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WORDEN WIE JE BENT
ONDERWIJS DAT JE LEVEN LANG MEEGAAT



HET GGCA BIEDT MEER 
DAN EEN DIPLOMA
Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons voorop. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat 
kan ik? In een breed onderwijsaanbod, over meerdere jaren verspreid, komen 
deze vragen op verschillende manieren aan de orde. Als je bij ons eindexamen 
doet, heb je naast je diploma ook een koffer vol met ervaringen die je een 
beter beeld geven van jezelf en hoe je in de wereld staat. Je kunt eindexamen 
doen op mavo, havo of vwo-niveau.

Op de vrijeschool wordt een sfeer gecreëerd waarin je je kunt ontplooien en 
waarin je talenten zichtbaar worden. Opgroeien doe je niet alleen. Vandaar 
dat er veel aandacht voor de klas als gemeenschap is. De school wil een 
werkplaats zijn voor sociale vorming: hoe leer ik met de ander omgaan? Een 
vrijeschool is zeker niet vrijblijvend. Je wordt op een gestructureerde manier 
uitgedaagd om een heleboel te doen.

Het motto van onze school is ‘worden wie je bent’. De docenten begeleiden 
je in dit proces.

online informatie voor ouders
DI  12 JAN 2021 
WO 10 FEB 2021
DO 18 FEB 2021 

20.00 - 21.30 UUR
lesjesmiddag voor leerlingen
VR 12 FEB 2021

14.00 - 16.00 UUR

ZA 13 FEB 2021
10.00 - 14.00 UUR

Scan de QR code voor actuele info
en om aan te melden:

OPEN DAGEN
In verband met de richtlijnen van het RIVM zijn de infomomenten voor 
nieuwe leerlingen ouders aangepast. Data (onder voorbehoud):



KENMERKEN VAN ONS ONDERWIJS:

DAGINDELING
Elke dag begin je met periodeles, een blokuur, waarin gedurende drie weken 
hetzelfde vak wordt gegeven. Je duikt als het ware helemaal in een onderwerp. 
Daarna heb je vaklessen in de verschillende schoolvakken zoals Nederlands 
en wiskunde, maar ook beeldende vakken en muziek.

VASTE MENTOR
De eerste jaren krijg je een vaste mentor. Deze leerkracht geeft veel les in 
jouw klas waardoor je een echte band krijgt. Op de mavo is dit de eerste twee 
jaar, voor havo/vwo de eerste drie jaar. 
Ook daarna krijg je weer een vaste mentor: in de mavo voor het derde en 
vierde leerjaar (klas negen en tien) en voor havo/vwo vanaf het vierde leerjaar 
(klas tien) tot het einde van je schoolloopbaan.

EEN PERSOONLIJKE ONTMOETING
Elke nieuwe les die je begint, start met een persoonlijke begroeting met je docent.

DE SPREUK: ”IK ZIE ROND IN DE WERELD”
Elke ochtend beginnen de leerlingen, samen met de docent, met de spreuk 
“Ik zie rond in de wereld”. Zo willen we de dag met z’n allen goed beginnen.

DE THEATERZAAL
Het theater biedt plaats aan 420 mensen. Het is de ruimte waar muziek, 
toneel en allerlei presentaties getoond kunnen worden. Er wordt dan ook veel 
gebruik van gemaakt.

BEELDENDE KUNSTVAKKEN
Naast vakken als wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, 
Frans, Duits, Engels en Nederlands is er op het GGCA een breed aanbod van 



beeldende kunstvakken. Boetseren, hout- en metaal bewerken, schilderen, etsen, 
tekenen, smeden, grimeren, media en textiel behoren tot het vaste lessenpakket. 
Deze vakken hebben dezelfde waarde op je rapport als de andere vakken.

TONEEL
Toneellessen krijg je in periodelessen of in vaklessen. Tijdens de periodeles 
werkt de hele klas  naar een productie toe. Dan staat je leven op school een 
paar weken in het teken van toneelspelen, decorbouw, grimeren, verlichting 
en techniek.

MUZIEK
In klas zeven, acht en negen (eerste, tweede, derde leerjaar) heb je iedere week 
een vakles muziek. Vanaf de tiende tot en met de twaalfde klas is muziek een 
keuzevak waar je ook examen in kunt doen. Naast de muzieklessen, heb je 
in de bovenbouw wekelijks koorlessen. Deze lessen heb je met twee of drie 
klassen samen. Alle koren werken naar een uitvoering toe. 

EINDWERKSTUK
Speciale aandacht verdient het eindwerkstuk, waar je in de tiende of elfde 
klas (vierde of vijfde leerjaar) aan werkt. De keuze van het onderwerp is vrij. 
Het onderzoek kan leiden tot een schriftelijk verslag of kan een praktische 
uitwerking krijgen in de vorm van een fotoreportage, zelfgeschreven 
toneelstuk, manuscript of documentaire. Je werkt er een heel jaar aan en je 
kiest een docent die je begeleidt. Aan het einde van het schooljaar presenteer 
je je werkstuk.

SCHOOLREIZEN
Schoolreizen zijn een vast onderdeel van ons programma. Ze sluiten aan bij de 
thema’s die dat schooljaar worden behandeld, zoals voeding, geologie of het weer.



STAGES
Op het GGCA  wordt vanaf de negende klas (derde leerjaar), met uitzondering 
van de examenklassen, twee weken stage gelopen. In een winkel, in een 
sociaal-maatschappelijk instelling. Dit is een instelling waar mensen zorg 
ontvangen (een verzorgingshuis, gehandicaptenzorg etc.) en een stage op 
een plek waar je graag in de toekomst zou willen werken.

GETUIGSCHRIFT
Naast je rapport en/of diploma krijg je ook ieder jaar een getuigschrift, waarin 
wordt beschreven wat je het afgelopen jaar geleerd hebt.

KUNSTREIZEN
In het jaar voor je eindexamen maak je een kunstreis. Bijvoorbeeld  naar 
Barcelona, Berlijn, Rome of Florence, om daar werken te bestuderen die 
eerder in de kunstgeschiedenislessen zijn behandeld.

BIOGRAFIEWEEK
Wanneer je je eindexamen hebt afgerond, sluit je je schooltijd met je klas 
samen af. Tijdens een intensieve bijeenkomst bespreek je met elkaar wat je 
allemaal hebt meegemaakt gedurende de jaren dat je met elkaar op school 
zat. Hier nemen we een aantal dagen de tijd voor. 



VORMEN VAN ONDERWIJS EN EXAMENS:

Vanaf het eerste leerjaar worden de leerlingen ingedeeld op niveau. De leerstof 
is, volgens het vrijeschool leerplan, toegesneden op de leeftijdsfase van de 
leerling. Aan het einde van het derde leerjaar voor havo/vwo en tweede leerjaar 
voor de mavo, worden de leerlingen opnieuw ingedeeld naar het verwachte 
eindexamenniveau. Halverwege het tweede leerjaar (mavo) of halverwege het 
derde leerjaar (havo-vwo) kiezen de leerlingen een profiel met daarin vakken 
waarin eindexamen gedaan zal worden. Voor alle niveaus geldt dat er een 
centraal schriftelijk eindexamen afgenomen wordt in het laatste schooljaar. 

MAVO
Het mavo wordt in vier jaar tijd doorlopen. Leerlingen kunnen daarna binnen 
het Geert Groote College doorstromen naar de havo (vierde leerjaar) of 
uitstromen naar vervolgonderwijs.

HAVO
De havo wordt in vijf jaar doorlopen. Het is in sommige gevallen mogelijk om 
na de havo bij ons door te stromen naar het vwo.  Op dit moment draait de 
school een pilot van een zesjarig traject met vakken op vwo-niveau vanaf 
klas 10 (vierde leerjaar). 

VWO
Het vwo traject wordt in zes jaar doorlopen. In deze zes jaar bieden wij, 
net als in mavo en Havo, een veelzijdige opleiding aan waarin, naast ruime 
aandacht voor de cognitieve vakken, de leerlingen zich blijven bekwamen in 
diverse kunstvormen.





KAIROS TIENERCOLLEGE
Vrijeschoolonderwijs volg je nu ook in Amsterdam Noord: op Kairos 
Tienercollege kun je de eerste drie leerjaren van het VO in een kleinschalige 
omgeving doorlopen. Alle niveaus blijven deze drie jaar bij elkaar, zodat je rustig 
kunt ontwikkelen. Vanaf het vierde leerjaar  ga je op het GGCA in Zuid naar 
school en werk je naar het eindexamen op jouw niveau.

PRAKTISCHE INFORMATIE:

GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM
Vrijeschool voor voortgezet onderwijs

Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam
Tel: 020 57 45 830 (tot 16.00 uur)
E-mail: info@ggca.nl
E-mail: aanname@ggca.nl 
www.ggca.nl

KAIROS TIENERCOLLEGE
Schoenerstraat 7
1034 XZ Amsterdam
www.kairostienercollege.nl

Auto: A10, afslag Zuid / S 108

Tram: 24, halte IJsbaanpad

Metro: 50, halte Amstelveenseweg, 51, 52, halte WTC

Bus: 62, halte IJsbaanpad, 

347, 357, halte Amstelveenseweg

Trein: Zuid WTC op 10 min loopafstand

Auto: A10, afslag Landsmeer/Kadoelen / S 117

Metro: 52, 10 min fietsen v.a. halte Noord & Noorderpark

Bus: 34, halte Tjalkstraat

ontwerp studio rooiejas / www.rooiejas.nl


