten eerste leerjaar
Reguliere klassen € 210,- incl. schoolkamp. Talentendansklas € 185,- incl. schoolkamp (excl. kosten bij
LMIPA).

Soorten brugklassen
BRUGKLASSEN

KLASSEN LEERLINGEN BRUGJAREN

vmbo-b + lwoo

1

16

2

vmbo-b +/- lwoo

1

22

2

vmbo-b/k +/- lwoo

1

22

2

vmbo-k +/- lwoo

2

22

2

vmbo-t +/- lwoo

1

24

2

vmbo-b/k/t +/- lwoo
(talentendansklas)

1

22

2

Open dagen
DATUM & TIJD

TOELICHTING

22 januari (wo) Open dag voor leerlingen en
15:00-19:00
ouders, Karel du Jardinstraat 54
8 februari (za)
10:00-13:00

Open dag voor leerlingen en
ouders, Karel du Jardinstraat 54

8 februari (za)
13:00-15:00

Info Talentdansklas
Rustenburgerstraat 438

Lesmiddagen

Zie info zuiderlicht.org

” Ik heb zin om na de zomer
nieuwe dingen te leren”
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” Mijn meester heeft ervoor gezorgd
dat ik helemaal klaar ben voor het VO”

134

HOOFDSTUK 3

Extra informatie,
begrippen en adressen
In dit hoofdstuk lees je meer over bijvoorbeeld
de Centrale Loting & Matching, leerplicht en
de verschillende schoolsoorten. Je vindt eerst een
overzicht van begrippen die veel gebruikt worden
en de paginanummers waar je meer informatie
kan lezen. Achter in deze gids staan adressen van
Amsterdamse schoolbesturen.
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Begrippenlijst

De begrippen zijn ingedeeld in
zeven onderwerpen:
Het Nederlandse onderwijssysteem .................................... 138
Het voortgezet onderwijs en
vervolgopleidingen ............... 139

Bovenbouwprofiel

Kosten

Beroepsrichting binnen het
vmbo: een profiel .................. 140
Bovenbouwprofiel havo of
vwo ........................................... 143
Kiezen voor techniek of een
bèta-profiel ............................. 143

Amsterdamse tegemoetkoming ..................................... 146

Leerplicht
Wettelijke leerplicht ............... 146
Schoolvakanties ..................... 146

De Centrale Loting &
Matching ................................. 144

Brugklas

Onderwijs en zorg .................. 145

De brugklas ............................. 139

Lwoo

De Centrale Loting &
Matching

Leerwegondersteunend
onderwijs ................................. 12
vmbo ........................................ 139

Taalonderwijs .......................... 147
Particuliere scholen ............... 149
Amsterdamse schoolbesturen .................................. 150

Voorrangsregels in De Centrale
Loting & Matching ................. 144
Proefmatchen ......................... 145

mbo
De vier niveaus van het
mbo .......................................... 141

Diploma
Wat kan je met een vmbodiploma? ................................. 140
Wat kan je met een havodiploma? ................................. 141
Wat kan je met een vwodiploma? ................................. 143

Medezeggenschapsraad
Invloed van ouders en
leerlingen ................................ 146

Onderbouw
havo
havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) ..................... 141
Wat kan je met een havodiploma? ................................. 141
Bovenbouwprofiel havo
of vwo ...................................... 143
Kiezen voor techniek of een
bèta-profiel ............................. 143
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De brugklas ............................. 139
De onderbouw ....................... 139

Ondersteuningsbehoefte
De basisondersteuning .........
Leerwegondersteunend
onderwijs .................................
Tussenvoorziening ..................

11
12
13

Particuliere scholen

Technasium

Voortgezet speciaal
onderwijs (VSO)

Particuliere scholen ............... 149
Amsterdam heeft zes particuliere internationale scholen ... 149

Kiezen voor techniek of een
bèta-profiel ............................ 143

Tegemoetkoming
Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs .................... 139

Amsterdamse tegemoetkoming .................................... 146

Profiel

Vakantie

Beroepsrichting binnen het
vmbo: een profiel .................. 140
Bovenbouwprofiel havo of
vwo ........................................... 143
Kiezen voor techniek of een
bèta-profiel ............................. 143

Schoolvakanties ..................... 146

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) ................................. 13
Basisondersteuning, extra
ondersteuning of VSO ............ 145
Jeugdhulp dicht bij jongeren,
gezin en school ....................... 145

vwo

Schoolsoorten
Praktijkonderwijs .................... 139
vmbo-b .................................... 140
vmbo-k .................................... 140
vmbo-t (mavo) ...................... 140
havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) .................... 141
vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) .......... 141

Talenonderwijs
Internationale Schakelklas
(ISK) ..........................................
Tweetalig onderwijs (tto) .......
Versterkt talenonderwijs
(vto) ..........................................
Internationaal onderwijs .......
Amsterdam International
Community VO-school
(AICS) .......................................

vmbo
vmbo ........................................
vmbo-b ....................................
vmbo-k ....................................
vmbo-t (mavo) .......................
Leerwegondersteunend
onderwijs .................................
Beroepsrichting binnen het
vmbo: een profiel ..................
Het nieuwe leren op het
vmbo ........................................
Stages in het vmbo ................
Wat kan je met een vmbodiploma? .................................
De vier niveaus van het
mbo ..........................................
Kiezen voor techniek of een
bèta-profiel ............................

139
140
140
140

vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) ..........
Wat kan je met een vwodiploma? .................................
Bovenbouwprofiel havo of
vwo ...........................................
Kiezen voor techniek of een
bèta-profiel ............................

141
143
143
143

12
140
140
140
140
141
143

147
147
147
147

147
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Open Universiteit

Het Nederlandse onderwijssysteem

UNIVERSITEIT

HBO

Wetenschappelijk
Onderwijs
4 jaar

Hoger
Beroepsonderwijs
4 jaar

MBO-4
Middenkader
opleiding
3-4 jaar

MBO-3
Vakopleiding
2-4 jaar

MBO-4
Specialisten
opleiding
1-2 jaar

MBO-2
Basisberoepsopleiding
2-3 jaar

MBO-1
Entree
0,5 -1 jaar

Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

VWO
Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs
6 jaar

HAVO
Hoger Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
5 jaar

VMBO-T

VMBO-G

VMBO-K

VMBO-B

Theoretische
leerweg

Gemengde
leerweg

Kader
beroepsgerichte
leerweg

Basisberoepsgerichte
leerweg

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
4 jaar

Onderbouw

Basisonderwijs, Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs
8 j a ar
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Praktijkonderwijs
6 jaar

Het voortgezet onderwijs en
vervolgopleidingen

De brugklas
In de eerste periode van het
voortgezet onderwijs zit je in een
brugklas. Sommige VO-scholen
kijken in de brugklas welke
schoolsoort het best bij je past.
Op andere VO-scholen kom je
meteen al in de brugklas van
een bepaalde schoolsoort.
Natuurlijk is het dan nog wel
mogelijk om naar een andere
schoolsoort over te stappen.

●

●

De onderbouw
Officieel heten de eerste jaren
op de VO-school ‘de onderbouw’. Op het vmbo zijn dit de
eerste twee leerjaren en op
havo en vwo meestal de eerste
drie leerjaren. In de onderbouw
hebben de VO-scholen veel
ruimte om zelf te beslissen welke
vakken ze geven. Wel heeft de
landelijke overheid aangegeven
wat je aan het eind van de
onderbouw moet kennen en
kunnen: de kerndoelen. Deze
kerndoelen zijn er voor de leergebieden Nederlands, Engels,
Rekenen en wiskunde, Mens en
natuur, Mens en maatschappij,
Kunst en cultuur en Bewegen en
sport. Iedere VO-school bepaalt
zelf hoe ze de kerndoelen verwerken in vakken en projecten.
Daarnaast geldt er een aantal
afspraken tussen scholen en
de landelijke overheid:
●

In de onderbouw van het
vmbo krijg je Engels en een
tweede moderne vreemde
taal: Frans of Duits.

●

●

Aan het eind van de onderbouw op het vmbo kies je
een van de tien beroepsgerichte profielen om
examen in te doen. Hou bij
je schoolkeuze al rekening
met welke beroepsrichtingen
je interessant vindt. Kijk voor
de beroepsrichtingen op
pagina 140.
In de onderbouw van de havo
en het vwo krijg je Engels
en twee moderne vreemde
talen: Frans en Duits, of
– als de school het aanbiedt –
in plaats daarvan Spaans
of bijvoorbeeld Chinees.
Als je havo of vwo doet,
kan je aan het eind van de
onderbouw kiezen uit vier
profielen. Deze profielen
vind je op pagina 143.
In de eerste drie leerjaren
van het gymnasium zijn
Latijn, Grieks en letterkunde
verplicht.

TI P Vraag op een open dag hoe
het vakkenpakket van de school
eruitziet, want dit kan per VOschool verschillen.

Praktijkonderwijs
In het praktijkonderwijs kan je
een vak leren en gaat het vooral
om de praktische kanten van het
leren. Verder is er aandacht voor
het ontwikkelen van je persoonlijkheid en het aanleren van
sociale vaardigheden. Je leert
welk beroep je kan gaan doen
en hoe het is om in een bedrijf
te werken. Dit onderwijs loopt
meestal door tot je leuk, passend
werk hebt gevonden. Een aantal
leerlingen krijgt de mogelijkheid

om een mbo-opleiding op
entree-niveau (voorheen mbo-1)
te doen. Dat gebeurt in samenwerking met het ROC. De toelating tot het praktijkonderwijs is
wettelijk geregeld. Om hiervoor
in aanmerking te komen hoef
je niet deel te nemen aan de
eindtoets. Wel krijg je in groep 8
een test op het gebied van leerresultaten en mogelijkheden.

vmbo
Voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs
Ongeveer de helft van de leerlingen gaat na de basisschool
naar het vmbo, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dit duurt vier jaar.
Vmbo heeft in Amsterdam drie
leerwegen: een manier van leren.
Sommige leerlingen hebben
weinig moeite met leren uit boeken, anderen leren het liefst door
te experimenteren en iets te
doen. Het is de bedoeling dat je
een leerweg volgt die goed past
bij je mogelijkheden en wensen.
Het basisschooladvies geeft aan
op welk niveau je je leerweg
start, aan het eind van het tweede leerjaar wordt de leerweg
definitief. Op sommige scholen
kan je tussentijds nog wisselen
van leerweg.
1. vmbo-b: basisberoepsgerichte
leerweg
2. vmbo-k: kaderberoepsgerichte
leerweg
3. vmbo-t: theoretische leerweg,
ook mavo genoemd
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vmbo-b
In de basisberoepsgerichte leerweg krijg je ten minste twaalf uur
per week praktijkvakken. Deze
vakken zijn gericht op een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld
de zorg of de bouw. Daarnaast
krijg je een aantal algemene
vakken, zoals Nederlands en
Engels. Binnen vmbo-b kan je
ook het leerwerktraject volgen.
Dit is een manier van leren met
meer ruimte voor stage of werk.
Na vmbo-b kan je doorstromen
naar de mbo-entree-opleidingen
(voorheen mbo-1) en mbo-2.

vmbo-k
In de kaderberoepsgerichte
leerweg krijg je algemene vakken en gemiddeld twaalf uur
per week praktijkvakken die
zijn gericht op een vakgebied.
Het verschil met vmbo-b is dat
je na vmbo-k kan doorstromen
naar mbo-3, en soms mbo-4.

vmbo-t (mavo)
In de theoretische leerweg kies
je nog niet voor een bepaalde
richting. Je krijgt alleen algemene vakken en daaruit kies
je je examenpakket. Dit pakket
bestaat uit theoretische vakken
die bij een bepaald beroepsgericht profiel horen. Na vmbo-t
kan je doorstromen naar mbo-3
en mbo-4, of naar havo.
Sommige VO-scholen spreken
liever over mavo dan over
vmbo-t. Dit wordt gedaan om te
benadrukken dat het een algemene opleiding is (net als havo
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en vwo) en geen beroepsopleiding. Belangrijk om te weten
is dat mavo dus hetzelfde is als
vmbo-t.

Beroepsrichting binnen
het vmbo: een profiel
Als je start met vmbo-b of vmbo-k,
moet je na de onderbouw ook
een beroepsrichting kiezen: een
profiel. Er zijn tien profielen in de
bovenbouw van vmbo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

De meeste vmbo-scholen
bieden niet alle profielen aan:
let daar dus op bij de schoolkeuze. De vakken die je krijgt verschillen per profiel. VO-scholen
kunnen ook combinaties van
profielen aanbieden. Sommige
VO-scholen bieden speciale
programma’s aan, bijvoorbeeld
Beveiliging, Sport en ICT. De
school helpt jou met de keuze
voor een profiel, door samen te
kijken waar je goed in bent en
wat je leuk vindt.

KEUZEGIDS VOORTGEZET ONDERWIJS AMSTERDAM 2020

Het nieuwe leren op
het vmbo
Op de meeste vmbo-scholen is
de koppeling tussen de praktijk
en de lesstof belangrijker dan
vroeger. Je leert nu bijvoorbeeld
veel meer aan de hand van
praktijkopdrachten. De docent
is daarbij een soort coach.
Ook is er meer aandacht voor
de verschillende leerstijlen die
leerlingen hebben. Je krijgt de
ruimte om op je eigen manier te
leren. De manier waarop er les
gegeven wordt, sluit aan bij het
onderwijs op het mbo.

Stages in het vmbo
Omdat de koppeling tussen
lesstof en praktijk heel belangrijk
is, bieden veel VO-scholen de
mogelijkheid om op stage te
gaan. Zo kan je kennismaken
met de beroepspraktijk. Meestal
loop je stage(s) in het laatste
leerjaar.
Veel vmbo-scholen hebben
extra voorzieningen of activiteiten. Een voorbeeld hiervan is het
Meeting Point. Een Meeting Point
is een soort bedrijfje binnen de
school. Ondernemers en soms
ook buurtbewoners bieden hier
stageplaatsen of opdrachten
voor leerlingen aan.

Wat kan je met
een vmbo-diploma?
Een vmbo-diploma is nog niet
voldoende om goed aan het
werk te kunnen. Daarvoor is een
‘startkwalificatie’ nodig. Een

diploma op mbo-niveau 2 of
hoger is zo’n ‘startkwalificatie’.
Als je dat diploma hebt, ben je
volgens de overheid echt klaar
om aan het werk te gaan. Een
havo- of vwo-diploma is eveneens een startkwalificatie, maar
ook dan is doorleren verstandig.
In het schema op pagina 138
kan je vinden met welke vmbodiploma’s je toegang hebt tot
de verschillende mbo-niveaus.

De vier niveaus van
het mbo
●

●

●

●

Entree-opleidingen
(voorheen mbo-1) en
Assistentenopleiding (een
half tot een heel jaar).
Hiermee kan je eenvoudige,
uitvoerende werkzaamheden
doen.
mbo-2
De basisberoepsopleiding
(twee tot drie jaar).
Hiermee kan je uitvoerende
werkzaamheden doen.
mbo-3
De vakopleiding (twee tot
vier jaar).
Hiermee kan je helemaal
zelfstandig werkzaamheden
uitvoeren.
mbo-4
De middenkaderopleiding
(drie tot vier jaar) en de
specialistenopleiding,
(kopstudie één tot twee jaar).
Hiermee kan je helemaal
zelfstandig werkzaamheden
uitvoeren op verschillende
gebieden of juist op één
gebied waarin je je hebt
gespecialiseerd.

havo
Hoger algemeen voortgezet
onderwijs
Havo is een vorm van algemeen
voortgezet onderwijs en duurt vijf
jaar. Je krijgt er vakken als Nederlands, moderne vreemde talen,
wiskunde, geschiedenis, natuurkunde, economie en tekenen.
Havo is een goede voorbereiding op een hogere beroepsopleiding (hbo) aan een hogeschool. Leerlingen die naar de
havo gaan, willen meestal graag
verder leren. Havo is zwaarder
dan vmbo-t. Je krijgt meer leerstof, het tempo ligt hoger en
van de leerlingen wordt een
grotere zelfstandigheid verwacht. Bovendien zal je meer
huiswerk moeten maken.
Op de havo is er ook de mogelijkheid om een profielklas te
kiezen vanaf de onderbouw. Zo
kan je bijvoorbeeld tweetalig
havo doen, waarmee je vanaf
de brugklas ongeveer de helft
van je lessen in het Engels krijgt.
Verder kun je onder andere
kiezen voor het technasium of de
sportklas.
Op de scholenpagina’s op pagina 48 t/m 132 van deze gids zie
je welke VO-scholen een profielklas voor havo aanbieden.
In de eerste drie jaar van de
havo krijg je de vakken van de
onderbouw. De vakken kunnen
per VO-school verschillen.
Aan het eind van de derde klas
kies je een profiel: zie ‘bovenbouwprofiel’ op pagina 143 om
hier meer over te lezen.

Wat kan je met
een havodiploma?
Met een havodiploma kan je
naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) aan een hogeschool.
De opleidingen op het hbo
leiden op voor hogere functies
in allerlei beroepssectoren. Toch
kan je niet met elk havodiploma
naar iedere hbo-opleiding.
Voor veel opleidingen moet je in
bepaalde vakken eindexamen
hebben gedaan. Er zijn veel
studierichtingen op het hbo, dus
heb je voor iedere richting een
ander vakkenpakket nodig.
Soms kan je na je havodiploma
je vwo-diploma gaan halen.
Dat hangt af van je profiel en
gekozen vakken. Eventueel kan
je met een overgangsbewijs van
3 naar 4 havo, naar het mbo.

vwo
Voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs
Vwo is een vorm van algemeen
voortgezet onderwijs en duurt
zes jaar. De meeste vwo’ers
doen atheneum. Daarnaast zijn
er bijzondere vormen van vwo
die we ook wel profielklassen
noemen. Zo krijg je op het gymnasium extra vakken als Latijn,
Grieks en klassieke culturele
vorming, en bij het tweetalige
vwo krijg je vanaf de brugklas
ongeveer de helft van de vakken
in het Engels. Op het Technasium
krijg je bijvoorbeeld het examenvak Onderzoeken & Ontwerpen.
Op de scholenpagina’s vanaf
pagina 48 van deze gids zie je
welke VO-scholen een profiel-
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” Creatieve vakken zijn niet alleen leuk,
maar ook erg leerzaam”
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klas voor het vwo aanbieden.
In de eerste drie leerjaren vwo
krijg je de vakken van de onderbouw. Het vakkenpakket kan
per VO-school verschillen. Aan
het eind van de derde klas kies
je een profiel: zie ‘bovenbouwprofiel’ op deze pagina.

Wat kan je met
een vwo-diploma?
Met een vwo-diploma kan je
naar de universiteit (wetenschappelijk onderwijs) en naar
een hogeschool (het hoger
beroepsonderwijs). Tweetalige
vwo-leerlingen kunnen met een
IB Language A2-certificaat en
een vwo-diploma naar vrijwel
elke Engelstalige universiteit in
de wereld. Er zijn veel studierichtingen op de universiteit, te veel
om hier op te noemen. Maar ook
hier geldt dat een vwo-diploma
niet automatisch toegang geeft
tot iedere studierichting. Voor de
meeste studierichtingen moet je
in bepaalde vakken eindexamen
hebben gedaan. Zie voor een
overzicht van universitaire opleidingen kiesjestudie.nl
Eventueel kan je met een overgangsbewijs van 3 naar 4 vwo
naar het mbo.

Bovenbouwprofiel havo
of vwo
Een profiel is een samenhangend
pakket examenvakken dat aansluit op bepaalde vervolgopleidingen. In de derde klas kan je
kiezen uit de volgende profielen
voor het vervolg op havo of vwo:

●
●
●
●

Cultuur en maatschappij
Economie en maatschappij
Natuur en gezondheid
Natuur en techniek

Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel met vakken
die voor alle profielen gelijk zijn.
Daarnaast heeft elk profiel een
aantal verplichte vakken die
kenmerkend zijn voor dat bepaalde profiel. Verder is er een
vrij deel, waarin je vakken uit
een ander profiel kan kiezen.
De ene VO-school biedt meer
ruimte in de samenstelling van
een profiel dan de andere VOschool. Je kan hiernaar vragen
tijdens de open dagen.

groot dat je na een afgeronde
(vervolg)opleiding snel een
baan vindt.
In het voortgezet onderwijs
maakt techniek daarom steeds
meer onderdeel uit van het
onderwijsprogramma. Op verschillende VO-scholen zijn
er trajecten om gemakkelijker
door te stromen naar een technische vervolgopleiding op alle
niveaus (mbo, hbo of universitair
niveau).
Kies jij voor een technische
carrière? Of weet je het nog
niet zeker, maar ben je wel
geïnteresseerd in techniek?
Bekijk dan welke VO-scholen
extra aandacht hebben voor
techniek.

Kiezen voor techniek
of een bèta-profiel
Stel je voor dat er in Amsterdam
onvoldoende monteurs zouden
zijn om trams en bussen goed te
laten rijden, of dat er te weinig
mensen zijn die weten hoe je
ziekenhuisapparatuur moet
repareren. Of wat dacht je van
een kapotte centrale verwarming, een smartphone die het
niet meer doet of een defecte
motor van een vliegtuig? Wonen
en leven in Amsterdam is geen
pretje als deze dingen niet meer
werken. Sterker nog, dat wordt
onmogelijk.
Amsterdamse bedrijven hebben
steeds meer goed opgeleide
mensen nodig die verstand hebben van techniek. Met andere
woorden: kies je nu voor een
opleiding met techniek en/of
bètavakken, dan is de kans heel
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De Centrale Loting & Matching

Er is in Amsterdam voldoende plek
voor alle leerlingen. Toch moet
er geloot worden, omdat er VOscholen zijn waar meer leerlingen
naartoe willen dan dat er plek is.
Er bestaan verschillende lotingsystemen en ieder lotingsysteem
heeft voor- en nadelen.
In Amsterdam is gekozen voor de
Centrale Loting & Matching met
één lotnummer per leerling. Om
je voor te stellen hoe dit werkt,
kan je denken aan een lange rij
waarin alle leerlingen op volgorde
van hun lotnummer wachten op
hun beurt. Als je aan de beurt
bent, word je zo hoog mogelijk
op je voorkeurslijst geplaatst.

Plaatsingsgarantie
Als een leerling zeker wil zijn
van een plaatsingsaanbod op
2 april, dan levert de leerling
een voorkeurslijst in met een
minimum aan schoolvoorkeuren.
Hoeveel scholen nodig zijn, is
verschillend per basisschooladvies. De Amsterdamse VOscholen hebben afgesproken
dat leerlingen die zich aan
onderstaande lijstlengtes houden, zeker geplaatst worden op
een VO-school van hun voorkeurslijst.
●
●

De kans op plaatsing op een VOschool hoog op je voorkeurslijst
is afhankelijk van het lotnummer
van de leerling, het basisschooladvies en de VO-scholen op de
voorkeurslijst(en). Vorig jaar kwam
ruim 83% van de leerlingen op hun
favoriete school terecht, en meer
dan 98% op een VO-school van
hun top 5. Dat niet iedereen geplaatst kan worden op zijn favoriete school is een gegeven waar
je rekening mee moet houden.
Daarnaast verschilt het per advies hoeveel leerlingen op hun
eerste, tweede of lagere voorkeur
terechtkomen. Hoeveel leerlingen
er dit jaar naar zijn favoriete
VO-school kunnen gaan, is
daarom moeilijk te voorspellen.
Als je meer over de percentages
en cijfers van de Centrale Loting
& Matching wilt weten, kan je op
verenigingosvo.nl het rapport
van de onderzoekers van de universiteit lezen en alle cijfers inzien.
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●

vmbo-b, vmbo-b/k en
vmbo-k: vier VO-scholen
vmbo-t en vmbo-t/havo:
zes VO-scholen
havo, havo/vwo en vwo:
twaalf VO-scholen

Als een leerling naast de VOschool ook een profielklas van
de VO-school op zijn/haar lijst
opneemt, telt dit als één schoolvoorkeur en moet de lijst langer
worden.

Voorrangsregels in
de Centrale Loting &
Matching
Sommige leerlingen hebben
recht op voorrang, bijvoorbeeld
omdat ze van een basisschool
met een bepaald onderwijsconcept afkomen. Voorrangsregels staan vermeld in deze
keuzegids op de scholenpagina’s. Leerlingen die recht
hebben op voorrang kunnen hier
alleen gebruik van maken door
de VO-school waar ze voorrang
hebben op de eerste plek van
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de voorkeurslijst te plaatsen.
Wanneer de VO-scholen alle
aanmeldingen behandelen,
wordt er ook gekeken of de leerling terecht gebruik wil maken
van een voorrangsregel. Elke
leerling die deelneemt aan de
Centrale Loting & Matching,
krijgt door de computer een lotnummer toegekend. Dit gebeurt
onder toeziend oog van een
notaris. Vervolgens worden alle
leerlingen met voorrang op volgorde van lotnummer geplaatst
op hun VO-school waar zij voorrang hebben. Wanneer blijkt dat
er meer leerlingen met voorrang
zijn dan dan dat er plek is op
de school (of eventueel in de
profielklas), dan worden de leerlingen met de meest ongunstige
lotnummers alsnog in volgorde
van lotnummer geplaatst met
alle andere leerlingen zonder
voorrang.
Vervolgens gaat de computer
vanaf lotnummer één de beschikbare plekken toekennen.
Hierin doen dan ook de leerlingen mee met voorrang die
uitgeloot zijn. Bijvoorbeeld:
school A heeft dertig beschikbare plekken in de brugklas.
Er hebben zich vijftig leerlingen
als eerste voorkeur bij school A
aangemeld en daarvan hebben
er veertig voorrang om op school
A geplaatst te worden. Dan zullen de dertig beschikbare plekken verloot worden onder de
veertig leerlingen met voorrang.
De tien leerlingen met voorrang
die uitgeloot zijn, worden daarna
in volgorde van lotnummer met
alle andere leerlingen geplaatst
op een andere VO-school van
hun voorkeurslijst.

Onderwijs en zorg

Proefmatchen
Na de aanmeldperiode is
bekend welke leerlingen met
hun voorkeurslijsten deel gaan
nemen aan de Centrale Loting
& Matching. Ook de VO-scholen
hebben in die periode aangegeven hoeveel en voor welke
schoolsoort zij leerlingen kunnen
verwelkomen (hun capaciteit).
De ‘proefmatching’ is vooral
bedoeld om te kijken of de
computer goed zijn werk doet.
De VO-scholen gebruiken
dat moment ook om te kijken
of het mogelijk is de totale uitkomst van de Centrale Loting
& Matching te verbeteren.
Dit kunnen ze doen door te
schuiven met hun capaciteit:
het anders verdelen van het
aantal plekken over de verschillende basisschooladviezen.
Soms is dit mogelijk, soms niet.
Het gezamenlijk streven is om
zoveel mogelijk leerlingen op
een zo hoog mogelijke VOschool van hun voorkeurslijst
te plaatsen.

Voortgezet speciaal
onderwijs (VSO)
In deze keuzegids zijn ook alle
Amsterdamse VSO-scholen opgenomen. Voortgezet speciaal
onderwijs is voor leerlingen met
een grote onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Dit kan
een beperking zijn (lichamelijk,
zintuiglijk of verstandelijk) of bijvoorbeeld gedragsproblematiek.
Een VSO-school heeft alle voorzieningen en deskundigheid in
huis om deze leerlingen goed
op te vangen en te begeleiden.
Op sommige VSO-scholen kan
een diploma worden behaald
voor bijvoorbeeld havo en
andere scholen begeleiden de
leerlingen bijvoorbeeld naar het
mbo, een beroepsveld of dagbesteding.

Basisondersteuning,
extra ondersteuning
of VSO
Sinds de invoering van de wet
Passend Onderwijs per 1 augustus
2014 bestaan er samenwerkingsverbanden. Het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen
heeft met alle reguliere VOscholen afspraken gemaakt
over de ondersteuning van alle
leerlingen, dit noemen we de
basisondersteuning (zie ook
vanaf pagina 11 voor informatie
over de basisondersteuning).
Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de
basisondersteuning, kan de
(reguliere) VO-school dit organiseren in overleg met de ouders.
Als de extra ondersteuning
op de (reguliere) VO-school

niet voldoende blijkt, kunnen
de VO-school en het Samenwerkingsverband besluiten de
leerling te begeleiden naar een
tussenvoorziening of toe te laten
tot het VSO. Dat gebeurt altijd in
overleg met de ouders.
Meer hierover kunt u lezen op
de website van Samenwerkingsverband (SWV) VO AmsterdamDiemen: swvadam.nl

Jeugdhulp dicht bij
jongeren, gezin en school
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
jeugdhulp. De gemeente, het
onderwijs en de zorginstellingen
hebben afspraken gemaakt
om de jeugdhulp goed te laten
aansluiten op de scholen.
Elke VO-school in Amsterdam,
ook het VSO, heeft daarom een
vaste ouder- en kindadviseur.
Hij of zij maakt deel uit van een
Ouder- en Kindteam (OKT).
Dit team kan kind en gezin
waar nodig hulp bieden of doorverwijzen naar meer specialistische hulp.
De ouder- en kindadviseur werkt
nauw samen met de VO-school,
maar is onafhankelijk. Voor
vragen kunt u bellen met Jeugdhulp op het telefoonnummer
020 555 5961 en u kunt terecht
op oktamsterdam.nl
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Wettelijke leerplicht
In Nederland is er een wettelijke
leerplicht. Dit houdt in dat alle
kinderen van vijf tot en met zestien jaar naar school moeten.
Als een leerling op zijn/haar
zestiende verjaardag nog geen
diploma (startkwalificatie) heeft
voor minimaal mbo-2, havo
of vwo, dan zal hij/zij moeten
doorleren tot zijn/haar achttiende verjaardag. Ook dit is
vastgelegd in de leerplichtwet.
Het is belangrijk om een diploma
te halen, zodat de kans op een
betaalde baan vergroot wordt.
Ouder(s)/verzorger(s) zijn wettelijk verantwoordelijk voor de
schoolgang van hun kind tot
de achttiende verjaardag. Dit
betekent dat jij en je ouders
strafbaar zijn als je zomaar afwezig bent zonder goede reden.
VO-scholen houden elke les bij
of je aanwezig bent. Sommige
VO-scholen zien te laat komen
ook als spijbelen. Als je zestien
uur in vier weken afwezig bent
geweest zonder goede reden,
zijn VO-scholen verplicht om
de leerplichtambtenaar te
informeren. VO-scholen mogen
de leerplichtambtenaar altijd
eerder inschakelen. Waarschijnlijk wordt er een gesprek met jou
en je ouders gevoerd en ligt het
aan de situatie of jouw afwezigheid gevolgen heeft. Uiteraard
kan je ook een geoorloofde
reden hebben voor je afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte
of een afspraak bij de huisarts.
Zorg er altijd voor dat je ouders
dit goed en op tijd doorgeven
aan de school.
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Op amsterdam.nl/leerplicht
vind je meer informatie over de
leerplicht.

Schoolvakanties
In het voortgezet onderwijs heeft
elk schooljaar maximaal zestig
vakantiedagen. De minister
van OCW stelt elk jaar de data
voor de zomervakantie vast.
De andere vakanties, zoals de
herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie, mogen de VO-scholen
zelf vaststellen. De minister geeft
daar wel een advies over. Die
adviesdata zijn zo gekozen, dat
leerlingen meestal na zeven of
acht weken les weer een week
vakantie hebben.
Alle vakantiedata staan op
rijksoverheid.nl/schoolvakanties.

Invloed van ouders en
leerlingen
Elke VO-school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin
zitten ouders en/of leerlingen en
medewerkers van de school.
In de medezeggenschapsraad
kunnen ouders advies geven en
meebeslissen over belangrijke
zaken op school. Naast een
medezeggenschapsraad hebben de meeste VO-scholen
ook een ouderraad en een leerlingenraad. Zij brengen advies
uit aan de medezeggenschapsraad en/of aan de schooldirectie.
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Amsterdamse
tegemoetkoming
De overheid betaalt het onderwijs in Nederland, ook de schoolboeken. Bijna alle scholen vragen
echter wel ouderbijdragen voor
extra schoolkosten. Woont u in
Amsterdam, heeft u een laag
inkomen en moeite met het
betalen van schoolkosten? Dan
kunt u via de afdeling Werk en
Inkomen van de gemeente
Amsterdam wellicht een scholierenvergoeding krijgen. Moet
uw kind drie of meer zones met
het openbaar vervoer reizen
om op de VO-school te komen?
Dan kunt u ook een extra reiskostenvergoeding aanvragen.
Voor meer informatie kunt u
bellen naar de gemeente op het
telefoonnummer 020 252 60 00
of kijken op amsterdam.nl/
werk-inkomen

Taalonderwijs

Kopklas
Zie voor informatie de schoolpagina van de Kopklas (pagina
101).

Internationale
Schakelklas (ISK)
Is een leerling net in Nederland
komen wonen en heeft hij of zij
nog geen Nederlands onderwijs
gevolgd, of slechts een korte periode? Dan kan de leerling naar
een speciale schakelklas voor
nieuwkomers, genaamd ISK.
Er is een ISK op DENISE, het
Montessori Lyceum Oostpoort,
de LUCA praktijkschool en het
Mundus College. De leerling
wordt op een van deze VOscholen geplaatst. Dit hangt
af van de opleiding in het land
waar iemand vandaan komt
en zijn/haar mogelijkheden.
Na deze schakelklas kan de
leerling door naar het gewone
onderwijs. Voor meer informatie
over ISK kan het beste contact
worden opgenomen met DENISE,
Montessori Lyceum Oostpoort,
de LUCA Praktijkschool of het
Mundus College.

Tweetalig onderwijs (tto)
Tweetalig onderwijs (tto) houdt
in dat bij zaakvakken (maatschappijleer, geschiedenis,
economie, godsdienst/levensbeschouwing, filosofie, aardrijkskunde en eventueel biologie)
een andere taal dan het Nederlands wordt gebruikt om in les
te geven. Meestal is dit Engels
(in de grensstreken soms ook in

het Duits of Frans). In de onderbouw havo/vwo is minstens 50%
van de lessen in de andere taal.
In de onderbouw vmbo is dit 30%.
In Amsterdam wordt op het
Hervormd Lyceum West, het
St. Nicolaaslyceum, het Berlage
Lyceum, Hubertus & Berkhoff,
Ir. Lely Lyceum en op de Bredero
Mavo tto aangeboden. Van
deze scholen biedt alleen het
Berlage Lyceum ook tto in de
bovenbouw aan, de andere
scholen zijn ’tto junior schools’.
Op ikkiestto.nl kan je meer
informatie vinden over tweetalig
onderwijs.

Versterkt talenonderwijs
(vto)
Versterkt talenonderwijs betekent dat er extra lesuren taalonderwijs boven op het verplichte
aantal uren komen. Dit is dus iets
anders dan het tweetalig onderwijs. Kijk op de scholenpagina’s
welke VO-scholen versterkt
talenonderwijs aanbieden.

scholen is het hele lesprogramma internationaal georiënteerd
(internationaal onderwijs).
Internationaal onderwijs heeft
een ander lesprogramma dan
op Nederlandse scholen: het
basisonderwijs heeft het International Primary Curriculum (IPC),
het voortgezet onderwijs heeft
het International Baccalaureate
(IB) programma. Met het International Baccalaureate (IBdiploma) kun je naar hogescholen en universiteiten over
de hele wereld. Internationaal
onderwijs richt zich vooral op
leerlingen van expatriates
(expats), niet-Nederlanders die
tijdelijk in Nederland wonen, en
leerlingen van Nederlanders die
uit het buitenland zijn teruggekeerd (impats). Amsterdam
heeft zes internationale scholen,
waarvan er vijf particulier zijn.
Eén daarvan wordt door de
overheid betaald: de openbare
Amsterdam International Community VO-school (AICS).

Internationaal onderwijs
In Amsterdam wordt op een aantal VO-scholen internationaal
onderwijs gegeven. De vorm
waarin dit wordt gedaan, verschilt. Op sommige VO-scholen
worden alle zaakvakken in
het Engels gegeven (tweetalig
onderwijs). Andere VO-scholen
hebben het normale lesprogramma en bieden daarnaast
meer dan het verplichte aantal
uren taalonderwijs aan (versterkt
taalonderwijs). Op andere VO-
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” Ik vind het leuk om veel in het Engels
te leren. Daarom kies ik voor tweetalig
onderwijs”
148

Particuliere scholen

Bijna alle leerlingen gaan naar
een VO-school die betaald
wordt door de overheid. Maar
je kan ook naar een VO-school
die niet door de overheid wordt
betaald: een particuliere school.
Het onderwijs op deze VOscholen is voor je ouders wel veel
duurder dan op andere scholen.
Ook een particuliere VO-school
moet zich houden aan de
wetten en regels van de overheid. Sommige particuliere VOscholen geven een versnelde
opleiding of zijn gespecialiseerd
in het begeleiden van leerlingen
met leerproblemen.

Amsterdam heeft zes
particuliere VO-scholen
De Amsterdamsche School
vmbo-t, havo, vwo
Kosten eerste leerjaar:
v.a. ongeveer € 25.000
Speerstraat 6
1076 XN Amsterdam
020 625 46 90
info @ amsterdamscheschool.nl
amsterdamscheschool.nl
Infinity College
vmbo-t, havo, vwo
Kosten eerste leerjaar:
v.a. ongeveer € 13.500
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
0320 22 99 26
info @ infinitycollege.nl
infinitycollege.nl

Kairos College
vmbo-t, havo, vwo
Kosten eerste leerjaar:
v.a. ongeveer € 500,Overhoeksplein 2, Lab. 201
1031 KS Amsterdam
06 27 02 03 87
info @ kairoscollege.nl
kairoscollege.nl
Luzac Lyceum Amsterdam
vmbo-t, havo, vwo
Kosten eerste leerjaar:
v.a. ongeveer € 19.900
Uiterwaardenstraat 263
020 671 40 04
lyceumamsterdam @ luzac.nl
luzac.nl

Amsterdam heeft zes
particuliere internationale
scholen
Amity International School
Amsterdam
Amsterdamseweg 204
1182 HL Amstelveen
020 345 44 81
amityschool.nl
Amsterdam International
Community School
(3 vestigingen)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
020 577 12 40
aics.espritscholen.nl

Stichting de Nieuwe School
Alleen staatsexamen
vmbo-t, havo, vwo
Kosten per jaar:
v.a. ongeveer € 25.000
Herengracht 274
1016 BW Amsterdam
020 623 48 09
info @ denieuweschool.
amsterdam
denieuweschool.amsterdam

British VO-school of Amsterdam
Fred. Roeskestraat 94a
1076 ED Amsterdam
020 67 90 183
britams.nl

Winford
vmbo-t, havo, vwo
Kosten eerste leerjaar:
v.a. ongeveer € 23.400
Speerstraat 6
1076 XN Amsterdam
020 573 60 20
info @ winford.nl
winford.nl

Japanese VO-school of
Amsterdam
Karel Klinkenbergstraat 137
1061 AL Amsterdam
020 611 81 36
amsterdam @ jsa.nl
jsa.nl

Franse VO-school
Rustenburgerstraat 246
1073 GK Amsterdam
020 644 65 07
lyceevangogh.nl

International VO-school of
Amsterdam
Sportlaan 45
1185 TB Amstelveen
020 347 11 11
info @ isa.nl
isa.nl
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Amsterdamse schoolbesturen

Voortgezet (Speciaal)
Onderwijs
Agrarisch Opleidingen Centrum
Clusius College
020 636 36 36
clusius.nl
– Clusius College Amsterdam
Het Amsterdams Lyceum
020 574 77 44
amsterdamslyceum.nl
– Het Amsterdams Lyceum
Kentalis Onderwijs
0800 53 68 25 47
kentalis.nl
– Kentalis Signis
Onderwijsstichting Esprit
020 585 48 11
espritscholen.nl
– Amsterdam International
Community VO-school
– Berlage Lyceum
– Cartesius Lyceum
– Cartesius 2
– DENISE
– Het 4 e Gymnasium
– Marcanti College
– Mundus College
– Spring High
Onderwijsstichting Zelfstandige
Gymnasia
06 14 50 47 15
gymnasia.nl
– Barlaeus Gymnasium
– Vossius Gymnasium
Open Schoolgemeenschap
Bijlmer
020 690 90 50
openschoolgemeenschap
bijlmer.nl
– Open Schoolgemeenschap
Bijlmer
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Openbare Stichting Scholengemeenschap Reigersbos
020 563 30 50
lelylyceum.nl
– Ir. Lely Lyceum
Stichting Altra
020 555 83 33
altra.nl
– Altra College Bleichrodt
– Altra College Centrum
– Altra College Zuidoost
Stichting Amos
(dit is basisonderwijs)
020 410 68 10
amosonderwijs.nl
– Kopklas
Stichting Ceder Groep
020 545 69 10
cedergroep.nl
– CSB
– Hervormd Lyceum West (HLW)
– Hervormd Lyceum Zuid (HLZ)
Stichting De Amsterdamse
MAVO
06 16 29 32 15
deamsterdamsemavo.nl
– De Amsterdamse MAVO
Stichting Islamitisch
Onderwijs (SIO)
020 305 38 28
– Cornelius Haga Lyceum
Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider Amsterdam
020 646 55 64
cheider.nl
– Cheider
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Stichting Joodse Scholengemeenschap JBO
020 644 41 91
jbo.nl
– Joodse Scholengemeenschap
Maimonides
Stichting Kolom
020 514 80 80
stichtingkolom.nl
– Kolom praktijkcollege De Atlant
– Kolom praktijkcollege De Dreef
– Kolom praktijkcollege Noord
– Kolom praktijkcollege Het Plein
– Kolom VSO Alphons Laudy
– Kolom VSO de Heldring
Stichting Media Amsterdam
020 850 95 00
ma-web.nl
– Mediacollege Amsterdam
Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
020 597 98 88
msa.nl
– IVKO
– Kiem Montessori
– Metis Montessori Lyceum
– Montessori Lyceum Amsterdam
– Montessori Lyceum Oostpoort
Stichting Openbaar Voortgezet
Onderwijs Progresso (SOVOP)
020 667 53 53
sovop.nl
– Calandlyceum
– Lumion

Stichting Orion
020 346 03 40
orion.nl
– Orion College Amstel
– Orion College Noord
– Orion College West
– Orion College Zuidoost

Stichting Vrije VO-scholen
Voortgezet Onderwijs NoordHolland
020 574 58 30
ggca.nl
– Geert Groote College
Amsterdam

Stichting Samenwerkingsschool
voor Algemeen Bijzonder
Voortgezet Onderwijs IJburg
(SSvABVOIJ)
020 344 30 00
ijburgcollege.nl
– IJburg College

Stichting Wellant
030 634 51 00
wellant.nl
– Wellantcollege Linnaeus
– Wellantcollege vmbo Sloten

Stichting Spinozalyceum
Amsterdam
020 577 74 44
spinozalyceum.nl
– Spinoza Lyceum
– Spinoza20first
Stichting Viertaal
020 669 81 94
viertaal.nl
– VierTaal College Amsterdam
Stichting voor Persoonlijk
Onderwijs
020 238 69 85
svpo.nl
– SvPO Amsterdam
Stichting Voortgezet Onderwijs
Amstelveen
020 503 21 21
sgpantarhei.nl
– Panta Rhei
Stichting Voortgezet Onderwijs
Amsterdam Zuid
020 676 38 68
svoaz.nl
– Fons Vitae Lyceum
– Ignatiusgymnasium
– St. Nicolaaslyceum

Voortgezet Onderwijs van
Amsterdam (VOvA)
020 579 71 00
vova.nl
– Bredero Beroepscollege
– Bredero Mavo
– Cburg college
– De nieuwe Havo
– Hubertus & Berkhoff
– Hyperion Lyceum
– LUCA Praktijkschool
– Tobiasschool
– Vox College

Stichting ZAAM
020 705 96 00
zaam.nl
– Amsterdams Beroepscollege
Noorderlicht
– De Apollo
– Bindelmeer College
– Calvijn College
– College De Meer
– Comenius Lyceum Amsterdam
– Cygnus Gymnasium
– Damstede Lyceum
– Gerrit van der Veen College
– Havo De Hof
– Hogelant
– Huygens College
– Iedersland College
– Over-Y College
– Pieter Nieuwland College
– Sweelinck College
– Vinse School
– Zuiderlicht College
Visio Landelijke Stichting
Onderwijs Slechtzienden Blinden
088 585 85 85
visio.org
– Visio Onderwijs Amsterdam
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