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WELKOM

OP ONZE SCHOOL

Beste groep 8-leerling,
Je staat voor een spannende keuze. Want welke school past er bij jou? En waar
kom je volgend jaar terecht? In dit magazine vind je informatie over onze school.
We leggen uit hoe onze leerroutes eruitzien en vertellen hoe de brugklas
precies werkt. We vertellen je meer over de plusprofielen die we aanbieden,
over welke vakken je hebt in de brugklas en we leggen uit op welke manier(en)
we jou kunnen ondersteunen bij ons op school. Natuurlijk vind je in dit boekje
ook een heleboel belangrijke data terug, zoals wanneer jij jezelf kan inschrijven
bij ons op school. We raden het je ook aan om onze Amstelveen College app
voor groep 8-leeringen te downloaden. Hier vind je filmpjes over de brugklas en
je wordt op de hoogte gehouden van het laatste nieuws voor groep 8-leerlingen,
zoals inschrijfdata en (online) evenementen. Daarnaast kan je de sfeer bij ons op
school proeven door één van onze lesjesmiddagen te bezoeken of door deel te
nemen aan ons online AC-event op 2 of 3 februari.
Hopelijk tot snel!
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ONZE

Wij zijn een openbare school. Dat wil zeggen dat elke leerling die aan de

BELANGRIJKSTE
PIJLERS
Haal het beste uit jezelf en elkaar

ge
en n t ĳ
m d
e

Ei

6 • INFORMATIEFOLDER 2021 / 2022

sch alighe
klein
id

A

cc
en
t op
ta
ma a len t en
t we r k

mogen bestaan, voelen leerlingen zich bij ons prettig en worden zij goed
voorbereid op de maatschappij.
Ons motto

Eigentijds leren van en met elkaar

Het motto van de school is: “haal het

Onze leraren zijn zich continu aan het

beste uit jezelf en elkaar”. Wij zorgen

ontwikkelen. Dit doen ze door te leren

ervoor dat jouw schoolprogramma

van elkaar, maar ook door te kijken

zo goed mogelijk aansluit op jouw

naar de behoeftes van de leerlingen

interesses en talenten. Iedere leerling

bij ons op school. Wij vinden het

komt in aanmerking voor een maat-

belangrijk om verschillende werk

werkprogramma: voor extra uitdagingen

vormen aan te bieden in de lessen

of ondersteuning. Wij zijn trots op de

die passen bij de leerlingen van nu.

feedback die wij van onze leerlingen

Zo halen we het beste uit elkaar!

ontvangen, en ook de waardering van
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toelatingscriteria voldoet bij ons welkom is. Juist omdat verschillen op onze school

de onderwijsinspectie laat zien dat

Kleinschaligheid

wij erin slagen om onze leerlingen

Ons gebouw is licht en modern.

te laten excelleren; op de mavo,

Leerlingen voelen zich veilig bij ons

havo en het vwo.

op school, omdat ze elkaar en de
leraren kennen. Dit komt doordat

Accent op talent en maatwerk

leerlingen voornamelijk les hebben

Wij dagen leerlingen uit om zijn of

op hun eigen afdeling. Op de eigen

haar talenten te ontwikkelen. Daarom

afdeling zijn lesruimtes en studie

bieden we op onze school verschillende

lokalen. Naast de lokalen op de

programma’s aan, zoals plusprofielen

afdelingen hebben wij ook een

en excellentieprogramma’s.

rijke leeromgeving met moderne

Iedere leerling wordt zo uitgedaagd

sportzalen, prettige praktijklokalen

zijn of haar talenten te ontwikkelen.

voor informatica, bètavakken, muziek,

In de mentorles onderzoek jij op

drama, kunsten en een modern

welke vlakken jij wilt en kunt groeien.

medialab.
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LEERLINGEN & DOCENTEN

WAT VINDEN ZE
VAN ELKAAR?

Docenten over leerlingen AC

PATTY HUIJER, DOCENT ENGELS
EN MENTOR
Leerlingen zijn ontwapenend, vrij en mondig. Het is fijn dat je een
band met ze kan opbouwen. Ze geven mij energie, zodat ik weer
dingen voor ze doe en dat waarderen ze. Door te geven, krijg je meer.
Docenten over leerlingen AC

Leerling over docenten AC

BARRY VISSER, DOCENT WISKUNDE
EN MENTOR

WIKTOR SLODYCZKA 1 HAVO/ATHENEUM

Leerlingen zijn enthousiast, leergierig en open-minded.

Leraren kunnen goed uitleggen. Ze geven je de kans om iets

Ook kunnen ze heel grappig zijn, maar ook geïnteresseerd en

te bereiken. De meeste leraren zijn heel aardig, maar soms ook

meestal beleefd. Je kan goed een band met ze opbouwen. Leuk om

wel streng, maar dat is dan ook nodig. De leraren zijn top! Ze laten de

leerlingen te zien doorontwikkelen, ze zijn energiek.

leerlingen zoveel mogelijk vrij in hun werk maar zijn er als je ze nodig hebt.
Docenten over leerlingen AC
Leerling over docenten AC

LISA KUIPER, DOCENT LO EN MENTOR

JETTE OLDENZIEL 3 VWO

Leerlingen zijn heel open en vriendelijk. Ik merk dat als je

In de 1 en 2 klas heb ik veel dezelfde leraren gehad en dat

de leerlingen al een tijdje lesgeeft je ook leuke inhoudelijke

was fijn, want dan leer je ze goed kennen. Nu heb ik veel andere

gesprekken met ze kan hebben. Je leert de leerlingen al snel goed

docenten, maar is ook wel weer leuk. Ze proberen rekening te

kennen, ook wat hun hobby’s zijn en wat ze voor sport doen. Leerlingen

houden met je en geven uitleg als het nodig is. Sommige docenten zijn

zijn goed aanspreekbaar. Door de plusprofielen kiezen ze echt iets waarin

heel grappig. Je raakt er snel aan gewend om veel leraren te hebben.

ze geïnteresseerd zijn dus daar halen ze voldoening uit.

e

e

Het AC heeft veel sportieve leerlingen!
Leerling over docenten AC

TRISTAN VAN ROOIJEN 3 MAVO
De docenten zijn altijd gemotiveerd om je te helpen en zijn
goed voorbereid. De meeste docenten kunnen goed individueel
met leerlingen werken en helpen. Ze proberen het altijd zo makkelijk
mogelijk te maken en zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.
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Bij ons op school hebben we verschillende niveaus: mavo, havo, vwo en vwo-Xtra.

HOE ZIEN ONZE

LEERROUTES
ERUIT?

In het schema hieronder kun je zien welke leerroutes wij op school aanbieden.
De pijl laat zien naar welk niveau je kunt doorstromen of overstappen.

LEERROUTES AMSTELVEENCOLLEGE 2021 - 2022
Basisschooladvies mavo en
mavo/havo

Basisschooladvies havo en
havo/vwo

1 mavo/havo

1 havo/
atheneum

1 atheneum/
gymnasium

1 vwo-Xtra
(1 atheneum/
gymnasium–Xtra)

2 mavo/havo

2 havo/
atheneum

2 atheneum/
gymnasium

2 vwo-Xtra
(2 atheneum/
gymnasium- Xtra)

3 mavo

3 havo

3 atheneum/
gymnasium

3 vwo-Xtra
(3 atheneum/
gymnasium-Xtra)

4 mavo

5 havo
4 havo

Basisschooladvies vwo

4 atheneum en 4 gymnasium
5 atheneum en 5 gymnasium
6 atheneum en 6 gymnasium
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Gedurende de twee jaar in de

leerroute voor leerlingen met een

brugklas heb je de mogelijkheid om

vwo-advies, die meer dan gemiddeld

vakken te volgen op twee niveaus. Na

willen en kunnen leren. De leerlingen

de tweejarige havo-vwo brugperiode

volgen op deze leerroute vanaf

stroom je door naar 3 havo of 3 vwo.

klas 1 een compacte leerlijn en de
X-programma’s op de vwo-Xtra

HOE ZIET DE

BRUGPERIODE
ERUIT?

Vwo

middag. Compact betekent dat je de

Met een vwo-advies (atheneum of

stof in minder lessen krijgt waardoor

gymnasium) kan je bij ons starten in

je tijd hebt voor extra uitdagende stof

de vwo-brugklas. Alle vwo-leerlingen

binnen de reguliere lessen. Die kennis

volgen in het eerste jaar een klassieke

heb je nodig voor de vwo-Xtra middag.

oriëntatie. Na het eerste leerjaar

Net zoals in de reguliere vwo-stroom

kunnen leerlingen ervoor kiezen om

hebben alle leerlingen in het eerste

in 2 vwo door te gaan met het

leerjaar een klassieke oriëntatie en

gymnasium en de vakken Latijn en

kunnen ze aan het einde van leerjaar 1

Grieks te volgen. De leerlingen die

kiezen voor de gymnasiumstroom of

voor het gymnasium hebben gekozen,

atheneumstroom. De vwo-Xtra klas

volgen Latijn en Grieks met de

blijft gedurende de gehele onderbouw,

leerlingen van de vwo- en vwo-x

tot en met leerjaar 3 bij elkaar in de

klassen in een cluster. Aan het einde

klas. De leerlingen hieruit die voor het

Tweejarige brugperiode

Mavo-havo

van vwo 3 kunnen leerlingen die op

gymnasium hebben gekozen, volgen

Bij ons op school is er een tweejarige

Met een mavo of een mavo-/havo

dat moment in de gymnasiumstroom

Latijn en Grieks met de leerlingen van

brugperiode. In principe blijven

advies start je bij ons in de mavo/havo

zitten nogmaals ervoor kiezen om

de reguliere vwo-klassen in een

leerlingen gedurende twee jaar in

brugklas. Gedurende de twee jaar in

in vwo 4 verder te gaan met het

cluster. Leerlingen van vwo-Xtra

dezelfde stroom en in dezelfde klas.

de brugklas heb je de mogelijkheid om

gymnasium of het onderwijs te

volgen vanaf leerjaar 1 Cambridge

In klas 1 doubleren leerlingen bij ons

vakken te volgen op twee niveaus. Na

vervolgen in 4 atheneum.

Engels i.p.v. het ‘gewone’ Engels in de

niet. Iedere leerling kan in de brug-

de tweejarige mavo-havo brugperiode

periode een vak op twee niveaus

stroom je door naar 3 mavo of 3 havo.

volgen. Na de tweejarige brugklas

vwo-klassen. In de vwo-Xtra klassen
Vwo-Xtra

wordt veel samengewerkt en dat

Met een vwo-advies kun je bij ons

moet je dus leuk vinden en natuurlijk
ook vaardig in zijn of kunnen worden.

stroom je door naar mavo 3, havo 3 of

Havo-vwo

starten in de vwo-Xtra brugklas. Voor

vwo 3. De reguliere vwo-leerlingen

Met een havo of een havo/vwo advies

vwo-Xtra dien je een aparte toelating

starten in de brugklas vwo-1.

start je bij ons in de havo/vwo brugklas.

te doen. Vwo-Xtra is de bijzondere
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2 vwo-Xtra en klassieke talen

EISE MILIUS 2 VWO-XTRA

K
PERSOONLIJ

Omdat ik hoogbegaafd ben, houd ik van uitdagingen. In de vwo-Xtra klas
leer je zelfstandig te werken en gaat alles net even sneller dan in de normale
vwo-klas. Ook krijg je Cambridge Engels.
Docenten zijn heel aardig en helpen je graag als dat nodig is. Om de week
is er een Vx-activiteit waarbij we verschillende activiteiten doen zoals een
kerstcircuit waar we koekjes bakken, proeven doen met een kerstbal of we
gaan naar het Rijksmuseum voor een schilderworkshop. Ook een bezoek
aan de geitenboerderij was leuk, daar hebben we meer geleerd over de
biologische boerderij.

BIJ VWO-XTRA WORD
IK UITGEDAAGD

In de 1e klas van het vwo of vwo-Xtra heb je klassieke oriëntatie en in de
2e klas kun je kiezen voor Grieks en Latijn. Als je veel van puzzelen houdt en
nieuwsgierig bent naar andere talen dan zijn de klassieke talen echt leuk om
te leren, het is de basis van alle talen.

& DE KLASSIEKE ORIËNTATIE GEEFT
MIJ EEN GOEDE TALENBASIS

14 • INFORMATIEFOLDER 2021 / 2022
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VAKKENOVERZICHT

IN DE TABEL HIERONDER KAN JE
ZIEN WELKE VAKKEN ER WORDEN
GEGEVEN IN DE BRUGKLAS.
NEDERLANDS
ENGELS
WISKUNDE
DUITS
SPAANS OF FRANS
AARDRIJKSKUNDE
GESCHIEDENIS
NATUUR- EN SCHEIKUNDE
BIOLOGIE
DIGIKUNDE
TEKENEN
DRAMATISCHE EXPRESSIE
HANDVAARDIGHEID
MUZIEK

WELKE

VAKKEN

HEB JE IN DE
BRUGKLAS?

LICHAMELIJKE OPVOEDING
MENTORUUR
KLASSIEKE ORIËNTATIE (ALLEEN VOOR VWO EN VWO-XTRA)
PLUSPROFIEL BÈTATALENT, SPORT,
EXPRESSIE OF ONDERNEMERSCHAP
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EEN

VOORBEELD
ROOSTER
IN DE BRUGKLAS

Onze lessen vinden plaats tussen 08.30 uur en 16.20 uur. Hoe ziet een week er
in de brugklas eigenlijk uit? Hieronder vind je een voorbeeldrooster van een
brugklasleerling, zodat je een indruk krijgt van hoe een rooster eruit kan zien
in de eerste. Natuurlijk heeft iedereen een ander rooster.

maandag
1E UUR
08.30 - 09.30

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Mentoruur

Duits

Drama

Aardrijkskunde

2E UUR
09.30 - 10.30

Nederlands

Engels

Digikunde

Wiskunde

Wiskunde

3E UUR
10.50 - 11.50

Natuur en
Scheikunde

Wiskunde

Lichamelijke
opvoeding

Geschiedenis

Nederlands

4E UUR
11.50 - 12.50

Engels

Engels

Lichamelijke
opvoeding

Nederlands

Engels

5E UUR
13.20 - 14.20

Tekenen

Plusprofiel

Biologie

Aardrijkskunde

Mentoruur

6E UUR
14.20 - 15.20

Biologie

Plusprofiel

Steunuur

Frans of Spaans

7E UUR
15.20 - 16.20
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Bij ons op school kan je in de onderbouw een plusprofiel kiezen. Met een
plusprofiel krijgen leerlingen in de eerste twee jaren in de onderbouw negentig
minuten per week extra les in hun favoriete vakken. Je kan kiezen uit de volgende
plusprofielen: sport, expressie, bètatalent of ondernemerschap. Leerlingen
volgen de lessen van hun plusprofiel niet samen met de leerlingen uit hun klas,
maar samen met de leerlingen die zijn toegelaten tot het plusprofiel.

WELKE

PLUSPROFIELEN
ZIJN ER?

Expressie

Bètatalent

Hou je van zingen, dansen, schilderen

Word jij enthousiast van het maken

en andere creatieve activiteiten? Dan is

van computerspellen, het bezig zijn

het plusprofiel expressie misschien wat

met robotica, 3d-ontwerpen en heb jij

voor jou. Voorbeelden van activiteiten

interesse in techniek en natuurweten-

die worden ondernomen binnen dit

schappen? Dan is het plusprofiel

plusprofiel zijn: dansen, instrumenten

bètatalent misschien wel iets voor jou.

bespelen, fotografie en film maken,

Binnen dit plusprofiel ga jij aan de

theater en musea bezoeken, kunst en

slag met natuurkundige, wiskundige

vormgeving bestuderen etc.

en technische thema’s.

Sport

Ondernemerschap

Sport je graag en wil je misschien later

Ben jij een ondernemer in de dop?

zelfs wel gaan werken in de wereld van

Dan is dit zeker iets voor jou. Binnen

sport? Dan is het plusprofiel sport

dit plusprofiel leer je o.a. een eigen

misschien een mooi programma voor

bedrijfje op te zetten, leer je jezelf te

jou. Activiteiten zoals racketsport,

presenteren, bezoek en leer je meer

tennis, watersport, zeilen, surfen,

over bedrijven en leer je bijvoorbeeld

klimmen, skiën, snowboarden of zelfs

meer over reclame maken.

een wintersportreis zijn vaak onderdeel
van het programma binnen dit plusprofiel. Daarnaast leer je binnen dit
plusprofiel spel leiden, samenwerken
en organiseren.

AMSTELVEEN COLLEGE • 21

Plusprofiel ondernemerschap

TESS VAN DIEST 1 MAVO/HAVO
Het plusprofiel ondernemerschap vind ik heel leuk omdat ik later mijn eigen bedrijf

K

LIJ
OON

wil opstarten. Ik heb gekozen voor ondernemerschap omdat mijn moeder een

S

PER

eigen bedrijf heeft. Dat wil ik dus ook, ik zou het zeker aanraden als je voor jezelf
wilt beginnen. We hebben al heel veel mensen van verschillende bedrijven op
bezoek gehad die ons heel veel leren over het vak ondernemen. We hebben
bankbiljetten gemaakt en hebben een opdracht gedaan met iemand van de
regering over geld. De docenten van ondernemerschap en de mensen van
de bedrijven die langskomen, zijn heel enthousiast.
Plusprofiel sport

JUSTIN MOLLY 2 MAVO/HAVO
Plusprofiel sport is heel leuk omdat ik het leuk vind om veel met sport bezig te
zijn. Zelf zit ik op voetbal maar bij het plusprofiel sport leer je heel veel andere

TESS

JUSTIN

NURIA

PHILIPPA

sporten kennen. Ik heb bewust voor het AC gekozen omdat ze het plusprofiel
sport aanbieden. Ik zou het iedereen aanraden die van sporten houdt. Je moet
natuurlijk wel zin hebben om 2 uur extra per week aan sport te doen. Omdat je

ZO VINDEN ZIJ

DE PLUSPROFIELEN

het niet alleen met leerling uit je eigen klas doet, leer je weer andere leerlingen
kennen. Het leukste wat ik tot nu toe gedaan heb, was de skireis naar Oostenrijk
waar iedereen op zijn eigen niveau een paar dagen les kreeg. We sporten ook
heel veel op andere locaties buiten school, we hebben gesquasht, padel gedaan,
gebokst en ski-les gehad. En binnenkort gaan we voetbal- of hockeytoernooien

Plusprofiel Expressie

organiseren voor leerlingen van andere klassen. Na de mavo wil ik de CIOS-

NURIA VELDHUIZEN 2 VWO

opleiding gaan doen om sportleraar of personal trainer te worden en dan is

Ik heb het plusprofiel expressie uitgekozen omdat ik het geweldig vind om

het handig dat ik het plusprofiel sport heb gedaan.

creatief te zijn. En ik kan mezelf uiten als ik iets creatiefs doe. Vorig jaar deden wij
drie dingen (handvaardigheid, drama en muziek), waarbij wij allemaal activiteiten

Plusprofiel Bètatalent

hadden, zoals naar shows gaan etc. We gingen naar een glasblazerij en daar

PHILIPPA GAUS 2 VWO

ontmoetten we Duncan Laurens en we maakten een foto van hem. Als je expressie

Bij bètatalent is het leuk om dingen uit te proberen en te bouwen. We doen

kiest, ga je naar theatershows, workshops en ik denk wel dat de meeste mensen

proefjes en mogen soms zelf ons project uitkiezen. De docent helpt graag en

dat leuk vinden. Ook heb je drie keer in het jaar een voorstelling en kan je alles

vindt het leuk om dingen uit te leggen. Als je van technische dingen houdt en

wat je hebt gedaan laten zien.

wilt weten hoe iets werkt dan is bètatalent erg leuk!

22 • INFORMATIEFOLDER 2021 / 2022
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EXCELLENTIEPROGRAMMA’S
Iedere leerling kan excelleren en
vanaf klas 1 op de mavo, havo en het
vwo bieden wij excellentieprogramma’s
aan. Het excellentieprogramma is
bedoeld om excellente leerlingen
meer uitdaging te bieden en zoveel
mogelijk op eigen niveau te laten
werken. De leerlingen worden
geselecteerd op basis van motivatie
en interesses. Ongeacht het niveau is
het mogelijk het excellentieprogramma
te volgen. De leerlingen worden in staat
gesteld diverse excellentiemodules
te volgen. Robotica, Fotografie,
Geo-ICT en Cambridge Engels zijn
hier voorbeelden van. Wij staan
ervoor dat iedere leerling boven
zichzelf kan uitstijgen.
24 • INFORMATIEFOLDER 2021 / 2022

OP DIGITALE

ONTDEKKINGSREIS

Ons medialab

Digitale leermiddelen

Ons speciaal ingerichte medialab is

Alle leerlingen in leerjaar 1 en 2

een eigentijdse ruimte waar leerlingen

hebben een laptop, die op school

de mogelijkheid hebben om met

en thuis wordt gebruikt naast boeken

behulp van technische attributen

en schriften. SOM-today biedt onze

meer te leren over de digitale wereld.

leerlingen een ondersteunende

De lessen digikunde in het eerste en

elektronische leeromgeving. In deze

tweede leerjaar vinden plaats in dit

elektronische leeromgeving kun je

medialab. Daarnaast maken andere

online roosters, lesmaterialen en

vakken ook gebruik van de toe

lesprogramma’s bekijken en gebruiken.

passingen die hier te vinden zijn.
Ook bieden wij leerlingen individueel
de mogelijkheid om in ons lab op
digitale ontdekkingsreis te gaan.
Digikunde
In de lessen digikunde helpen wij je
om mediawijs te worden. Je leert hoe
een ICT-toepassing je kan helpen een
vraagstuk op te lossen. Daarnaast
besteden we uitgebreid
aandacht aan de informatieen ICT-vaardigheden. In ons
medialab leer je omgaan met
3d-ontwerpen en printen en
maak je gebruik van de virtual
reality technologieën. Ook
andere vakken maken gebruik
van de technische toepassingen.
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ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN

Ondersteuning en maatwerk
Na de eerste periode kijken je mentor,
de vakdocenten en jijzelf samen met
je ouders welk maatwerk je nodig
hebt. Je kunt gedurende een periode
steun krijgen in de vakken Nederlands,
Engels of wiskunde.
Leerlingondersteuning
Ook als je op andere (leer)vlakken
extra hulp of begeleiding nodig hebt,
zijn wij er om jouw onderwijsleerproces
zo goed mogelijk te ondersteunen.
De school heeft een uitgebreid onder
steuningsteam met o.a. counselors,
een pedagoog, decaan en een
schoolmaatschappelijk werker.
Via het mentoraatsprogramma krijgen
leerlingen hulp bij het ontwikkelen
van hun sociale vaardigheden en bij
het ‘leren leren’. Ook is er op school
aandacht voor problemen als dyslexie
of faalangst.
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Zo is de brugklas:

De profielkeuze:

JADE LINTHORST
UIT 4 HAVO LEGT HET UIT
Bij de profielkeuze kies je vakken, maar laat je ook

SOPHIE DE HAAN 1 MAVO/HAVO VERTELT ER MEER OVER

PERSOO

NLIJK

De brugklas is heel leuk! We hebben een gezellige klas waar veel wordt gelachen,
we hebben veel lol met elkaar. Tijdens het mentoruur besteden we veel tijd aan

vakken vallen. Je kiest eerst een profiel en daarna kijk je

het leren elkaar complimenten te geven en aardig te zijn voor elkaar. We hebben

welke vakken daarbij horen. Ik heb gekozen voor een

een hele aardige mentor die ook veel grapjes maakt. Je hebt meer vrije tijd

E&M-profiel dat staat voor economie en maatschappij.

omdat je vaak vroeg uit bent of het eerste uur vrij hebt en het hebben van een

Ik heb hiervoor gekozen omdat de vakken die hierbij horen het

kluisje is ook fijn omdat je toch vaak een zware tas mee hebt en omdat je een

beste bij mij passen en aansluiten op de vervolgopleiding die ik hierna wil doen.

laptop en boeken bij je hebt. De laptop gebruiken we heel veel, Spaans hebben

Tijdens het mentoruur wordt veel tijd besteed aan je profielkeuze. Door in de

we helemaal digitaal, maar voor de andere vakken heb je een laptop en boeken

les te werken met ons online loopbaanprogramma kom je erachter wat je wel of

nodig. Het is fijn om beide te kunnen gebruiken. Je kunt via de school een

niet leuk vindt. Het is echt wel even puzzelen en lastig om te kiezen, maar je mentor

laptop kopen of huren en als er dan iets niet goed is, dan kun je heel makkelijk

helpt je hierbij. Als je er dan nog niet uit komt dan kun je ook nog een afspraak

hiermee naar de ICT-afdeling. In de pauze zijn we vaak in de aula maar soms

maken met de decaan. Ik heb nu minder vakken, dus kan meer tijd besteden aan

blijven we in een lokaal omdat het anders te druk wordt in school. Door corona

mijn A-vakken (Nederlands, Engels, Wiskunde). Nu heb ik meer vakken die ik

is dat nu niet handig.

leuk vind!
Examenklas: hoe is dat eigenlijk?

PAUL TIELENS UIT 6 VWO LEGT HET UIT
Het voelt nu wel echt als het einde van mijn schoolcarrière. Je merkt dat alle stof
die je tot nu toe hebt gehad terugkomt in dit jaar. Voor veel vakken heb je een
eindopdracht. Ik ga dus zoveel mogelijk mijn best doen om alles af te krijgen dit
jaar. Ik merk dat ik nu goed moet plannen om genoeg tijd vrij te maken voor
school. Omdat alles meeweegt voor het eindexamen geef ik nu extra gas. Als ik
terugdenk aan het begin van mijn schoolcarrière weet ik nog wel dat ik het heel
spannend vond om naar de brugklas te gaan. Uiteindelijk kwam ik erachter dat
er niks was om bang voor te zijn. De vrijheid en de zelfstandigheid die je krijgt

VAN BRUGPIEPER TOT

EXAMENKANDIDAAT
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naarmate je ouder wordt is fijn. Ik merk dat ik het prettig vind dat ik in een klas
zit met leerlingen die goed bij mij passen. Het is fijn dat je, als je een profiel
hebt gekozen, je in de klas zit met leerlingen met dezelfde interesses. Volgend
jaar neem ik waarschijnlijk een tussenjaar om even te ontspannen na dit drukke
jaar, daarna wil ik nano-biologie gaan doen.
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TOELATING

Het Amstelveen College kent brugklassen op het niveau van mavo-havo, havo/
havo-atheneum, vwo (atheneum en gymnasium), vwo-Xtra (atheneum en
gymnasium). In schooljaar 2021-2022 plaatsen wij 10 tot 11 brugklassen met
een evenwichtige verdeling over de afdelingen. Leerlingen worden allereerst
geplaatst op het niveau van het basisschooladvies. Vervolgens worden de
leerlingen geplaatst op basis van de volgende criteria:

basisschooladvies
plaatsingsgarantie

M & M/H

H & H/V

V & V-Xtra

broertjes/zusjes
kinderen van medewerkers
leerlingen woonachtig in en/of zittend
op een basisschool in:

1 ring

de gemeente Amstelveen,
Ouderkerk aan de Amstel,
Badhoevedorp

de gemeente Amstelveen,
Ouderkerk aan de Amstel,
gemeente Aalsmeer,
Badhoevedorp

2e ring

overige gemeenten

overige gemeenten

e
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Inschrijven bij onze school
Leerlingen kunnen zich vanaf 5 februari 2021 digitaal inschrijven via onze
website. Na het online aanmelden van de leerling worden ouders op school
uitgenodigd om de benodigde documenten (formulier ELK, BSN-nummer en
eventueel dyslexie- of andere verklaringen) aan te leveren en het online
inschrijfformulier te ondertekenen.
Het Amstelveen College volgt, zoals alle VO-scholen in Amstelland, de kern
procedure. Verdere informatie over inschrijven kunt vinden op onze website.
Aanmelden voor een plusprofiel
Op het inschrijfformulier dien je aan te geven dat je interesse hebt in een
plusprofiel. Leerlingen die voor een plusprofiel in aanmerking willen komen,
moeten een intake doen. De intake voor een plusprofiel vindt plaats op
woensdag 24 maart 2021.
Aanmelden voor het vwo-Xtra
Als je geïnteresseerd bent in het vwo-Xtra geef je dat aan op jouw inschrijfformulier. Om voor vwo-Xtra in aanmerking te komen, heeft de basisschool een
vwo-advies gegeven (en dus geen dubbel of gemengd advies havo/ vwo).
Het allerbelangrijkste is dat vwo-Xtra echt bij je past. Daarom vragen we je bij
de intake om iets te maken en het ons te laten zien - bijvoorbeeld een brief,
tekening, filmpje of iets anders - waarmee aan ons wordt uitgelegd waarom
vwo-Xtra bij je past. Een A-score bij de TBL (Toets begrijpend Lezen) van het
CITO-volgsysteem is een goede indicatie voor geschiktheid voor de opleiding
vwo-Xtra. De intake vindt plaats op 25 maart 2021.
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De financiële bijdrage
De financiële bijdrage voor elk
schooljaar wordt vastgesteld door
de medezeggenschapsraad.
De afgelopen jaren bedroeg deze
€ 105,-. Deze bijdrage wordt gebruikt
voor activiteiten waarvoor binnen de
reguliere financiering geen ruimte is.
Denk aan excursies, culturele avonden,
projecten, introductiebijeenkomsten,
sport- en mentoractiviteiten,
de diploma uitreiking, profielwerk
stukavond, een CJP-pas voor de
leerlingen, collectieve verzekeringen,
koffie en thee op ouderavonden en
diverse vieringen op school.
Kosten plusprofiel en vwo-Xtra
Zowel de extra bijdrage voor de
plusprofielen als de leerroute vwo-Xtra
bedraagt circa € 150 ,- per leerling in
leerjaar 1. De definitieve bijdrage wordt
in mei vastgesteld.

OUDERBIJDRAGE
EN KOSTEN
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Open huizen (online)
2 en 3 februari 2021 (informatie hierover staat
binnenkort op onze website)

Lesjesmiddagen
Op de volgende data worden de lesjesmiddagen
gegeven (info over online inschrijven staat op
onze site):
»

26-11-2020, 2-12-2020

»

11-12-2020 (vwo-lesje)

»

14-12-2020

»

6-1-2021

»

12-1-2021

»

20-1-2021 (vwo-lesje)

»

25-1-2021

»

28-1-2021

»

3-2-2021

»

10-2-2021

»

10-2-2021

»

17-2-2021

Online voorlichting vwo-Xtra en
plusprofielen
woensdag 17 februari 2021

Inschrijfperiode voor brugklassers
5 februari t/m 5 maart (via website)

VOOR IN JE

AGENDA
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Intake plusprofielen
woensdag 24 maart 2021

Intake Vwo-Xtra
donderdag 25 maart 2021
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ONZE
GROEP
8-APP
Wil je virtueel door onze school heen
lopen? Wil je een online lesjesmiddag
bekijken of een melding ontvangen
als jij je kunt inschrijven? Download
dan onze Amstelveen College app.
Via deze app houden wij jou op de
hoogte van alle laatste nieuwtjes.
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NOTITIES
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INFORMATIE VOOR
NIEUWE BRUGKLASLEERLINGEN
MAVO, HAVO EN VWO

