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WELKOM
OP ONZE SCHOOL

Beste groep 8-leerling,

Je staat voor een spannende keuze. Beslissen welke school bij jou past is  

niet gemakkelijk, maar wel leuk! Want waar kom jij volgend jaar terecht?  

In dit magazine vind je alle informatie om onze school te leren kennen.  

Zo vertellen we je alles over de plusprofielen die je kan kiezen, de vakken  

die je in de brugklas krijgt en op welke manieren wij je ondersteunen op school. 

En natuurlijk vind je in dit magazine ook handige info, zoals belangrijke data.  

Zo weet jij precies wanneer jij je kan inschrijven bij het Amstelveen College.

Wil je een keertje sfeer proeven? Bezoek dan een van onze lesjesmiddagen  

of kom naar ons Open Huis op donderdagavond 3 februari en vrijdagavond  

4 februari! 

Heb je trouwens de Amstelveen College app voor groep 8-leerlingen al  

gedownload? Hier vind je filmpjes over de brugklas en blijf je altijd op de  

hoogte van het laatste nieuws. 

Tot ziens bij ons op school!
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Het Amstelveen is een openbare school. Elke leerling die aan de toelatingscriteria 

voldoet, is daarom welkom bij ons. Juist omdat verschillen op onze school mogen 

bestaan, voelen leerlingen zich prettig bij ons en worden ze goed voorbereid op 

de maatschappij. 

Ons motto 

Het motto van de school is: “Haal het 

beste uit jezelf en elkaar”. Wij zorgen 

ervoor dat jouw schoolprogramma  

zo goed mogelijk aansluit op jouw 

interesses en talenten. Iedere leerling 

komt in aanmerking voor een maatwerk-

programma: voor wat extra uitdaging  

of een steuntje in de rug. En met succes. 

Want wij zijn trots op de feedback die  

wij van onze leerlingen ontvangen.  

Ook de waardering van de onderwijs- 

inspectie laat zien dat wij erin slagen  

om onze leerlingen te laten excelleren; 

op de mavo, havo én het vwo. 

Accent op talent en maatwerk

Wij dagen jou en je klasgenoten uit  

om jullie talenten te ontwikkelen. 

Daarom bieden we op onze school 

verschillende programma’s aan, zoals 

plusprofielen en het invest-uur. Iedere 

leerling wordt zo gestimuleerd om te 

blijven leren en ontwikkelen. Samen 

met je mentor kijk je bij welke vakken  

je een duwtje in de rug kunt gebruiken.

Eigentijds leren van en met elkaar 

Onze leraren ontwikkelen zich continu. 

Dit doen ze door te leren van elkaar, 

maar ook door te kijken naar de 

behoeftes van de leerlingen bij ons  

op school. Wij vinden het belangrijk  

om verschillende werkvormen in de 

lessen aan te bieden die bij de leerlingen 

passen van nu. Daarbij maak je bijvoor-

beeld gebruik van een eigen laptop.  

Zo halen we het beste uit elkaar! 

Kleinschalig

Ons gebouw is licht en modern. 

Leerlingen voelen zich veilig bij ons  

op school omdat ze elkaar en de leraren 

kennen. Dit komt doordat leerlingen  

op basis van hun leerweg voornamelijk 

les hebben op hun eigen afdeling.  

Op deze eigen afdeling bevinden zich 

de lesruimtes en studielokalen. Naast 

de lokalen op de afdelingen hebben  

wij ook een rijke leeromgeving met 

moderne sportzalen, prettige praktijk- 

lokalen voor informatica, bètavakken, 

muziek, drama, kunsten en een  

modern medialab.

ONZE  
BELANGRIJKSTE  
PIJLERS

Haal het beste uit jezelf en elkaar
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LEERLINGEN & DOCENTEN  

WIJ VOELEN ONS HIER THUIS!
MARIEKE ONINK LEERLING 1 VWO
“Ik vind het hier veel leuker dan op de basisschool. Ik heb 

een fijne klas waar iedereen gelijk wordt behandeld. In onze 

groep hebben we veel grappenmakers dus het is vaak gezellig.  

De docenten zijn erg aardig. Soms zijn ze serieus, maar er is ook ruimte 

voor een lolletje. En wat ook fijn is: als brugklasser kan je alle lokalen 

makkelijk vinden want er hangen hier overal bordjes.” 

ROSANNO DANKAART LEERLING 2 HAVO
“Iedereen gaat hier goed met elkaar om. Er zijn veel verschil-

lende kinderen en iedereen respecteert elkaar. Ik vind het hier 

leuk omdat de docenten alles goed uitleggen en we veel activiteiten 

hebben, bijvoorbeeld laatst een excursie naar de Johan Cruijff Arena.”

JULIUS SAN GIORGI LEERLING  
2 MAVO/HAVO 
“Ik vind het goed dat er twee brugjaren zijn. Zo krijg je voldoende 

tijd om te wennen aan de middelbare school. Er hangt hier een 

levendige sfeer, overal is het kleurrijk en modern. Ik zit in een gezellige 

klas en er is goed contact met de docenten.”

FLORIAN DALHUIJSEN, DOCENT FRANS 
EN MENTOR
“Er hangt hier een heel prettige sfeer. Ook in de klas luistert 

iedereen naar elkaar en er is wederzijds respect. Dat vind ik belangrijk. 

Plus je krijgt een band met de kinderen. Dat merk ik wanneer oud- 

leerlingen soms spontaan een praatje komen maken of zelfs sorry zeggen 

als ze een vakkenpakket kiezen zonder Frans erin.”

WENDY WISCHHOFF, DOCENT ENGELS
“Ik werk hier nog niet zo lang, maar het is duidelijk een school 

in beweging. Kinderen kunnen hier echt doen en ontdekken wat 

ze leuk vinden door zelf keuzes te maken. Ik merk dat mijn leerlingen 

het goed naar hun zin hebben in de klas. En dan is er natuurlijk ook  

ruimte voor een geintje.” 

SAY SUNY TEIWES, DOCENT ENGELS  
EN MENTOR 
“Deze school heeft een veilige sfeer. Je kan hier zijn wie je wilt 

zijn. Er zijn hier zoveel verschillende leerlingen dus het is fijn om te 

zien dat de onderlinge acceptatie groot is. En onze plusprofielen zijn  

een mooie manier om je te ontplooien. Daar draagt het gebouw ook aan  

bij met een mooie grote aula en speciale lokalen voor bijvoorbeeld tekenen, 

drama en muziek.”
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4 mavo
4 atheneum en 4 gymnasium 
5 atheneum en 5 gymnasium
6 atheneum en 6 gymnasium

4 havo 
5 havo

3 atheneum/
gymnasium

3 havo3 mavo
3 vwo-Xtra

(3 atheneum/
gymnasium-Xtra)

2 atheneum/
gymnasium

2 vwo-Xtra
(2 atheneum/

gymnasium- Xtra)
2 mavo/havo

1 atheneum/
gymnasium

1 vwo-Xtra
(1 atheneum/

gymnasium–Xtra) HOE ZIEN ONZE  
LEERROUTES
ERUIT? 

Bij ons op school hebben we verschillende niveaus: mavo, havo, vwo en vwo-Xtra.  

In het schema hieronder zie je welke leerroutes onze school aanbiedt. De pijl laat 

zien naar welk niveau je kan doorstromen of overstappen.

LEERROUTES AMSTELVEENCOLLEGE 2022 - 2023

Basisschool- 
advies mavo en 

mavo/havo

Basisschool- 
advies havo en 

havo/vwo
Basisschooladvies vwo

2 havo/ 
atheneum

1 mavo/havo
1 havo/ 

atheneum
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ALLES OVER 
DE BRUGPERIODE

Havo-vwo

Met een havo of een havo/vwo advies 

start je bij ons in de havo/vwo brugklas. 

Tijdens de twee jaar in de brugklas heb 

je de mogelijkheid om vakken te volgen 

op twee niveaus. Na de tweejarige 

havo-vwo brugperiode stroom je  

door naar 3 havo of 3 vwo.

Vwo

Met een vwo-advies (atheneum of 

gymnasium) kan je bij ons starten in  

de vwo-brugklas. Alle vwo-leerlingen 

volgen in het eerste jaar een klassieke 

oriëntatie. Na het eerste leerjaar kies  

je voor het atheneum of voor het  

gymnasium. Kies je voor het  

gymnasium, dan krijg je in 2 vwo de 

vakken Grieks en Latijn. Zit je aan het 

einde van 3 vwo in de gymnasium-

stroom, dan kan je er nogmaals voor 

kiezen om in 4 vwo verder te gaan met 

het gymnasium of het onderwijs te 

vervolgen in 4 atheneum. 

Vwo-Xtra

Met een vwo-advies kan je bij ons  

ook starten in de vwo-Xtra brugklas. 

Vwo-Xtra is de bijzondere leerroute  

voor leerlingen, met een vwo-advies,  

die meer dan gemiddeld willen en 

kunnen leren. Voor vwo-Xtra dien je  

een aparte toelating te doen. 

Je volgt op deze leerroute vanaf klas 1 

een compacte leerlijn en de X-program-

ma’s worden gegeven op de vwo-Xtra 

middag. Compact betekent dat je de 

stof in minder lessen krijgt, waardoor je 

tijd hebt voor extra uitdagende stof 

binnen de reguliere lessen. Die kennis 

heb je nodig voor de vwo-Xtra middag. 

Tijdens deze middagen ga je aan de slag 

met verschillende projecten zoals een 

digitale escaperoom, filosofie en 

moleculair koken. Net zoals in de 

reguliere vwo-stroom heb je in het 

eerste leerjaar een klassieke oriëntatie 

en kan je aan het einde van leerjaar 1 

kiezen voor de gymasium- of 

atheneumstroom. 

De vwo-Xtra klas blijft gedurende de 

gehele onderbouw (tot en met leerjaar 3) 

bij elkaar in de klas. Wanneer je voor het 

gymnasium hebt gekozen, volg je Latijn 

en Grieks met de leerlingen van de 

gewone vwo-klassen in een cluster.  

Met vwo-Xtra krijg je vanaf leerjaar 1 

Cambridge Engels i.p.v. het ‘gewone’ 

Engels in de vwo-klassen. Daarnaast 

werk je in de vwo-Xtra klassen veel 

samen met andere leerlingen.

Tweejarige brugperiode 

Op het Amstelveen College kennen we 

een tweejarige brugperiode. In principe 

blijf je tijdens deze twee jaar in dezelfde 

stroom en in dezelfde klas. Je kan in de 

brugperiode een vak op twee niveaus 

volgen en na de tweejarige brugklas 

stroom je door naar 3 mavo, 3 havo of 3 

vwo. De leerlingen met een vwo-advies 

starten in de vwo-1 brugklas.

Mavo-havo 

Met een mavo of een mavo/havo-advies 

start je bij ons in de mavo/havo brugklas. 

Tijdens de twee jaar in de brugklas heb 

je de mogelijkheid om vakken te volgen 

op twee niveaus. Na de tweejarige 

mavo-havo brugperiode stroom je  

door naar 3 mavo of 3 havo.
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PERSOONLIJK

VWO-XTRA IS DE BOM!  
“IK GA NU VERSNELD DOOR DE 
STOF HEEN. ZO BLIJFT ER TIJD 
OVER VOOR VERDIEPING”

ELIN MIMPEN 2 VWO-XTRA

“Op de basisschool vond ik alles vaak te makkelijk. Ik hoefde weinig moeite  

te doen om goede cijfers te halen en merkte dat ik extra uitdaging nodig had. 

En ik was een beetje bang dat dit zo zou blijven wanneer ik naar de middelbare 

school zou gaan. Daarom heb ik voor vwo-Xtra gekozen.

Met vwo-Xtra ga ik nu versneld door de normale stof heen. Dat is fijn want zo 

blijft er tijd over voor verdieping en activiteiten. Het is leuk om meer te weten  

te komen over de onderwerpen die we in de les behandelen. Bijvoorbeeld bij 

NASK hebben we het over elektriciteit en wanneer we door de stof heen zijn, 

blijft er tijd over om vragen te stellen. Daar neemt de docent dan alle tijd voor. 

Ze denken goed na over wat wij leuk vinden om te doen. 

En er zijn de extra activiteiten bij vwo-Xtra. Een mooi voorbeeld is Biologie.  

We hebben in groepjes een moordzaak opgelost. Er was een bivakmuts en  

met een wattenstaafje moesten we DNA verzamelen en onderzoeken. Best 

spannend. Normaal gesproken doe je dat niet in een normale les. Dat maakt  

het leuk want je mag kiezen met wie je samen wilt werken. En als je het samen 

doet met andere vwo-Xtra leerlingen is het ook niet meer gek om in je eentje 

iets makkelijk te vinden terwijl de rest van de klas het moeilijk vindt. 

Ik denk dat vwo-Xtra heel goed is voor mijn toekomst. Ik weet nog niet precies 

wat ik later wil worden, maar ik denk iets met psychologie, geneeskunde of 

rechten. Ik vind het alle drie even leuk dus gelukkig heb ik nog de tijd om  

een keuze te maken.” 
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VAKKENOVERZICHT

WELKE 
VAKKEN

HEB JE IN DE 
BRUGKLAS? 

NEDERLANDS

ENGELS

WISKUNDE

DUITS

SPAANS* (VOOR MAVO/HAVO, HAVO/VWO)

FRANS** (VOOR VWO EN VWO-XTRA)

AARDRIJKSKUNDE

GESCHIEDENIS

NATUUR- EN SCHEIKUNDE

BIOLOGIE

DIGIKUNDE

KUNST

LICHAMELIJKE OPVOEDING

MENTORUUR

KLASSIEKE ORIËNTATIE (VOOR VWO EN VWO-XTRA)

PLUSPROFIEL BÈTATALENT, SPORT, EXPRESSIE  
OF ONDERNEMERSCHAP
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Hoi, kan je vertellen wie je bent en wat 

je doet op het Amstelveen College? 

“Zeker, ik ben Annemieke van Eunen,  

ik ben 47 jaar en ik werk al 19 jaar als 

tekendocente op het Amstelveen 

College. Als kind heb ik kunst met de 

paplepel ingegoten gekregen want 

mijn vader was docent Handvaardig-

heid en mijn moeder werkte in het 

Stedelijk Museum. In mijn vrije tijd  

maak ik beeldende kunst in de vorm 

van etsen en zeefdrukken. Daarom vind 

ik het nu ook zo leuk om mij samen met  

5 andere docenten bezig te houden 

met het vak Kunst.”

Wat houdt het nieuwe vak Kunst  

precies in?

Het vak Kunst is vooral bedoeld om 

leerlingen kennis te laten maken met 

alle vormen van kunst. Of dat nu poëzie, 

dans, tekenen of handvaardigheid is, 

het gaat om het proberen en het 

ontdekken. Dat doen we 3 uur per week 

met vier modules. Zo krijgen leerlingen 

de kans om uit te vinden wat ze leuk 

vinden en na drie projecten mogen ze 

een keuze maken met welke vorm van 

kunst ze verder willen gaan.”

Waarom is kunst in de klas zo belangrijk? 

“Het is een manier om je kwaliteiten te 

ontdekken én te laten zien. We houden 

ons natuurlijk bezig met algemene 

vaardigheden zoals knippen, tekenen en 

produceren, maar het ontdekken 

waarom je iets mooi vindt of waarom je 

iets op een bepaalde manier wilt maken 

is heel leerzaam en minstens zo belang-

rijk. Het gaat juist om het nadenken over 

het idee erachter.” 

Wat kunnen de leerlingen verwachten?

“Vooral heel actieve lessen. Want met 

Kunst zijn we echt constant bezig. Elke 

les is een stukje van een project en de 

leerlingen moeten zelf die bouwsteen-

tjes gebruiken om iets te maken. Het is 

echt een ‘belevingsvak’. Een soort 

ontdekkingsreis langs alle vormen van 

kunst. En ik hoop natuurlijk dat leerlin-

gen gaandeweg er zo in opgaan dat ze 

een eigen stijl ontwikkelen.”

Heb je nog een goede tip?

“Durf je te laten onderdompelen in iets 

nieuws. Durf te doen en durf te ervaren! 

En laat je vooral verbazen. Dus wees niet 

bang voor nieuwe dingen in het leven. 

Daar word je altijd beter van.”

NIEUW:  
KUNST IN 
DE KLAS
VRAAG & ANTWOORD

DOCENTE ANNEMIEKE VAN EUNEN  
VERTELT JE ALLES
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VOORBEELD-
ROOSTER 
IN DE BRUGKLAS
Benieuwd hoe een week in de brugklas eruitziet? In de onderbouw vinden de 

lessen plaats tussen 08.30 uur en 15.30 uur. Hieronder vind je een voorbeeldrooster 

van een brugklasleerling, zodat je een indruk krijgt hoe een rooster eruit kan zien 

wanneer je na de zomervakantie bij ons op school komt. Natuurlijk heeft elke klas 

zijn eigen rooster.

*Extra ondersteuning door een vakdocent op basis van inschrijving.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

1E UUR
08.30 - 09.10

invest-uur* invest-uur* invest-uur* invest-uur*

2E UUR
09.10 - 10.05 Biologie Mentor-uur Kunst Wiskunde Duits

3E UUR
10.05 - 11.00 Wiskunde Aardrijkskunde Kunst Engels

Natuur- en 
scheikunde

4E UUR
11.20 - 12.15

Lichamelijke 
opvoeding

Nederlands Kunst Biologie Wiskunde

5E UUR
12.15 - 13.10

Lichamelijke 
opvoeding

Engels Nederlands Digikunde Spaans

6E UUR
13.40 - 14.35 Nederlands Plusprofiel Geschiedenis Mentor-uur Engels

7E UUR
14.35 - 15.30 Plusprofiel
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Op het Amstelveen College kan je in de onderbouw een plusprofiel kiezen.  

Maar wat is nou zo’n plusprofiel? Met een plusprofiel krijg je in de eerste twee 

jaren van de onderbouw 90 minuten per week extra les in thema’s, vakken  

én activiteiten die jij interessant vindt. Klinkt leuk, toch? Je kan kiezen uit de 

volgende plusprofielen: Sport, Expressie, Bètatalent of Ondernemerschap.  

Je volgt de lessen van je plusprofiel niet samen met de leerlingen uit jouw klas, 

maar juist met leerlingen die net als jij voor dit plusprofiel hebben gekozen.  

Zo heb je dus eigenlijk twee klassen!

Expressie

Houd je van toneel, zingen, dansen, 

schilderen en andere creatieve 

activiteiten? Dan is het plusprofiel 

Expressie misschien wat voor jou. 

Voorbeelden van activiteiten die 

worden ondernomen binnen dit 

plusprofiel zijn: dansen, een instrument 

bespelen, fotografie en film maken, 

theater en musea bezoeken en kunst 

en vormgeving maken. 

Tries Smilde, coördinator plusprofiel 

Expressie: “Met dit plusprofiel krijg je 

de kans om echt iets anders te doen 

dan in andere lessen. De lol die je 

beleeft aan kunst maken, optreden, 

schilderen en al onze andere activitei-

ten is het belangrijkst. Het ervaren van 

kunst door het gewoon te doen. 

Expressie gaat verder dan mavo, havo 

of vwo. Het is echt voor iedereen!”  

Sport

Sport je graag en wil je later misschien 

zelfs werken in de wereld van sport? 

Dan is het plusprofiel Sport een mooi 

programma voor jou! Activiteiten zoals 

racketsport, tennis, watersport, zeilen, 

surfen, klimmen, skiën, snowboarden 

of zelfs een wintersportreis zijn vaak 

onderdeel van het programma binnen 

dit plusprofiel. Daarnaast leer je binnen 

dit plusprofiel samenwerken, 

organiseren en het leiden van 

sportactiviteiten.

Jesper Hottentot, coördinator 

plusprofiel Sport: “Voor dit pluspro-

fiel is het belangrijk dat je gemotiveerd 

bent om extra te sporten. Samen gaan 

we namelijk veel sporten uitproberen. 

Dat is leuk want hier zitten ook onbe-

kendere sporten tussen, zoals padel en 

triatlon. Plus je leert ook veel kinderen 

PLUSPROFIELEN
IN DE ONDERBOUW 
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uit andere klassen kennen. Het 

plusprofiel Sport is een goede keuze 

wanneer je al een goede basis wilt 

leggen voor een latere sportopleiding. 

Maar ook als je gewoon zin hebt om 

lekker veel te bewegen!”

Bètatalent

Ben je een nieuwsgierig type en vind je 

het leuk om onderzoek te doen? Is de 

wereld van wetenschap en techniek 

iets voor jou? Hou je van ontwerpen, 

bouwen, sleutelen, programmeren of 

proefjes doen? Dan is het plusprofiel 

bètatalent echt iets voor jou!

Ronald Lubberts, coördinator pluspro-

fiel Bètatalent: “Bij Bètatalent ontwer-

pen en bouwen we rakketten, brug-

gen, robots, achtbanen, auto’s, 

telescopen, computerprogramma’s en 

nog veel meer. Wie maakt het mooiste, 

sterkste, of snelste ontwerp? De ene 

keer heb je een lijmpistool nodig, zaag 

of soldeerapparaat. Een andere keer 

maak je een 3D-ontwerp op je laptop. 

We gaan ook op excursies, bijvoor-

beeld naar Space Expo. Bètatalent is er 

niet alleen voor Willie Wortels en echte 

science geeks, maar voor iedereen die 

het leuk vindt om samen met weten-

schap en techniek bezig te zijn.”

Ondernemerschap

Ben jij een ondernemer in de dop?  

Dan is dit plusprofiel een hele goede 

keuze! Binnen het plusprofiel Onderne-

merschap leer je o.a. hoe je een eigen 

bedrijf opzet, jezelf te presenteren, 

bezoek je bedrijven om een kijkje 

achter de schermen te nemen en kom 

je meer te weten over het bedrijfsleven 

en bijvoorbeeld reclame maken.

Liljan van der Wilt, coördinator 

plusprofiel Ondernemerschap: 

“Iedereen is welkom bij het plusprofiel 

Ondernemerschap. Of je nu veel of 

geen ervaring hebt met ondernemen. 

Het belangrijkste is dat je nieuwsgierig 

bent, wilt weten hoe het er in een 

bedrijf aan toe gaat en ondernemers-

vaardigheden wilt leren. We gaan veel 

doen: theorielessen, creatieve lessen, 

excursies, spelletjes spelen, les van 

gastdocenten, noem maar op. Met het 

plusprofiel Ondernemerschap leer je 

stevig in je schoenen te staan, ontdek-

ken we een hele wereld rond geld en 

doe je ervaring op die je later, wanneer 

je werkt, goed kan helpen!”

Jacqueline Duk, coördinator plus-

profielen: “Met onze plusprofielen krijg 

je de kans om iets te doen wat je echt 

leuk vindt. Met plezier leer je boven-

dien veel makkelijker. En je mag bij ons 

op school zelf kiezen wat bij jou en je 

interesses past. Ook handig: een plus-

profiel is de ideale voorbereiding op je 

vervolgopleiding! Zo zet je dus al een 

mooie stap naar je toekomst door leuke 

en interessante activiteiten te doen.”
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 ZO VINDEN WIJ 
DE PLUSPROFIELEN

Plusprofiel Expressie

MANO BLAGOJEVIC 2 HAVO-ATHENEUM
“Het plusprofiel Expressie past heel goed bij mij omdat ik heel erg 

houd van muziek en tekenen. Als kind was ik al veel bezig met zingen, 

dansen en piano spelen. Met het plusprofiel kan ik op school extra tijd 

besteden aan de dingen die ik leuk vind. De ene keer zijn we bezig met  

een toneelstuk op muziek, de andere keer maken we kunst met beelden.  

Lekker verschillend. Met Expressie kan je helemaal open en jezelf zijn. 

 

Als warming-up tonen we bijvoorbeeld allemaal verschillende emoties, dan kan 

je je creativiteit echt de vrije loop laten. En het is ook leuk dat je veel samenwerkt 

en dus andere kinderen leert kennen die dezelfde interesses hebben!”

Plusprofiel ondernemerschap

AYA EL BEKKAL 1 MAVO/HAVO
“Ik wil later een eigen bedrijf starten. Ik weet nog niet precies wat. 

Soms denk  ik aan een restaurant, maar soms ook weer iets anders. 

Met Ondernemerschap leer je wat ondernemen is, hoe je jezelf moet 

presenteren en krijg je uitleg over geldzaken zoals btw. Ik vind het leuk dat  

het een apart vak is naast je normale rooster.

En we gaan ook op excursies. Laatst zijn we naar de Johan Cruijff Arena geweest. 

Daar mochten we rondkijken en hebben we de spelers, de kleedkamers, het  

veld, de bekers en een mini-museum gezien. Dat was heel interessant. Verder vind 

ik de docenten ook leuk. Ze leggen alles goed uit. Soms zijn ze streng, maar 

meestal zijn ze chill.”

PERSOONLIJK

EMMAAYAMANO MINK
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FARREL BINKHUISEN 2 MAVO-HAVO
“De keuze voor het plusprofiel Sport was niet moeilijk want ik ben altijd al erg 

sportief geweest. En zonder dit plusprofiel zou ik maar twee uur per week sporten 

op school. Dat vond ik te weinig. Ik vind veel soorten sport leuk, maar basketbal en 

voetbal zijn favoriet. Het leuke van dit plusprofiel is dat je veel nieuwe sporten 

ontdekt. Ik had me nog niet eerder beziggehouden met bijvoorbeeld triatlon of 

tennis. Maar door het te doen en het te proberen, wordt het uitdagend.

En het samen sporten met anderen vind ik een groot voordeel. Je leert met dit 

plusprofiel veel kinderen buiten je klas kennen. En vaak heb je dan automatisch 

een klik omdat je allebei van sport houdt. Of ik een tip heb voor leerlingen die een 

profiel gaan kiezen? Doe vooral wat je leuk vindt! Maar als je van sport houdt,  

is dit het profiel voor jou!”

Plusprofiel Bètatalent

MINK KUIPERS 2 VWO
“Als kind wilde ik altijd al weten hoe spullen in elkaar zitten.  

Dat vind ik nu nog steeds heel interessant. Iets uit elkaar halen en het 

dan weer in elkaar zetten. Met het plusprofiel Bètatalent besteden we veel 

aandacht aan hoe iets werkt. Maar we doen vooral heel veel. We zijn eigenlijk 

voortdurend bezig met dingen te maken. 

Laatst hebben we een soort auto gemaakt, maar ook een K’nex achtbaan.  

Dit doen we in groepjes met kinderen die ook dit profiel hebben gekozen.  

Dus iedereen vindt het leuk, dan werk je ook fijner samen. En ook docenten zijn 

heel aardig. Ze kijken echt naar wat voor ons interessant is om te doen en maken. 

Later wil ik astronaut worden dus dan is een technische achtergrond wel handig. 

Waar ik heen wil als astronaut? Geen idee, zo ver mogelijk!”

RUBEN LUBBE 2 HAVO
“Ik heb gekozen voor Ondernemerschap omdat het direct heel interessant klonk. 

Ik kom uit een familie waar ondernemen heel normaal is. Mijn vader heeft een 

eigen bedrijf waar ik soms meehelp. Mijn moeder heeft een schoonmaakbedrijf 

gehad en ook mijn neef is een ondernemer. Ik weet dus al best wel wat, maar ik 

leer met dit plusprofiel veel nieuwe dingen. Bijvoorbeeld btw en andere 

geldzaken. We krijgen goed uitgelegd hoe dit soort dingen werkt en waar je 

rekening mee moet houden als ondernemer.

De groep waarmee ik Ondernemerschap volg is ook erg leuk. Het zijn allemaal 

kinderen met dezelfde interesses. Dat maakt het samenwerken makkelijk. Ik weet 

nog niet wat ik later wil worden of wat voor soort bedrijf ik wil starten. Eerst maar 

eens met dit plusprofiel alles ontdekken.”

Plusprofiel sport

EMMA FOCKEMA ANDREAE 
1 HAVO-ATHENEUM
“Ik ben blij met het plusprofiel Sport omdat ik zo twee uur in de week 

extra kan sporten. Ik vind sport echt het allerleukst. Ik hockey al 7 uur in 

de week en heb ook jarenlang getennist. Omdat ik later in het Nederlands 

elftal wil spelen, is het goed om veel te sporten. Het leuke van het plusprofiel is 

dat we heel veel verschillende sporten doen. Zo leer je ook andere vaardigheden 

kennen. 

Je gaat ook op skivakantie in de tweede en we zijn naar een trampolinepark  

geweest. Het is dus niet alleen sportles op school. En het is fijn om met andere 

kinderen lekker over sport te kunnen kletsen. Maar soms doe je ook minder leuke 

dingen, hoor. Bijvoorbeeld de piepjestest. Dan moet je steeds sneller heen  

en weer rennen en dat is best zwaar. Maar het is wel weer een goede training!”

28  •  INFORMATIEFOLDER 2022 /2023 AMSTELVEEN COLLEGE  •  29



EXCELLENTIE-
PROGRAMMA’S 
Iedere leerling krijgt bij ons ruimte om 

te excelleren. Daarom bieden wij vanaf 

klas 1 op de mavo, havo en het vwo 

excellentieprogramma’s aan.  

Deze programma’s zijn bedoeld om 

excellente leerlingen meer uitdaging  

te bieden en zoveel mogelijk op eigen 

niveau te laten werken. Je wordt voor 

deze exellentieprogramma’s geselec-

teerd op basis van motivatie en 

interesse. Je kan kiezen uit verschillende 

programma’s zoals Robotica, Geo-ICT, 

Cambridge Engels en DELE Spaans. 

Wij vinden het belangrijk dat iedere 

leerling de kans krijgt om boven 

zichzelf uit te stijgen.
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Ons medialab

Op het Amstelveen College hebben 

we een speciaal ingericht medialab.  

Dit is een moderne ruimte waar je met 

behulp van technische snufjes meer 

leert over de digitale wereld. In het 

eerste en tweede jaar volg je de lessen 

Digikunde in ons medialab. Maar ook 

andere vakken maken gebruik van de 

tools die hier te vinden zijn. Wil je een 

keertje individueel op digitale ontdek-

kingsreis? Ook dat kan!

Digikunde

In de lessen Digikunde helpen we je 

om mediawijs te worden. Je leert hoe 

een ICT-toepassing je kan helpen om 

een vraagstuk op te lossen. Daarnaast 

besteden we uitgebreid aandacht aan 

de informatie- en ICT-vaardigheden.  

In ons Medialab leer je bijvoor-

beeld omgaan met 3D-ontwer-

pen en printen en maak je zelfs 

gebruik van Virtual Reality!

Digitale leermiddelen

In het eerste en tweede jaar gebruik  

je naast boeken en schriften ook een 

laptop. Met deze laptop kan je op 

school én thuis werken. SOMtoday 

biedt onze leerlingen een ondersteu-

nende elektronische leeromgeving.  

In deze leeromgeving kun je online 

roosters, lesmaterialen en lesprogram-

ma’s bekijken en gebruiken.

OP DIGITALE  
ONTDEKKINGS-
REIS
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PERSOONLIJK

Zo is de brugklas:

PIA AMISS UIT 2 MAVO HAVO VERTELT ER MEER OVER
“De brugklas is best anders dan groep 8 van de basisschool. Je hebt een veel 

zwaardere tas door alle boeken en ik moet een stuk verder fietsen. En het is  

superbelangrijk om op tijd te komen want anders heb je een probleem haha.  

Maar het grootste verschil is dat ik in groep 8 de oudste van de school was en nu 

ben ik ineens weer de jongste. Maar dat hebben alle brugklassers natuurlijk. 

Het rooster is fijn want op donderdag ben ik al om 14:00 uur klaar en de langste dag 

is maar tot 15:30 uur. Mijn klas is best druk, maar wel heel gezellig. Ik heb een vast 

groepje vriendinnen waar ik veel mee omga. In de pauzes zijn we vaak samen. Soms 

zitten we in de aula, maar als het heel druk is gaan we alvast naar het lokaal waar we 

na de pauze moeten zijn. Dan weten we zeker dat we op tijd zijn. Ik zou nieuwe 

brugklassers willen aanraden om zich goed voor te bereiden, goed op te letten en 

leuke nieuwe vrienden te maken. En wat ook belangrijk is: het is helemaal niet erg 

om een keer een wat minder cijfer te halen. Dat overkomt iedereen wel eens.”

Examenklas: hoe is dat eigenlijk? 

YANNICK LEEUWIN UIT 6 VWO DEELT ZIJN VERHAAL
“Het is best zwaar in de examenklas. Er staat natuurlijk veel druk op want dit is toch 

waar het uiteindelijk om gaat, je diploma. Mijn dagen zitten goed vol door al het 

leren. En ik hockey vier keer in de week en wil ook nog tijd doorbrengen met mijn 

vrienden. Maar gelukkig kan ik wel goed omgaan met die druk, hoor. Mijn cijfers 

zijn goed en dat is nu het belangrijkste. Ergens voelt het wel gek om straks klaar te 

zijn met de middelbare school. Ik weet nog goed hoe spannend het was om in de 

brugklas te starten. En vooral om weer de jongste van een school te zijn. Maar het 

is een mooie tijd geweest. Ik heb hier echte vrienden gemaakt. En ik denk dat de 

schoolreis naar het Duitse Trier in de derde wel het hoogtepunt was. Daar is 

iedereen echt naar elkaar toe gegroeid. Ik weet nog niet precies wat ik na mijn 

examen wil doen. Ik ben technisch ingesteld en vind wiskunde en natuurkunde  

erg interessant. Dus waarschijnlijk ga ik een studie doen die hierop aansluit.  

De pilotenopleiding (hbo) lijkt me nu erg leuk, maar ik heb nog geen keuze 

gemaakt. Eerst maar eens eindexamen doen!”

De profielkeuze: 

SAMIM SOZAN 
UIT 4 HAVO LEGT HET UIT
“Ik heb goed naar alle profielen gekeken, maar alleen E&M 

was voor mij echt interessant. Ik heb al jaren de wens om iets 

met business te doen, misschien in de vorm van een eigen 

bedrijf. En Economie past mooi in dat straatje. Het leuke van mijn 

profiel is dat ik nu vakken krijg die ik nog niet eerder kende, maar wel heel leuk 

vindt. Bijvoorbeeld de maatschappijlessen. Heel interessant om te zien hoe 

bijvoorbeeld de wetgeving in Nederland werkt. We hebben in de klas zelfs een 

rechtszaak nagespeeld met een verdachte, officier van justitie en advocaten.  

Het tempo ligt hoog dus het is hard werken, zeker nu we dit jaar vier toetsweken 

hebben. Maar het zijn allemaal vakken waar ik zelf voor gekozen heb, dat scheelt 

veel. Soms is het gek om te bedenken dat het eindexamen er al bijna aankomt.  

De tijd hier op het Amstelveen College is voorbij gevlogen. Dit jaar ga ik vooral goed 

mijn best doen alle stof te onthouden en te ontdekken wat ik later wil worden!”

VAN BRUGPIEPER TOT  
EXAMENKANDIDAAT
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Ondersteuning en maatwerk

Voor de herfstvakantie kijk jij samen 

met je mentor, je vakdocenten en je 

ouders waar je extra ondersteuning 

kunt gebruiken. Deze ondersteuning 

wordt geboden tijdens het invest-uur  

bij de start van de dag. Dit is het eerste 

uur op het rooster, zodat je met frisse 

energie het vak kan aanpakken waar jij 

meer hulp bij kunt gebruiken. Dit wordt 

altijd gegeven door een vakdocent.

Leerlingondersteuning

Ook als je op andere (leer)vlakken extra 

hulp of begeleiding nodig hebt, zijn  

wij er om jou zo goed mogelijk te 

ondersteunen. De school heeft een 

uitgebreid ondersteuningsteam met  

o.a. counselors, een pedagoog, een 

decaan en een schoolmaatschappelijk 

werker. Via het mentoraatsprogramma 

krijgen leerlingen hulp bij het ontwikke-

len van hun sociale vaardigheden en bij 

het ‘leren leren’. Ook is er op school 

aandacht voor problemen als dyslexie 

of faalangst.

ONDERSTEUNINGS- 
MOGELIJKHEDEN
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Het Amstelveen College heeft brugklassen op het niveau van mavo/ mavo-havo, 

havo/havo-atheneum, vwo (atheneum en gymnasium), vwo-Xtra (atheneum en 

gymnasium). In schooljaar 2021-2022 is er ruimte voor 11 brugklassen die wij 

gelijkmatig verdelen over de verschillende niveaus. 

Wanneer je naar het Amstelveen College gaat, kom je in een brugklas die past bij 

het niveau van jouw basisschooladvies. Welke brugklas het precies wordt, hangt af 

van de volgende criteria:

basisschooladvies M & M/H H & H/V V & V-Xtra

plaatsingsgarantie broertjes/zusjes

kinderen van medewerkers

leerlingen woonachtig in en/of zittend  
op een basisschool in:

1e 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

TOELATING
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Inschrijven bij onze school

Je kunt je digitaal inschrijven bij onze school via de website vanaf begin februari. 

Na het online aanmelden worden jij en je ouders uitgenodigd op school in de 

aanmeldweek van 7 t/m 11 maart 2022 om de benodigde documenten aan te 

leveren. Dit gaat dan om het ELK-formulier, je BSN en eventueel een dyslexie-  

of andere verklaring.

Het Amstelveen College volgt, zoals alle VO-scholen in Amstelland, de  

kernprocedure. Meer informatie over inschrijven kan je vinden op onze website.

Aanmelden voor een plusprofiel

Op het online inschrijfformulier geef je aan dat je interesse hebt in een plusprofiel. 

Om in aanmerking te komen voor een plusprofiel doe je een intake. De intake voor 

een plusprofiel vindt plaats op dinsdag 22 maart 2022.

Aanmelden voor het vwo-Xtra

Wil je je aanmelden voor het vwo-Xtra, dan is het belangrijk dat je basisschool een 

vwo-advies heeft gegeven (geen dubbel of gemengd advies havo/vwo). Maar we 

vinden het ook belangrijk dat vwo-Xtra echt bij jou past. Daarom vragen we je bij  

de intake om te laten zien waarom jij geschikt bent om vwo-Xtra te volgen. Dit kan 

bijvoorbeeld met een brief, een tekening of een filmpje waarmee jij jouw keuze 

toelicht. 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 voor 

vwo-Xtra vindt plaats op donderdag 24 maart 2022.

INSCHRIJVEN
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De vrijwillige ouderbijdrage 

Voor het schooljaar 2021-2022 is de 

vrijwillige ouderbijdrage door de 

medezeggenschapsraad vastgesteld  

op € 100,-. De ouderbijdrage wordt 

gebruikt voor een financiële bijdrage 

aan activiteiten waarvoor binnen de 

reguliere financiering geen ruimte is. 

Bijvoorbeeld introductiedagen, 

excursies, projecten, sportactiviteiten, 

CJP, initiatieven van de leerlingenraad 

en diverse vieringen. 

Kosten plusprofiel en vwo-Xtra

De bijdrage voor de plusprofielen 

Bètatalent, Expressie en Ondernemer-

schap bedragen in schooljaar 2021-

2022 € 125,-. Het plusprofiel Sport en 

de leerroute vwo-Xtra kennen in leerjaar 

1 een bijdrage van € 150,-. 

 

Voor aankomend schooljaar worden de 

bijdragen opnieuw vastgesteld en 

voorgelegd aan de medezeggen-

schapsraad.

OUDERBIJDRAGE
EN KOSTEN
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VOOR IN JE  
AGENDA

Open huizen  (online) 

3 en 4 februari 2021 (informatie hierover vind je op 
onze website)      

Lesjesmiddagen     

Op de volgende data worden de lesjesmiddagen 
gegeven. Online inschrijven hiervoor kun je via de 
website doen.

 » Woensdag 8 december 2021

 » Woensdag 19 januari 2022

 » Woensdag 26 januari 2022 

Voorlichting vwo-Xtra en plusprofielen   

Dinsdag 15 februari 2022

Inschrijfperiode voor brugklassers

7 t/m 11 maart 2022  

Intake plusprofielen

Dinsdag 22 maart 2022

Intake vwo-Xtra   

Donderdag 24 maart 2022  
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ONZE  
GROEP 
8-APP
Heb jij onze Amstelveen College app 

al? Dat is erg leuk want met de app kan 

je virtueel door onze school lopen, een 

online lesjesmiddag bekijken, een 

melding ontvangen wanneer jij je in kan 

schrijven voor het nieuwe schooljaar  

of een lesjesmiddag! Download onze 

Amstelveen College app in de Apple 

Appstore of Google Playstore en blijf 

op de hoogte van alle laatste nieuwtjes.
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