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Leren op jouw leerroute

•••••

“De eerste dage
n op de
middelbare sch
ool vond ik
wel spannend.
Je komt als een
houten plank b
innen en weet
niet hoe je je m
oet gedragen.
Maar als je ga
at kletsen met
anderen kom je
erachter dat
het heel vrij en
gezellig is!”
Megan Baaij
(jaar 1 Vita Co
llege)

Ontdek onze scholen

Een goede voorbereiding
Kies de school die bij jou past

Je staat voor de keuze:
naar welke school ga je
straks? Met dit boekje
helpen we je kiezen.

Er is bij ons
altijd een
school die bij
je past!
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Hi bijna-brugklasser!
er: jij
Nog even en het is zov
school!
mag naar de middelbare
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Superg
n vinden
veel zin in. Veel kindere
d. Jij ook?
het een beetje spannen
bent echt
Dat is heel gewoon. Je
niet de enige.
oor jou,
Dit boekje is speciaal v
raks kunt
zodat je weet wat je st
ouders het
verwachten. Vinden je
ag dat
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leuk om
natuurlijk.
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Lees snel verde

zen van
Veel plezier bij het kie
jouw nieuwe school!

7

Jij

kiest straks een school die jij het leukste vindt en
het beste bij jou past. Welke school dat wordt is aan
jou (en natuurlijk ook wel een beetje aan je ouders). Bij
ons valt er in ieder geval genoeg te kiezen. We hebben
in totaal zeven scholen. Deze vallen allemaal onder
de Purmerendse ScholenGroep. Je kunt bij ons naar
het 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, havo,
atheneum, gymnasium of Technasium.
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Onze scholen werken samen. Zo krijg jij het
allerleukste en beste onderwijs. En je kunt in sommige
gevallen ook switchen van school. Bijvoorbeeld als we
merken dat onderwijs op een ander niveau beter past.
En als je een vak op een hoger niveau wilt doen, kan
dat ook. Dan volg je dat vak misschien zelfs op een
andere school.

Gezonde scholen

Onze scholen zij
n allemaal
gezonde scholen
. In onze kanti
nes
vind je gezonde
snacks en
lunches. . Je zu
lt merken dat
gezond vooral
ook heel lekker
is.
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ADVIES

In groep 8 krijg jij een
voor een leerroute op de
middelbare school. Je juf of meester weet heel goed wat jij kunt,
waar jij je fijn bij voelt en wat het beste bij jou past. De Cito-toets telt
ook mee. Maar dat zegt niet altijd alles. Je vindt alle leerroutes
op pagina 17.
Soms blijkt een andere leerroute beter bij je te passen. Daarom werken
onze zeven scholen heel goed samen. Kies jij nu voor een vmbo-school,
maar blijk je later toch havo te kunnen, dan helpen we je om de
overstap te kunnen maken naar een andere school.
SG Antoni Gaudí (mavo) en het Da Vinci College (havo en vwo) werken
nauw samen. SG Nelson Mandela (mavo) en het Jan van Egmond Lyceum
(havo en vwo) zitten zelfs in hetzelfde gebouw. Als je overstapt van
de mavo naar de havo of andersom, dan word je daar heel goed in
begeleid. Maar we kijken nog verder. Misschien blijk jij heel goed in
een bepaald vak, dan kun je dat vak volgen op een ander niveau. Ga je
bijvoorbeeld naar het vmbo op het SG Nelson Mandela, maar ben je heel
goed in Engels of iets anders, dan volg je dat vak op de havo van het
Jan van Egmond Lyceum. En zit jij op het vmbo op SG Antoni Gaudí en
kan jij wiskunde op havoniveau aan? Dan kan jij op het Da Vinci College
wiskunde op havoniveau volgen. We noemen dat barrièrevrij onderwijs.
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De basisschool en de middelbare

Je hebt het vast al vaak gehoor
d: het is op de middelbare
school anders dan op de basissc
hool. Wat zijn precies
de verschillen?
Je krijgt veel nieuwe vakken die je
op
de basisschool nog niet hebt geha
d.
Elk vak is in een ander lokaal. Dat
maakt je dag heel gevarieerd!

l groter en
Het gebouw is vaak vee
en met
sam
heeft een aula waar je
n ook kleine
vrienden luncht. Er zij
dse
scholen bij de Purmeren
ScholenGroep.

je
Je krijgt een eigen kluisje: een kast
en
waar jij je spullen in kan bewaren
laat
Daar
.
dat je op slot kunt doen

Je hebt niet één vaste juf of meester,
maar voor elk vak een andere docent.

je ook je jas.

Dat maakt het heel afwisselend!

Je hebt elk lesuur een ander vak. Op

De juffen en meesters noem je

de ene dag heb je andere vakken dan

docenten en spreek je aan met meneer

op de andere dag in de week. Daarom

of mevrouw en hun achternaam.

krijg je een rooster, zodat je weet
waar je heen moet.

Er zijn vaak veel meer leerlingen dan

Je neemt je bo
eken en schrif
ten
steeds van hu
is mee naar sc
hool.
Je moet dus el
ke dag goed op
letten
wat je mee m
oet nemen.

op de basisschool. Dan heb je meer

kans om nieuwe vrienden te maken!

ntor. Dat is
Elke klas heeft een me
ciaal voor
een docent die altijd spe
Je mentor zie
jouw klas klaar staat.
enten en kan
je vaker dan andere doc
r legt je van
je alles vragen. De mento
gaten dat het
alles uit en houdt in de
goed gaat met jou.

Je huiswerk en je rooster staan

in Magister, een programma op je
laptop, tablet of computer. Daar kun
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je ook al je cijfers zien. Je ouders
kunnen ook inloggen en jouw cijfe
rs
en rooster bekijken.

Het ligt er een beetje
aan naar welke school
jij straks gaat. Maar
deze vakken krijg je
ol:
waarschijnlijk op scho

Welke
vakken
krijg je
straks?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aardrijkskunde
Economie
Geschiedenis
Biologie
Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans
Culturele en Kunstzinnige Vorming
Handvaardigheid en tekenen
Muziek
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding (Gym)
Informatica
Natuurkunde
Scheikunde
Techniek
Wiskunde
Onderzoek & Ontwerpen op
het Technasium
• Design Art in Science op
het Jan van Egmond Lyceum.
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havo
hoger
algemeen

vwo

vmbo

vormend

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

onderwijs

•••••••••••••••••••••••••••••••

voorbereidend middelbaar

•••••••••

Wat voor soorten onderwijs
biedt de Purmerendse
ScholenGroep?
beroepsonderwijs

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••

gymnasium

atheneum

Technasium

havo

Theoretische
leerweg

Gemengde
leerweg

Kader
beroepsgerichte
leerweg

Basis
beroepsgerichte
leerweg

praktijkonderwijs

mbo
Entree
opleiding

ISK

10-14
onderwijs

•••••
Jan van
Egmond
Lyceum

•••••
Jan van
Egmond
Lyceum
•••••
Da Vinci
College

•••••
Da Vinci
College

•••••
Jan van
Egmond
Lyceum
•••••
Da Vinci
College

•••••
SG
Nelson
Mandela
•••••
SG
Antoni
Gaudí
•••••
SG
W.J.
Bladergroen

•••••
SG
Gerrit
Rietveld
•••••
SG
W.J.
Bladergroen

•••••
SG
Gerrit
Rietveld
•••••
SG
W.J.
Bladergroen

•••••
SG
Gerrit
Rietveld
•••••
SG
W.J.
Bladergroen

•••••
SG
W.J.
Bladergroen

•••••
SG
W.J.
Bladergroen

•••••
SG
W.J.
Bladergroen

•••••
Vita
College
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De
internatio nale
schakelklas
duurt 2 jaar.
Daarna zijn
alle scholen
mogelijk.
Afhankelijk van
je niveau en je
leeftijd.

WO

HBO

18 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
JAA

tot 20 jaar

Onderwijs
in Nederland
MBO 2

MBO 1

VWO

HAVO

VMBO
TL

VMBO
GL

VMBO
K

VMBO
B

6 jaar

5 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar

VSO

MBO 3

Pro

R

MBO 4
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Basisonderwijs
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Leren
op jouw
leerroute!
Je kunt straks naar

Praktijkschool
Vmbo
Havo
Vwo

•
•
•
•

richte leerweg
basisberoepsge
richte leerweg
kaderberoepsge
eg
gemengde leerw
weg (mavo)
theoretische leer

Tweetalig onderwijs • havo en vwo
Technasium • havo en vwo
ISK

15

10-14 onderwijs
16
12
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PRAKTIJK

Vmbo is de afkorting van voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs. In Nederland gaat het grootste deel van de
leerlingen naar dit type onderwijs.

Praktijkonderwijs

Als je een doener bent is praktijkonderwijs iets voor jou. Je krijgt
veel praktijkvakken en je komt in kleine klassen waar je extra
ondersteuning krijgt. Niet iedereen mag naar het praktijkonderwijs.
Dit ligt aan het advies dat je van de basisschool meekrijgt.
Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs. Dat betekent dat
je na 4 of 5 jaar mag gaan werken als je een baan hebt en liever
zou stoppen met leren. Heb je je diploma gehaald? En wil en kun
je graag nog verder leren? Dan kun je een entree-opleiding niveau
1 volgen. Er zijn zelfs leerlingen die een opleiding op niveau 2
afronden. Hiermee haal je dus je mbo-diploma bij ons op school.

DUUR

VERVOLG

5 jaar
		
		

•
•
•

Werken (betaald werk)
Leren (niveau 1, 2 & 3 mbo)
Anders (bijvoorbeeld begeleid werken)

WELKE SCHOOL

ISK

SG W.J. Bladergroen

ISK Internationale Schakelklas
(eerste opvang anderstaligen)
Woon je nog niet zo lang in Nederland? Dan kan school soms
best lastig zijn, omdat je niet zo goed Nederlands spreekt. De
Internationale Schakelklas is speciaal voor jou, als je tussen de
12 en 18 jaar bent en korter dan twee jaar in Nederland woont. We
zorgen dat je na maximaal 2 jaar op het ISK door kunt leren op
een andere opleiding. Dat kan elke school zijn, afhankelijk van je
leeftijd en je niveau. Nederlands is bij ons het belangrijkste vak. Je
leert spreken, luisteren, lezen en schrijven, maar ook hoe het is om
te wonen in Nederland. Natuurlijk krijg je ook andere vakken als
wiskunde, Engels en praktijkvakken.

DUUR

VERVOLG

maximaal
2 jaar

•
•

Van praktijkonderwijs tot Gymnasium
Van mbo tot hbo

WELKE SCHOOL

SG W.J. Bladergroen
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VMBO

Les op het vmbo

Je kunt het vmbo volgen op
vier leerroutes

1

Theoretische leerweg (vmbo-tl/mavo)

2

Gemengde leerweg (vmbo-gl)

3

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)

4

Vind je het leuk om uit een boek te leren? Dan is dit waarschijnlijk
jouw niveau. Je krijgt behoorlijk veel theorie en je krijgt bij alle
vakken ook praktische opdrachten. Het vmbo-tl noemen we ook wel
mavo. Dat is eigenlijk de oude naam voor vmbo-tl.

Op dit niveau krijg je zeker les uit boeken. Maar jij vindt het
evengoed leuk om in de praktijk bezig te zijn. Daarom combineren
we theorie met de praktijk in deze leerweg. Zo kun jij alvast kijken
wat voor soort werk je later misschien wilt doen. De gemengde
leerweg heeft hetzelfde niveau als de theoretische leerweg.

Net als bij vmbo-b kom je er hier achter wat je later wil worden. Je
krijgt veel praktijkopdrachten. En in de praktijk leer je meteen een
beetje theorie. De kaderberoepsgerichte leerweg is iets moeilijker
dan de basisberoepsgerichte leerweg. En iets makkelijker dan de
gemengde- en theoretische leerweg.

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)
Vind je het leuk om dingen te doen? Dan past dit onderwijs bij
jou. Je krijgt hier alle mogelijkheden om te kijken wat jij later wil
worden. Je krijgt veel praktijkopdrachten en je loopt stage bij echte
bedrijven. Zo kun jij je goed oriënteren op wat je leuk vindt en waar
je goed in bent.

19

BASIS
BEROEPS
GERICHTE
LEERWEG
(VMBO-B)

KADER		
BEROEPS		
GERICHTE
GEMENGDE
LEERWEG
LEERWEG
(VMBO-K)
(VMBO-G)

THEORETISCHE
LEERWEG
(VMBO-T)

PRAKTIJK

•••••

•••••

•••••

••••• 			

THEORIE

•••••

•••••

•••••

•••••

Lwoo
Binnen alle vier de vmbo-niveaus is er ook leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo). Speciaal voor kinderen die extra hulp nodig
hebben. Alle vmbo-scholen bieden ondersteuning voor leerlingen
met een lwoo-indicatie. Dat betekent dat je wat meer ondersteuning
en begeleiding nodig hebt. Elke school vult zelf in hoe de
ondersteuning wordt gegeven. Als je veel extra ondersteuning
en begeleiding nodig hebt, ben je op het vmbo van het SG W.J.
Bladergroen het beste op je plek. Deze school biedt een vmboonderbouw op alle niveaus, met extra ondersteuning en intensieve
begeleiding. De leerlingen die na twee jaar nog steeds zorg nodig
hebben, kunnen op SG W.J. Bladergroen een vmbo-basis- of
-kaderdiploma halen.

Vakken
In de eerste twee jaar van het vmbo krijgt iedereen dezelfde vakken.
Daarna kies je een richting die jij leuk vindt.
Een

profiel noemen we dat.

Bij vmbo-GL, vmbo-K en vmbo-B
kun je kiezen uit:

Volg je vmbo-TL (mavo),
dan kies je uit:

•

• Techniek
• Economie
• Zorg en Welzijn (Z&W)

•
•
•
•
•

Produceren, Installeren en
Energie (PIE)
Mobiliteit en Transport (M&T)
Zorg en Welzijn (Z&W)
Bouw, Wonen en Interieur (BWI)
Economie en Ondernemen (E&O)
Dienstverlening & Producten
(D&P)

DUUR

VERVOLG

4 jaar
•
		
•
			

doorleren op het mbo
doorstromen naar de havo
(alleen bij vmbo-tl en vmbo-gl)

WELKE SCHOOL

Vmbo-tl
Vmbo-gl, -k en b

SG Antoni Gaudí, SG Nelson Mandela
SG Gerrit Rietveld, SG W.J. Bladergroen
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HAVO

VWO

Naar de havo!

Leren op het vwo

Het niveau en het tempo van de havo ligt hoger dan het vmbo. En
je krijgt hier meer verschillende vakken. Zo leg je een goede basis
voor jouw toekomst. In de eerste drie jaar krijg je dezelfde vakken
als al jouw klasgenoten. Vanaf de vierde klas heeft iedereen nog
steeds een aantal vaste vakken (Nederlands, Engels en wiskunde).
Daarnaast kies je een profiel.

Het vwo is in Nederland het hoogste niveau dat je kunt volgen op
de middelbare school. Het is op dezelfde manier opgebouwd als
de havo: in de onderbouw krijgen alle leerlingen dezelfde vakken.
Daarna kies je een profiel (deze profielen zijn hetzelfde als bij de
havo).

Profielen

Je kunt op het vwo naar het

atheneum of het

gymnasium. Op het gymnasium krijg je twee vakken

meer dan op het atheneum. Namelijk Grieks en Latijn.
Handig, als je bijvoorbeeld dokter wil worden, rechten of biologie wil
studeren.

1

Natuur en techniek

2

Natuur en gezondheid

3

Economie en maatschappij

4

Cultuur en maatschappij

Gymnasiumleerlingen zijn vaak net even nieuwsgieriger. Ze zijn
altijd op zoek naar het waarom. Het is dan fijn om in een omgeving
te leren met klasgenoten die ook nieuwsgierig zijn en graag willen
leren. Op het gymnasium is willen leren helemaal oké.

DUUR

VERVOLG

6 jaar

•
•

doorleren op de universiteit
doorleren op het hbo

WELKE SCHOOL

keuzevak:

atheneum
gymnasium
Tweetalig Onderwijs

Da Vinci College, Jan van Egmond Lyceum
Jan van Egmond Lyceum
Da Vinci College

In de bovenbouw krijg je ook een
een vak wat jij zelf kiest naast je profielvakken.
Je doet examen in 7 vakken.
Maar zover is het nog lang niet voor jou!
DUUR

VERVOLG

5 jaar

•
•

doorleren op het mbo of hbo
doorstromen naar het vwo

WELKE SCHOOL

Da Vinci College (ook tweetalig)
Jan van Egmond Lyceum
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Het Technasium!

!

Het Da Vinci College heeft ook een Technasiumafdeling.
Alle brugklassers van de havo en het vwo krijgen het vak
Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Tijdens dit vak werk je in kleine
groepen aan projecten. Samen met je groepje ga je een probleem
van een bedrijf onderzoeken en daar een oplossing voor bedenken.
Je krijgt toffe opdrachten uit de praktijk, waarin je met je hoofd
en handen aan de slag gaat.
Tijdens de projecten leer je allerlei handige vaardigheden die je
nodig hebt om goed je school en je vervolgopleiding te kunnen
doorlopen, maar ook later in je werk. Je leert bijvoorbeeld
samenwerken, creatief denken, problemen oplossen en goed
communiceren. De 21e eeuwse vaardigheden noemen we dat. Goed
voor je vervolgopleiding en latere beroep!
Aan het einde van elk schooljaar kun je kiezen om wel of niet door
te gaan met het vak O&O. Kies je het vak in alle jaren van de
onderbouw, dan kun je O&O ook in de bovenbouw kiezen. Uiteindelijk
krijg je dan een Technasium-certificaat, naast je diploma. Dat kan op
de havo en op het vwo.
Ga je straks naar havo of vwo en vind je techniek, technologie en de
exacte vakken leuk? Ben je nieuwsgierig en wil je naast het leren
ook actief bezig zijn? Dan is het Technasium iets voor jou!
DUUR

VERVOLG

havo 5 jaar
vwo 6 jaar
		
		

havo: doorleren op het mbo of hbo,
doorstromen naar het vwo
vwo: doorleren op de universiteit,
doorleren op het hbo

WELKE SCHOOL

Da Vinci College
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10-14 onderwijs
10-14 onderwijs is voor kinderen van 10 t/m 14 jaar. Voor sommige
kinderen is het kiezen voor een middelbare school in groep 8 niet
het juiste moment. Het is te vroeg, of het is juist te laat. Je kunt al
vanaf groep 7 naar het 10-14 onderwijs.
Misschien weet jij al heel lang wat je wilt en zit je in groep 6.
Dan zou je misschien al eerder willen kiezen. Of misschien ben jij
juist wel iemand die er nog helemaal niet aan toe is om al te kiezen.
Omdat je bijvoorbeeld niet zeker weet wat je niveau is, of wat je leuk
vindt. Speciaal voor deze kinderen is er het 10-14 onderwijs
op het Vita College.
Je krijgt er twee jaar extra tijd om te ontdekken wat bij je past,
zodat je heel bewust kan kiezen voor de volgende school. Kinderen
die nu in groep 6, 7 of 8 zitten en een (voorlopig) mavo-, havo- of
vwo-advies hebben, kunnen volgend schooljaar naar het Vita College.
Op het Vita College zit je maximaal t/m je 14e jaar. Daarna stroom
je door naar een andere school, die bij jou past.
Als tiener heb je onderwijs nodig dat past bij jouw tienerbrein.
Je leert ontdekken hoe je zelf het beste leert en je wordt je
bewust van de stappen die je maakt. Verschillende vakken worden
binnen een thema met elkaar verbonden. Het Vita College biedt
lesactiviteiten die je uitdagen om creatief te zijn en om zelf
oplossingen te bedenken. Het allerbelangrijkste is dat ‘leren met
plezier’ leidt tot goed leren.
DUUR

VERVOLG

Afhankelijk van jouw instroommoment. Na klas 4 (op een
andere middelbare school zou
je dan in de tweede klas zitten)
kies je voor een andere
middelbare school

Afhankelijk van jouw niveau
een andere school in het
voortgezet onderwijs.

WELKE SCHOOL

Vita College
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Een school
waar jij ertoe
doet en veel
kunt bereiken.

bladergroen.psg.nl

SG W.J. Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school voor
leerlingen die extra hulp nodig hebben. Sommige leerlingen hebben
hulp nodig bij hun schoolwerk, anderen bij hoe ze zich voelen of
gedragen. En wij helpen je daarbij. Als je mentor of een andere
docent merkt dat je hulp nodig hebt, zorgt hij of zij dat je dat krijgt.
Natuurlijk kun jij ook zelf om hulp vragen. We benadrukken vooral
wat je wél kunt en geven je extra zorg en aandacht om de nodige
stappen te zetten. Zo zorgen we er samen voor dat het goed gaat
met je op school. Het gaat tenslotte om jou!

Doen wat
werkt!

:
Facebook
rgroen
e
d
la
.b
psg

Praktijkonderwijs
Vmbo met extra ondersteuning – Lwoo
Internationale Schakelklas (ISK) (Eerste opvang anderstaligen)
Flevostraat 257, 1442 PX Purmerend

395

PRAKTIJK
ONDERWIJS

ISK

200

85

110
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:
Instagram
ergroen
psg_blad

AANTAL		
LEERLINGEN
VMBO

•••••
“We gaan hie
r heel fijn
met elkaar o
m. Er wordt
meteen ingeg
repen als er
gepest word
t. Er zijn he
el
veel docente
n die iederee
n
goed helpen.
Als je hulp
nodig hebt z
ijn de docent
en
er meteen vo
or je.”
Milan Kemp
er
(2e jaar pro
)

29

Ondersteuning
Bij SG W.J. Bladergroen krijg je een eigen mentor die
jou begeleidt. Samen met jou en je ouders maakt je
mentor een plan voor een leerroute: een plan hoe jij
het beste kunt leren.
Bij de start van het schooljaar hebben we hier de
eerste gesprekken over. Ongeveer iedere negen
weken gaan we opnieuw in gesprek. Twee keer per jaar
bespreek je samen met je ouders en je mentor hoe
het de afgelopen tijd op school gegaan is. Bij deze
evaluatie stellen we meteen doelen voor de komende
periode. Deze gesprekken duren ongeveer een half uur.
Iedere leerling heeft andere hulp nodig. Daar houden
we in de lessen steeds rekening mee. Je docenten
leggen alles uit, zodat jíj het snapt en ergens naartoe
kan werken. Er is veel afwisseling in de lessen en
je kunt er veel zelf doen. Je komt in een kleine klas.
Als dat nodig is, zijn er zorgspecialisten die je extra
kunnen helpen.

•••••
“Ik heb een
fijne kleine k
las. Dat is
lekker rustig
. Ik wil late
r kapster
worden. We
mogen hier in
de les
elkaars haa
r doen. Echt
leuk!”
Samantha O
elmann (1e ja
ar pro)
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Leren moet ook le
uk
zijn! Je krijgt inte
ressante vakken,
maar er zijn ook
leuke activiteiten
met je klas.

baretbkeersct?ue in de zomer en
m
t
s
e
e
f
la
a
g
een
in de pauze?
i
o
o
n
r
e
o
lt
Of een voetba

Wat dacht je van

een

Je vindt het op SG
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W.J. Bladergroen!

De brugklas
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VMBO

krijgt. En dat merk je
ool waar je de ruimte
We zijn een kleine sch
150 leerlingen tegelijk
l
aa
er hebben maxim
nt
Wa
es.
uz
pa
de
in
ook
n, panna voetballen of
jij lekker tafelvoetballe
ar
pauze. Daardoor kun
n voor de brugklas ma
je. Dit geldt niet allee
goed
we
t
da
zo
g
chillen aan een tafelt
da
ere
ied
ziet je mentor bijna
voor alle leerjaren. Je
ine school zijn kun
at. Doordat we een kle
ga
je
weten hoe het met
leerlingcoördinator, de
n van de docenten, de
je altijd terecht bij éé
je meteen.
ewerker en helpen we
conciërge of logemed

Een dag op SG
W.J. Bladergroe
n

Op onze school hebben we lessen van 45 minuten. Iedereen die bij
ons werkt is erop gericht jou zo goed mogelijk te helpen. Jij staat
centraal. Als dingen op onze school niet goed voor jou
werken, passen we die aan. Dat noemen wij
Dat is mogelijk, doordat we een kleine
school zijn en kleine klassen hebben, met zeer professionele
docenten en zorgprofessionals. Daardoor krijg je alle
die jij nodig hebt.

maatwerk.

aandacht

•••••
“Later wil ik v
erpleegkundige
worden.
Ik weet dus al
welk profiel ik
ga kiezen:
zorg en welzijn
. Maar voordat
je hier
een profiel kiest
ga je eerst elk
profiel
een paar weken
volgen. Zo kan
je beter
ontdekken wat
bij je past.”
Steffanie Maas
(2e jaar vmbo)
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l
o
o
h
c
s
e
z
n
o
p
O
leer je door
te doen en ontdekken
te ervaren.

Op SG Gerrit Rietveld leer je voo
ral door dingen
te doen en te ervaren. Je gaat vee
l dingen
bouwen en repareren, iets organise
ren en mensen
helpen. Dat doen we in heel vee
l verschillende
projecten. Want er is bij ons op
school heel veel
te kiezen! Zo kun je meteen
wat jij leuk vindt en wat
voor werk je later wilt doen.
Door dingen te doen, ontdek je
waar
je goed in bent en wat je kan.

Instagram:
gerrit_rietveld_
purm

erend

rietveld.psg.nl

Geslaagd in
de praktijk

Je komt in een kleine klas op een
kleine overzichtelijke school.
Zo hebben we veel aandacht voo
r iedere leerling. Op onze school
draait
het om plezier en willen we dat
jij je veilig voelt. We respecteren
iedereen
zoals hij of zij is. En iedereen ken
t elkaar.
We houden van

duidelijkheid.

Daarom hebben we duidelijke afsp
raken. Deze staan op borden in
onze
school. We geloven dat belonen
beter werkt als straffen. Als jij je
aan
de afspraken houdt kun je muntjes
verdienen! Die muntjes kun je wee
r
uitgeven in ons winkeltje met leuk
e en handige schoolspullen.
Of je kunt er een uitslaapkaart mee
verdienen!

Vmbo basis, kader en gemengde leerweg
Spinnekop 1, 1444 GN Purmerend

Facebook:
SgGerritRietvel
d
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de
“Ik wil later in
ken.
horeca gaan wer
vanaf mijn
Dat weet ik al
ga volgend
tweede. Dus ik
ak gastheer/
ev
z
eu
k
et
h
r
a
ja
en.”
gastvrouw volg
e leerjaar)
Tessa Snijder (3
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Allerlei coole
activiteiten op het
Gerrit Rietveld!

om je klasgenoten
Een introductieweek
, ieder jaar
beter te leren kennen
iten, zoals schaatsen
ite
tiv
ac
e
ls
oo
ch
ns
buite
n buitenlandreis.
en in de derde klas ee

Talentklassen

De
zijn
keuzeklassen vo
or leerlingen di
e
graag nog meer
willen uitblinke
n.
Ben jij sportief, enthousiast en heb je doorzettingsvermogen?

sportklas wat voor jou! Ben je creatief en
wil je meer van kunst weten? Dan vind jij de kunstklas
Dan is de

vast heel erg leuk! Ben je goed met computers of vind je het

leuk om te programmeren? Dan ben jij in de
helemaal op je plek!

ICT-klas

•••••
“Je zit hier
niet alleen m
aar met je n
de boeken. V
eus in
aak gebruik
je
ook je laptop
Maar we ler
.
en vooral do
or te doen. E
kan hier va
n je
n alles kieze
n om te doen
!”
Rivano Gong
riep (1e jaar
)
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De brugklas

Een dag op SG Gerrit Rietveld

In de brugklas heb je
een eigen mentor. Dit
is één van je docenten
speciaal voor jouw kla
die er
s is. Je ziet hem of ha
ar meerdere keren pe
r week.
Samen met de klas pra
at je in het
wat er goed gaat en wa
t er minder goed gaat.
Maar je kunt ook
alleen met je mentor
praten.

mentoruur

Je mentor helpt je om
verder te komen op sch
ool. Hij of zij praat
regelmatig met je over
hoe het met je gaat en
waar je begeleiding bij
nodig hebt. Maar we
praten ook met je oude
rs en betrekken hen bij
het met jou gaat op sch
hoe
ool. Dat vinden we be
langrijk.
Heb je wat extra hulp
nodig? Dan helpen we
je. Bijvoorbeeld met ee
dyslexiecoach, extra
n
ondersteuning of zelfs
iemand die jou speciaa
begeleidt op school. He
l
b je moeite met een be
paald vak, dan kun je
naar het

maatwerkuur.

Jij, je ouders en de sch
ool;
samen ontdekken we
waar

jouw talent

ligt.

We kunnen veel extra
ondersteuning bieden:
Remedial Teaching
(RT), persoonlijke bege
leiding, omgaan met
faalangst of schoolmaatschappelijk werk.
Ook leerlingen met lee
rwegondersteuning zijn
harte welkom op SG Ge
van
rrit Rietveld. En heb jij
moeite met het maken
huiswerk, het leren pla
van
nnen of hulp bij het ler
en leren,
dan is er de huiswerk
kamer om jou daarbij
te helpen.
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Als je het schoolplein op komt fietsen, zegt onze
schoolleiding je al vrolijk gedag. Je gaat snel naar
binnen. Je legt je jas in je eigen kluisje en pakt de
boeken die je nodig hebt. Je volgt twee lessen van
45 minuten, waarin je vooral bezig bent. Daarna is
het tijd voor pauze. Lekker even naar buiten of binnen
kletsen met je vrienden. Als de bel gaat, lopen jullie
samen naar de volgende les. Zo heb je verschillende
vakken per dag, met tussendoor in totaal drie keer
pauze.
Elke week heb je een Rietvelduur. Hierin helpen we
je te ontdekken wie jij bent, wat je wil en wat je kan.
Onze docenten zijn erg betrokken. Ze leren je ‘leren’
en ‘kiezen’. En bij ons valt er veel te kiezen. Een leuk
keuzevak bijvoorbeeld! Zo krijg jij onderwijs wat bij jou
past. Onderwijs op maat.
Tijdens het naar huis fietsen kom je een gezellige
bovenbouw leerling tegen. Hij is net begonnen aan zijn
profiel dienstverlening en producten en heeft geleerd
een film te monteren en een recept te bereiden.

•••••
“Je raakt hier
met heel veel k
inderen
bevriend! Ieder
een is heel aard
ig
voor elkaar. En
we hebben hier
een
hele grote aula
waar je kunt ch
illen
met je vrienden
.”
Zoey Boshuisen
(1e jaar)
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SG Gerrit Rietveld heeft verschillende
profielen waar je uit kunt kiezen:
2
1

Dit technische profiel is een combinatie van
installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek.
Je leert met hoe installaties en producten in elkaar
zitten en hoe je dat zelf kunt maken. Wil jij alles leren
over verschillende materialen, gereedschappen, maar
ook veiligheidsregels en -voorschriften, dan is het
PIE-profiel vast iets voor jou!

Dienstverlening en Producten (D&P)
Bij D&P kies je een interesselijn. Dit kan
Ondernemen & ICT zijn, Dienstverlening & Bewegen,
Dienstverlening & Zorg of Ontwerpen & Maken.
Daarnaast krijgen alle leerlingen workshops waarin je
4 belangrijke vaardigheden leert die je de rest van je
leven kunt gebruiken: een activiteit organiseren; een
product maken; promoten, presenteren en verkopen
en tot slot een multimediale productie maken. Bij
D&P werken we altijd met levensechte opdrachten
en opdrachtgevers. Zo organiseren onze leerlingen
pietengym op de basisschool, doen zij activiteiten in
het verzorgingshuis, organiseren ze kinderfeestjes
en doen ze de bediening bij grote events.

40

Produceren, Installeren en Energie (PIE)

3

Mobiliteit en Transport (M&T)
Ben jij gek op allerlei vervoersmiddelen? Met dit
M&T-profiel leer jij alles over de techniek achter de
fiets, motor, auto en vrachtwagen. In onze eigen mooie
werkplaats leer jij reparaties uitvoeren. Wil jij
misschien later monteur, autoschadehersteller
of vliegtuigonderhouder worden? Dan is dit
M&T-profiel een mooie start!

41

!

gaudi.psg.nl

Een school
d
j
i
t
w
u
o
j
r
waa
d
j
i
t
r
e
k
j
i
l
e
fijn én teg
uitdagend is.

Met een
glimlach
naar school
Facebook:
psg.gaudi

vmbo-tl (mavo) leerjaar 1 t/m 4
mavo-havo leerjaar 1
Flevostraat 247, 1442 PX Purmerend
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Instagram:
sg_gaudi

Jezelf zijn en met een glimlach naar school gaan. Dat vinden wij
belangrijk! (En goede cijfers halen natuurlijk ook!) Op SG Antoni
Gaudí willen wij dat jouw schooltijd fijn én tegelijkertijd uitdagend
is. We gaan daarom samen aan de slag, zodat jij jezelf nóg beter
leert kennen en tot groei komt. We zijn een kleine school in een
eigen gebouw. Dat vinden veel leerlingen heel fijn. Iedereen voelt
zich al snel thuis. De meeste leerlingen kennen elkaar en ook de
docenten zijn erg betrokken. Dat zegt wel iets over de fijne sfeer
binnen onze school. Op onze Mavo dagen we je uit én geven je veel
mogelijkheden, zodat jij vol (zelf)kennis en vertrouwen de toekomst
in kunt.

•••••
“Ik was ban
g dat ik wein
ig
vrienden zo
u hebben. Ik
was heel
verbaasd ho
e sociaal ied
ereen
hier is. Ik h
eb nu veel m
eer
vrienden da
n vroeger!”
Jade Lieuwe
s (1e jaar)
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Een extra leuke
schooltijd!
Met onze schoolf
eesten,
een kerstgala, ex
cursies,
een buitenlandre
is en
sportdagen.

Gaudiviteiten
Gaudiviteiten zi

jn extra leuke
lessen waarin jij
kiest voor wat jij
leuk vindt:

•••••
de
“Ik ben lid van
. Ons doel is
leerlingenraad
beter en
om de school nog
. Er zijn
leuker te maken
lle schooljaren
leerlingen uit a
raad. Laatst
en
g
n
li
er
le
e
d
in
pen met
hebben we gehol
van het
de organisatie
”
Haloweenfeest.
(1e jaar)
Finn Trauschke

Maatwerkweken
Aan het einde van een
periode zijn er steeds twee
maatwerkweken. Je krijgt dan
extra ondersteuning bij de
vakken die je moeilijk vindt,
maar je kunt er ook voor
kiezen om iets extra’s te doen
bij vakken die je heel leuk
vindt! De keuze is aan jou!
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Engelse
presentatie
sport, techniek
of
kunst.

Ontdek je talent
en! Als je ergens
goed in bent, do
e je dat vaak met
veel plezier. Bij
ons ontdek je
tijdens de Gaud
iviteiten waar je
goed in bent en
nog beter in kan
worden.

pij,
in de maatschap
De school staat
we veel aandacht
daarom besteden
s
de mensen om on
aan de wereld en
t
Da
.
er
maatschappijle
heen in het vak
. Er
t eerste leerjaar
krijg je vanaf he
j je
projecten waarbi
zijn regelmatig
reld of
ed is voor de we
iets doet dat go
loop
ders. Daarnaast
voor iemand an
aar
eerst een dag m
je elk jaar stage;
.
een hele week
in de bovenbouw

We werk
en
het Da V nauw samen m
inci Colle
et
g
als je bij
vo orbeel e. Handig,
de
een hoge
r niveau en vak op
wilt volg
Daaro m
en!
wo
samen e rdt er vo or o ns
en nieuw
o ntworp
gebouw
en
het nog . We denken dat
on
duurt vo geveer drie jaar
ordat da
t gebouw
er is.

Een dag op Gaudí

De brugklas
Het is natuurlijk supe
rfijn als het goed gaat
met je schoolwerk.
Maar er zijn meer belan
grijke dingen. Op Gaud
í leer je ook over
andere dingen die be
langrijk zijn om goed
in je vel te zitten en je
goed te kunnen ontw
ikkelen. Daarom krijg
je in de eerste klas dri
trainingen:
e

over re
:
n
e
d
e
h
g
i
d
1 Sociale vaavoror jezelf opkomen
gaan en
met elkaar om
verbeter jouw
:
n
e
d
e
h
g
i
rd
2 Studnileerevn aa
manier va
je leert
:
n
e
d
e
h
g
i
tale vaaderdcomputer, maar ook nepnieuws te
i
g
i
D
3
an met

spectvol

te ga
nog beter om
etten.
veilig te intern
en
n
ne
herken
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•••••
“We wer
ken niet
alleen m
laptops
aar met
maar oo
k met p
Ze geve
e
n en pa
n hier g
pier.
oed les
rekenin
e
n
houden
g met je
echt
. Bijvoo
r
b
e
eld als j
dyslecti
e
sch bent
.”
Souraya
Nazih (
4e jaar)
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We hebben onze eigen manier van leren ontwikkeld
waarmee jij het beste uit jezelf haalt: ‘Gaudí-leren’. Dit
betekent dat jij zelf nadenkt over een oplossing voor
een onderwerp waar we op school aan werken. Dan
leer je namelijk beter dan wanneer alles voorgekauwd
wordt. Soms heeft een vraag meerdere antwoorden.
Je kan vast een beter antwoord verzinnen dan
‘gewoon daarom’. Jij leert op Gaudí verder te denken
en uit te leggen ‘waaróm’!
In de lessen maakt de docent duidelijk wat hij of zij
verwacht. Op het bord staat wat het doel van de les is.
Voor jou is zo heel duidelijk wat je die les gaat leren.
Aan het einde van de les kijkt de docent samen met
jou of het doel is behaald. De meeste lessen duren
45 minuten, maar er zijn ook dubbele uren.
Je krijgt bij ons studiebegeleiding. Dat betekent dat
we je helpen bij de vakken die jij moeilijk vindt. En we
helpen je jouw manier van leren te verbeteren, zodat
het leren gemakkelijker gaat. Ook hebben we een
huiswerkklas. Hierin maak je je huiswerk op school,
zodat je dat thuis niet meer hoeft te doen. En bij de
loopbaanbegeleiding helpen we je bij het maken van
keuzes die je tegenkomt in je schoolloopbaan. Welk
profiel past bijvoorbeeld bij jou?

47

Een school waar
je kunt leren op
de manier die
bij jou past

mandela.psg.nl

Openbare daltonschool
vmbo-tl (mavo) leerjaar 1 t/m 4
mavo-havo leerjaar 1
Hoornselaan 10, 1442 AX Purmerend
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sg_nelson_mandela

SG Nelso
nMandela

Met dalton
leer je meer

Op een daltonschool is leren veel meer dan
kennisontwikkeling. Op onze school ontwikkel je
ook belangrijke vaardigheden. Je leert keuzes
maken, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken
met klasgenootjes, plannen en zelfstandig werken.
Daar heb je veel aan op school, tijdens een stage
en ook in je leven buiten school. En wij zijn er om je
daarin te begeleiden.

•••••
“Ik ben trot
s dat ik nu m
avo doe, wan
had eerst ka
t ik
der. Mijn dr
o
o
m
is
om naar de
havo te gaan
. Daarom be
n
ik hier, dan
ik makkelijk
kan
naar het Jan
van Egmond
Lyceum. Die
school zit in
hetzelfde ge
dus je maak
bouw,
t vrienden o
p 2 scholen.”
Onurcan Ka
ya (1e jaar)
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Mandela
is leuk!

bben wij een
Twee keer per jaar he
week waarin leuke en
activiteitenweek. Een
op
ops worden gehouden
interessante worksh
ke
leu
k
Oo
t.
ns
muziek, ku
het gebied van sport,
a.
mm
ra
og
pr
t
ken op he
uitjes staan in deze we
n
ee
r
jaa
elk
rt
organisee
Onze feestcommissie
,
st
fee
en
we
llo
zoals het Ha
aantal leuke feesten
t
he
t
me
g
kin
menwer
klassenuitjes en in, sa
, ook een kerstgala.
um
ce
Ly
nd
Jan van Egmo
n je
kamp, in leerjaar 2 ka
In leerjaar 1 ga je op
ma
am
gr
ro
sp
wisseling
deelnemen aan een uit
w
land. In de bovenbou
its
Du
in
met een school
s.
rei
nd
kun je mee op buitenla

•••••
“In het dalt
onuur kan
je kiezen aa
n welk
vak je wilt w
erken en
de docent ka
n je dan
helpen met d
at vak.
Je kan ook h
uiswerk
maken in da
t uur.
Je kiest zelf
waar
je je tijd aan
gaat
besteden.”
Liza de Roo
(1e jaar)

Ontdek wat je
leuk vindt

Op SG Nelson Mandela

draait het

om jou! In de theoretis
che vakken doen we
veel praktische
opdrachten. Wij biede
n ook het vak IT&Me
dia. Zo wordt het nooit
saai.
En in onze
kun je ontdekken waar
je
nog beter in wilt worde
n. Je kunt kiezen uit
de leukste richtingen
:

talentklassen

Sport, Kunst, Cambrid
ge Engels
en ICT.
50
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De brugklas
In de brugklas zijn de
lestijden van 8.30 uu
r tot 14.30 uur. Wij we
met weektaken. In de
rken
lessen is tijd om aan
je
weektaak te werken,
kun je zelf kiezen voor
en ook
dalton stil waarin je aa
n je weektaak kunt we
Natuurlijk zal je thuis
rken.
ook wel eens aan je we
ektaak werken en ler
voor toetsen. Zo wen
en
je aan het systeem va
n de middelbare schoo
houd je voldoende tijd
l en
over voor je hobby’s,
sport en vrienden.
SG Nelson Mandela is
een vmbo-tl school, oo
k wel mavo
genoemd. Wij hebben
mavo- brugklassen
en mavo/havo-brugkla
ssen. In de mavo/
havo brugklassen wo
rden dezelfde boeken
gebruikt als in de havo
brugklas van het
Jan van Egmond Lyceu
m. Zo kun je
ontdekken of doorstro
men naar 2
havo een goede optie
voor jou is.
De brugklassers hebb
en een eigen
aula om in de pauze te
eten,
te chillen en tafelvoe
tbal te
spelen. Op het schoo
lplein
kan je lekker zitten of
een
potje voetballen, baske
tballen
en tafeltennissen.
Elke klas heeft een me
ntor
bij wie je altijd en voor
bijna
alles terecht kunt. De
mentor
besteed ook veel aand
acht
aan de relatie tussen
de leerlingen
onderling. Want een kla
s waar de
leerlingen goed met elk
aar overweg
kunnen, laat vaak goed
leerresultaten
zien. Heb je dyslexie
of heb je

extra hulp
de mentor de juiste
ondersteuning.

nodig, dan regelt
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Een Daltondag op Mandela
In daltononderwijs mag je zelf keuzes maken. En
dat motiveert! Je kiest elke dag bij welke vak je een
dalton uur wilt doen. Je bepaalt zelf wat je doelen zijn
voor dat uur, bijvoorbeeld dat je zelfstandig aan je
weektaak gaat werken, of dat je wat meer uitleg gaat
vragen, of misschien wil je je nog verder in het vak
verdiepen omdat je het super interessant vindt.
Op SG Mandela gebruiken we een mix van boeken en
online interactieve lesstof. Voor de online opdrachten
en het overzicht van de weektaken, heb je een altijd je
laptop bij je.
In de profielkeuze die je maakt aan het einde van
het tweede leerjaar, behoren ook sport, tekenen en
ICT tot de mogelijkheden. In deze vakken kun je ook
eindexamen doen. Het team van SG Nelson Mandela
werkt samen met jou toe naar een optimale start in
het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 4
of op de havo.

•••••
hier goede
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goed moet pla
ry (1e jaar)
Noor Alume
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Op onze school o

ntdek

je waar je goed in

en vooral wie jìj

bent

bent!

Wie ben jij en wat vind je leuk, waar ben je goed in?
Samen gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen.
Zo helpen we jou om dáár te komen waar jij naartoe wilt. Je krijgt volop

uitdaging en kansen.

janvanegmond.ps
g.nl

Waar je
kunt zijn
wie je bent.

psgjel

Havo, atheneum en gymnasium
Hoornselaan 10, 1442 AX Purmerend
AANTAL			
LEERLINGEN
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JEL_psg
#watisjouwtale
nt
#janvanegmond

Wij geloven erin dat als je weet wat je leuk vindt en waar je goed in bent,
je ook weet wat jouw plek in de maatschappij
kan zijn. Daarom werken we op het Jan van
Egmond Lyceum vanuit talentgebieden. Dat helpt
jou om je talenten te ontdekken en verder te
ontwikkelen. Daarvandaan leer je keuzes maken die
bij je passen. We helpen je daarbij door je te leren
waarom je iets leert.

Haal het
beste in
jezelf naar
boven!

Dat noemen wij betekenisvol onderwijs. Weten hoe
je moet leren, waarom je dat moet leren en alles
wat je leert combineren en toepassen. En als je dat
kunt, dan heb je daar niet alleen bij ons op school maar ook de rest van
je leven plezier van.

School is zoveel meer dan alleen je diploma halen! School is leuk. Op
school sluit je vriendschappen voor het leven en maak je herinneringen.
Bij ons op school bereiden we je voor op het leven na de middelbare
school. We helpen je om na te denken over wat jij kunt bijdragen aan de
maatschappij en hoe je jouw talenten daarvoor kunt inzetten.

•••••
“Ik vind mu
ziek het leuk
ste vak. Ik
kan op bijna
a
ll
e
in
s
trum
iets; elektris
che bas, elek enten wel
trische gitaa
akoestische
r,
gitaar, keyb
oard, drums
Elke periode
.
leren we me
t elkaar
een liedje, in
een band!”
Michelle Rid
der ( 3 vwo
)
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Er is genoeg
te beleven!
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Ontwikkel je ta
lent!

Ben jij sportief? Of ben je meer creatief? Ga je graag op onderz
oek uit of ben je
meer het type dat graag een andere taal spreekt? Wat jouw talent
ook is, bij ons
kun je daar nog veel meer in groeien!

Sportklas:

Lekker sporten en nieuwe sporten leren kennen,
en ook werken aan coachingvaardigheden en sportevents organis
eren.

Kunstklas: Video’s, beelden en tekeningen maken.
Kom maar op met je creativiteit.
Wetenschapsklas: Onderzoeken en ontdekken,
sterrenkunde,

moorden oplossen door forensisch onderzoek… wetenschap is
waanzinnig leuk.

Gymnasium:

Puzzelen met taal, wat kunnen
we nu van de Griekse en Romeinse filosofen leren, kunstgeschied
enis… Voor wie
meer wil en op zoek is naar het waarom.

Cambridge University Program:

Where your world grows. Met een goede kennis van de Engelse
taal, gaat de
wereld voor je open. Haal die felbegeerde internationale diploma
’s!

Media: JEL+ Magazine en social
media: interviewen, teksten
schrijven, vormgeving, fotografie
en film. Liggen jouw talenten op het
gebied van media, wil je ze verder
ontwikkelen en professionaliseren,
dat kan op het Jan van Egmond!
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Altijd al Italiaans, Sp
aans, Russisch
of filosofie willen leren?
Dat kan je
ook bij ons leren in pro
jectvorm. Voor
al onze leerlingen org
aniseren we
Masterclasses: voor
verdieping en
verbreding op tal van
onderwerpen.

De brugklas
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zijn. Maak je geen
;
toruren per week
da te gebruiken;
• Er zijn 2 men
n en om je agen
re
le
nt
ku
e
st
be
t
he
ker weet welk
je
ze
e
• Leer ho
als je nog niet
or
vo
,
wo
/v
vo
s ha
• Een combikla
niet druk
st;
fijn, want het is
niveau bij jou pa
eigen aula. Dat is
n
ee
t
ef
he
s
kla
• De brug
zitten;
or brugklassers;
en je kunt altijd
alling speciaal vo
st
en
ts
fie
je al je
n
ee
klaskamp zodat
• Ook hebben we
kantie een brug
va
er
m
zo
de
na
• Er is vlak
w
t kennen;
n uit de bovenbou
klasgenoten leer
eft vier leerlinge
jij
he
e
s
di
kla
en
ke
kk
el
va
:
en met
• Studiebuddy’s
vinden op school
te
g
we
je
om
en
die je help
et je klasgenoten
lastig vindt;
ty’, om samen m
ar
rp
te
‘af
n
ee
er
• Elke vrijdag is
t;
als je achterloop
ite met
werk in te halen
gst hebt, of moe
an
al
fa
of
xie
sle
dy
je
s
al
lp
• Extra hu
rekenen en taal.
ASSEN NU

0NZE BRUGKL

AANTAL
LEERLINGEN

170

AANTAL		
KLASSEN

6

•••••
“Ik ben stud
iebuddy en d
at vind ik
heel erg leuk
. Ik geef bijle
s en ben
ook mee gew
eest op kamp
. Ik spreek
de brugklas
sers ook nog
steeds als
ze niet meer
in de brugkla
s zitten.
Ik heb echt e
en fijne band
met de
brugklasser
s gekregen.”
Karlijn de G
ans (6 vwo)
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Een dag op het Jan van Egmond
Om half negen start je schooldag. Elk uur heb je
een ander vak en een andere docent. De docent
geeft uitleg over zijn eigen vak. Ook kun je alvast
je huiswerk maken en vragen stellen. Als je goed
doorwerkt, scheelt je dat thuis een heleboel tijd.
We hebben ook praktijkvakken. Dat is een fijne
afwisseling met de theorievakken! Bijvoorbeeld
muziek, beeldende kunst en gym. Deze vakken hebben
een dubbel uur in het rooster zodat je wat meer tijd
voor dat vak hebt.
Heb je pauze of een tussenuur? Dan kun je op het
schoolplein lekker voetballen, basketballen en
tafeltennissen. Maar je kunt natuurlijk ook in de
brugklas-aula blijven. De lessen kunnen tot half vijf
duren maar dat is gelukkig niet elke dag zo. Soms ben
je al om twee uur uit.

•••••
hool gekozen
“Ik heb voor deze sc
imte is.
omdat er heel veel ru
zelf iets te
Er is ook ruimte om
eid krijg je.
organiseren. Die vrijh
nten, er zijn
Je hebt hele fijne doce
er en je doet
veel mogelijkheden hi
ngen. Je kan
veel verschillende di
ezen; kunst,
ook een talentklas ki
sport, wetenschap.”
o)
Melvin Luitjes (3 vw
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davinci.psg.nl
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havo/atheneum
atheneum
havo/atheneum tweetalig onderwijs
atheneum tweetalig onderwijs
Technasium
J. Naberstraat 218, 1442 BG Purmerend
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Alles wat aandacht krijgt, groeit’, wordt wel
gezegd. Op het Da Vinci College zijn we het daar
volledig mee eens. Daarom willen we je leren
kennen, om samen te ontdekken waar je talenten liggen en op welke
manier die goed tot hun recht komen. We helpen je om het beste uit
jezelf te halen!

aandacht

Dat we je echt
geven is best bijzonder, omdat
we geen kleine school zijn. Toch zeggen we niet voor niets:
‘Het Da Vinci College is de school waar je wordt gezien!’. Dat
merk je iedere dag aan de persoonlijke, fijne en warme sfeer.
voor elkaar hebben, is daar een belangrijke basis
Respect
voor. Iets betekenen voor anderen ook. We zetten ons in
voor goede doelen en een duurzame wereld
is bij ons een belangrijk thema.

•••••
nasium
“Ik heb voor het Tech
leuk om
gekozen. Ik vind het
en en dingen in
problemen op te loss
overstap van
elkaar te zetten. De
hier is heel erg
de basisschool naar
zegt dat het
meegevallen. Iedereen
t is echt niet zo.”
moeilijk is, maar da
/vwo)
Daan Lijesen (1 havo
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•••••
“Ik wilde graa
g
tweetalig onder
wijs
doen. Ik heb fa
milie
in Amerika won
en
en wilde graag
Engels spreken
. Dat
had dat niet op
de
basisschool. Ik
heb
er nooit spijt v
an
gehad. Ik heb h
ier
vrienden voor
het
leven gemaakt.
”
Ian van Gellek
om,
(5 atheneum)
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Zo hebben we de Da Vinciweken vol met activiteiten en excursi
es.
Daarnaast kun je op meerdere momenten in het jaar een project
of
activiteit kiezen, gebaseerd op een van onze talentgebieden (Kunst
&
Cultuur, Sport, Bèta-Science of Internationalisering).

Bèta science:

met vakken als
scheikunde, informatica en O&O (Technasium).

Kunst en Cultuur: zang, toneel, schilderen,

beeldhouwen. En natuurlijk de talentenjacht en slotmusical. Wist
je dat die laatste volledig door leerlingen wordt georganiseerd
? Dus ook
kostuums, grime, licht & techniek wordt door leerlingen gedaan
.

na-tijd

*Als dat mogelijk is in deze Coro
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Sport:

Enorm leuk om te doen! Meedoen
is belangrijker dan winnen tijdens de sportdagen, bosloop, het
basketbaltoernooi en ski-uitje*.

Internationalisering:

ontdek de wereld en
leer andere culturen kennen. Ga bijvoorbeeld op virtuele kennism
aking
met leerlingen uit Frankrijk.

eco-plan

Ook zijn er projecten waarbij je je eigen
kan bedenken. Van energie opwekken met zonnepanelen
tot zwerfafval verminderen.
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Een dag op het Da Vinci

De brugklas

Natuurlijk krijg je bij ons vakken als Nederlands,
Wiskunde en Geschiedenis. Maar op het Da Vinci College
kun je meer kiezen. Net wat jij leuk vindt en waar jouw
talent ligt. Op het Da Vinci kun je ook kiezen voor
Tweetalig Onderwijs. Dit kan op de havo en het atheneum.
Dan volg je ongeveer de helft van je lessen in het Engels.
Zo kun jij jezelf voorbereiden op de steeds internationaler
werkende wereld. That’s nice! Ook als je nog helemaal
geen Engels kent kan je voor Tweetalig Onderwijs kiezen.

Heb je een havo- of havo/atheneum- of atheneumadvies? Als je
bij ons in de
brugklas zit, krijg je twee jaar de tijd om te laten zien wie jij bent
en welk
schooltype het beste bij jou past: havo of atheneum. Maar je kan
ook meteen
kiezen voor atheneum als je een eenduidig atheneum-advies hebt.
Om jou hierbij te helpen staan er ook altijd een of twee mentor
en per klas voor
je klaar. Mentoren zijn docenten die net iets meer voor jouw klas
doen. Zij leren
je niet alleen over hun eigen vak, maar bij hen volg je ook de studiele
s. In de
studieles leer je meer over jezelf en hoe je het beste kunt

samenwerken.

Er wordt ook aandacht besteedt
aan een positief groepsklimaat. Daarnaast leer je leren in kleine
groepjes
en hoe je je huiswerk het beste kunt plannen. Ook heb je regelm
atig
gesprekken waarin wordt gekeken hoe je het de afgelopen periode
hebt gedaan en waar je de komende tijd aan gaat werken. Als de
mentor even druk is dan kun je ook altijd bij de leerlingcoördinator
terecht.

Aan het eind van de derde klas krijg je een officieel
certificaat waaruit blijkt dat je de onderbouw op
havo of vwo-niveau, tweetalig hebt afgerond.
In de bovenbouw kun je kiezen voor een vervolg
op dit tweetalig onderwijs door het volgen van
Cambridge programma’s op een hoog niveau. Ook
kun je het IB-programma volgen op het vwo, het
hoogst haalbare niveau voor niet Engelstaligen!

Naast de mentor heeft elke klas ook een of twee

hulpmentoren. Dit zijn leerlingen uit
de bovenbouw, die onze school en docenten dus al heel goed
kennen. Zij helpen jou in de brugklas wegwijs te maken bij ons
op
school.
Heb je wat meer moeite met een bepaald vak, dan kun je één keer

per

bijles-uur waarin

week naar het X4U uur komen. Dit is een soort
je hulp krijgt van docenten om
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bijvoorbeeld te leren voor een toets, of de uitleg van die ene
moeilijke som nog eens kunt horen.

•••••
“Ik heb voor Da
Vinci gekozen
omdat ik de sfee
r hier gezellig
vond. De docente
n helpen je
graag. Ik ben b
est slecht in
Wiskunde. Door
x4u ben ik echt
vooruit gegaan
en heb ik een 8
gehaald. Met x
4u krijg je van
een
docent wat mee
r lessen en extr
a
aandacht.”
Eva Doverman
n (2 Havo/Vwo)
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Vita College

www.vitacollege
.nl

Kies op
je eigen
moment voor
een niveau!
vita.college

10-14 onderwijs
Bergmolen 2, 1444 GP Purmerend
AANTAL			
LEERLINGEN
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In groep 8 moet je kiezen naar welke middelbare school je gaat.
Je kan niet op de basisschool blijven, tenzij je bent blijven zitten
natuurlijk. Welke leerroute past bij jou en uit welke scholen kan
je kiezen? Voor sommige leerlingen is het fijner om op een ander
moment te kiezen welke leerroute en welke school het beste bij je
past. Weet jij nog niet zeker welk leerroute voor jou het beste is?
Op het Vita College ga je wel naar de middelbare school, maar stel
je je keuze voor een niveau nog even uit.
Sommige kinderen weten in groep 6 al wat voor niveau het beste
bij ze past. Zij willen helemaal niet wachten tot ze in groep 8 zitten,
maar al in groep 7 op de middelbare school beginnen. Dat kan op
het Vita College ook! Jouw tempo telt!
Op het Vita College zitten leerlingen van groep 7 en 8 van de
basisschool en klas 1 en 2 van het middelbaar of voortgezet
onderwijs op één school. De keuze voor de leerroute van voortgezet
onderwijs wordt uitgesteld. Je hoeft niet te kiezen als je 12
bent, maar je kan wachten tot je 14 bent. En dan ga je met meer
vertrouwen naar de school die bij jou past.

•••••
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Vivien Ugwu (klas 3)
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Hoe werkt dat?

?

Zou je volgend schoo
ljaar eigenlijk naar gro
ep 7 van de basisschoo
gaan? Als je kiest voor
l
het Vita College kom
je dan in leerjaar 1.
Ga je volgend jaar na
ar groep 8? Als je kie
st voor het Vita Colle
kom je dan in leerjaar
ge
2. Kinderen die volge
nd jaar in de eerste
van de middelbare sch
ool starten, beginnen
op het Vita College in
leerjaar 3.
En als je volgend jaar
in de tweede zou starte
n op de middelbare,
kom je bij Vita College
in het 4e leerjaar.
Na het 4e leerjaar kie
s je voor een middelb
are school. Eerder ma
natuurlijk ook! Je komt
g
dan in de klas bij leerlin
gen die net zo oud
zijn als jij. Tenzij je na
tuurlijk een jaar over
moest doen, of een jaa
hebt overgeslagen.
r

Vitaliteit !

it. Vitaliteit is de
Vita komt van het woord vitalite
ke gesteldheid.
gezonde geestelijke en lichamelij
en
Je kan ook denken aan

energie
levenslust.

We besteden veel aandacht aan

jouw vitaliteit.

Dat betekent dat we
jou veel ruimte geven
om je optimaal te ku
nnen ontwikkelen. W
ij
vinden het belangrijk
dat je je bewust word
t
van wie jij
en wat jij
en waar je van

bent
wilt
droomt.

?
Iets voor jou
Het 10-14 onderwijs is voor alle kinderen
uit groep 7 en 8 met een mavo-, havo- of
vwo-niveau en sluit aan op wat we weten
over het lerende brein bij tieners. Naast
kennis en vaardigheden van de vakken
ontwikkel je persoonlijke kwaliteiten
als creativiteit, probleemoplossend
vermogen, kritisch denken, leren leren
en samenwerken. Dit ontwikkel je door te
werken met leertaken. Dit zijn onderzoeksen verwerkingsactiviteiten.

ondernemend en
nieuwsgierig bent,
Als je

actief wil leren, van afwisseling houdt
en redelijk zelfstandig kan werken, maar
ook fijn samen kan werken is Vita College
misschien wel wat voor jou!

68

We willen je helpen om te ontdekken wat al
jouw mogelijkheden zijn, zodat je kan bouwen
aan een mooie toekomst.

!
Weetje:

rig
Het Vita College is vo
jaar voor het eerst
we nu
gestart. Daarom zijn
Maar
l.
oo
nog een kleine sch
r vast
dat wordt volgend jaa
anders!

•••••
uitdagender. Je hebt
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meesters en juffen te
2)
Mark Riepen (klas
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De brugklas

Een dag op het Vita College

eigen leerroute.

Elke leerling volgt zijn
of haar
En je werkt op je eigen
niveau.
verschillende niveaus
volgen (mavo

Je kunt vakken op
-, havo- of vwo-niveau
).

coach,

Je hebt geen mentor
maar een
de coach begeleidt
jou, in overleg met je
ouders, bij het maken
van goede keuzes.
We werken met een he
le duidelijk structuur,
zodat je goed weet
waar je aan toe bent.
We werken veel met
Dat thema komt in all
e vakken terug.
Je krijgt veel ruimte
voor eigen ideeën. Je
werkt alleen aan je
schoolwerk, maar je we
rkt ook vaak samen. Da
t moet je later, als je
gaat werken, ook goed
kunnen.

thema’s.

Vind je iets moeilijk?

flexlessen kan je extra
Tijdens de

ondersteuning krijgen.

•••••
s per jaar.
“Er zijn vier thema’
e het thema,
Eerst onderzoeken w
alle vakken
daarna gaan we in
doen. Veel
daar opdrachten mee
. Als je iets
mag je zelf bedenken
t aangeven
wilt leren kun je da
dat je er
en zorgen ze ervoor
doel was
over kunt leren. Mijn
en. Ik zat
om de havo te bereik
en nu zit ik
eerst op mavoniveau
u.”
op mavo/havo-nivea
3)
Geena Dolman (klas
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Je start elke dag in je eigen stamgroep. Deze
stamgroep bestaat uit klasgenoten van diverse
leeftijden en je vaste coach. Voordat je echt begint
bespreken we de dag en de bijzonderheden in de
stamgroep. Je coach begeleidt je bij het plannen,
beslissen en omgaan met verantwoordelijkheden.
Daarna krijg je les op je eigen niveau en staan er
projectlessen op je rooster.
Tijdens de projectlessen werk je aan vakken die met
een thema met elkaar verbonden worden. Binnen
het thema ga je aan de slag met onderzoeks- en
verwerkingsactiviteiten. Je leert zelf ontdekken hoe je
kennis en vaardigheden het beste kan leren en welke
stappen je maakt.
Daarnaast is er nog tijd over voor extra lessen;
de zogenaamde flexlessen. Tijdens deze
flexlessen mag je zelf kiezen hoe je deze tijd
wil besteden. Je kan bijvoorbeeld kiezen om
aan de slag te gaan met je persoonlijke
opdrachten, of samenwerkingsopdrachten.
Maar je kan ook kiezen voor een extra
activiteit of extra ondersteuning.

71

		

Om alvast te kopen:
een goede tas!
Je draagt je schooltas de hele dag bij je. Kies daarom een
handige tas, waar je boeken, lunch en etui in passen. En één die
jij leuk vindt natuurlijk!

Hoe groot moet
mijn rugzak zijn?

Een schooltas met een
inhoud van 20 tot 30 liter
is prima.

groot vak
Hoeveel vakjes nodigheevooftreen
je boeken. Een
klein vakje voor je sleutels en
heeft mijn tas etui
is erg handig. Let er ook
op dat er een vak in zit voor
nodig?
je laptop.
Je tas

Schoudertas of rugzak?
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Uit een
schoudertas pak je je boeken makkelijker. Een rugzak draagt
lekkerder. Kies vooral wat jij leuk vindt. Maar in ieder geval een tas
met wat bredere banden en goede kwaliteit.
Je moet er lang mee doen!

Welk merk?
		

Eastpak, Herschel of Mi-Pac zijn
bekende merken van schooltassen. Maar zolang je tas
stevig is, lekker zit en groot genoeg is,
maakt het merk niet veel uit.

ts! Maahok efeejijn die
Op deanfd ie
op je fiets. Dan
rekje of m
s niet de hele rit
zware boekenta
agen.
naar school te dr

73

Gymles?

Hè bah,
stinkende gymschoene
n naast je
lunch! Stop ze gewoon
in een extra
tas of plastic zak. En
leg deze in
je kluisje totdat de gy
mles begint.

BOODSCHAPPENLIJSTJE
Agenda
Schooltas
Rekenmachine
Schriften
Kaftpapier
Geodriehoek
Passer
Schaar
Etui met pennen en potloden
Gum
Puntenslijper
En een …..
uwe
Jouw nie lt
rte
e
scho ol v
ks
Laptop of tablet
ra
st
jou
vo o r

		

!

Een device uitzoeken
Op alle scholen gebruik je een device tijdens de les.
Een laptop of tablet. Je moet er zelf eentje meenemen.
Maar hoe zoek je nu de juiste uit?
Systeemeisen
Windows laptop:
• Wifinetwerkkaart abgn (5 en 2.4Ghz). Van belang is dat het apparaat kan
verbinden op de 5GHz band. Binnen een klaslokaal is daardoor minder
storing.
• Minimaal Windows 10 Home of Pro.
• 8GB RAM
• i3of i5 processor (liever geen Celeron)
• 128GB SSD
• Batterijduur min. 7 uur
MacBook
• Wifinetwerkkaart abgn (5 en 2.4Ghz)
• Laatste versie OS (Big Sur)
• 8GB RAM
• 128 GB SSD
• Batterijduur min. 7 uur. Tweedehands/refurbished: let op batterij!
Accu
Fijn als je laptop de hele dag mee kan, zonder een stopcontact
te moeten zoeken. Veel laptops en tablets kunnen 8 uur zonder oplader.
Dat is perfect voor op school.
Schermgrootte
Niet te klein maar zeker ook niet te groot. Zorg dat je laptop of tablet in je
schooltas past.
Gratis Office 365
Word, PowerPoint, Excel en OneNote kun je gratis gebruiken. Microsoft biedt
leerlingen namelijk gratis het pakket Office 365 Education aan.
Waar kopen
Je kunt je device kopen waar je wilt. Bijvoorbeeld bij Studywise en Central
Point. Je kunt hier soms ook betalen in termijnen.
Niet zoveel inkomen?
Of kijk naar de MeerDoen regeling van de gemeente Purmerend, om te zien of
je een tegemoetkoming kunt krijgen.
Laptop huren
Een laptop huren kan natuurlijk ook! De Purmerendse
ScholenGroep heeft afspraken met The Rentcompany gemaakt
hierover. Lees hier meer hoe dat zit en over alle andere kosten
die er zijn. (Interessant voor je ouders!)
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School gekozen?
Meld je aan!

!
Aanmeld
doe je oepn
psg.nl

Vraag dan je
die bij jou past?
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Zo overleef jij
de brugklas!

eer met je klasgenoten in groep 8 nog een
• Organis
knalfeest.
Je verlaat de basissc
hool tenslotte maar één keer.

• Straks ben je een brugpieper of
brugsmurf. Oudere leerlingen vinden het grappig

om je zo te noemen. Gewoon meelachen.

• Ben je de enige van je oude klas die naar je nieuwe
Bedenk dat er meer leerlingen
school gaat?
zijn die nieuwe vrienden willen
maken.

• Je tas voor de volgende dag pak je ’s avonds al in.

Dan hoef je daar ’s morgens niet meer over na te denken.

• Kijk voor je naar school fietst nog een keer in Magister
om te kijken of er lessen uitvallen.
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PURMERENDSE SCHOLENGROEP
SG GERRIT
RIETVELD
e

SG W.J.
BLADERGROEN
e

VITA
COLLEGE
e

JAN VAN
EGMOND
LYCEUM
e

SG ANTONI
GAUDÍ
e

SG NELSON
MANDELA
e

DA VINCI
COLLEGE
e

WOENSDAG

WOENSDAG

2022

2022

MEELOOPDAGEN
WOENSDAG

2 NOV
2022

VRIJDAG

4 NOV
2022

WOENSDAG

7 DEC
2022

WOENSDAG

18 JAN
2023

WOENSDAG

3 FEB
2023

DINSDAG

22 NOV
2022

DINSDAG

19 JAN
2023

DINSDAG

8 MRT
2023

DONDERDAG

24 NOV
2022

DINSDAG

24 JAN
2023

DINSDAG

16 FEB
2023

WOENSDAG

23 DEC
2022

WOENSDAG

18 JAN
2023

WOENSDAG

25 JAN
2023

WOENSDAG

30 DEC
2022

DONDERDAG

26 JAN
2023

DONDERDAG

2023

2022

DONDERDAG

2023

2023

MAANDAG
2023

T OP
KIJK OOK VAS N DAG
E
DE ONLINE OP VAN
E
OP DE WEBSIT
DE SCHOOL!

7 DEC

WOENSDAG

25 JAN

MAANDAG

6 FEB

20 FEB
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7 DEC

9 FEB

Kom
(virtueel)
langs. En kijk
zelf welke
scho ol er echt
bij jou past.

8 DEC

DINSDAG

14 FEB
2023

Wil je de online open dag
bekijken?
Wil je je aanmelden voor een
meeloopdag?
Wil je meer informatie over de
school weten?

WOENSDAG

15 FEB
2023

Voordat je jouw nieuwe
school kiest, wil je
natuurlijk even komen
kijken. Dat kan
tijdens de
meeloopdagen. Je ziet
de data van de
meeloopdagen
staan op de poster
hiernaast.
Geef je op via de website
van de school. Tijdens de
meeloopdagen krijg je lessen
en kan je alvast een beetje
voelen hoe het is om op die
school te zitten.

Ga naar de website van
de school!

bladergroen.p
sg.nl
rietveld.psg.n
l
gaudi.psg.nl
mandela.psg.n
l
janvanegmon
d.psg.nl
davinci.psg.n
l
vitacollege.n
l

.
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