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3.

  eid loohcs ed dniV

Hoe werkt het?
HOERA, NAAR HET 

Je zit in groep 8 en je gaat bijna naar het voortgezet 

onderwijs. Een hele verandering! Je krijgt verschillende 

docenten, ontmoet nieuwe klasgenootjes en je krijgt 

vakken die je op de basisschool niet kreeg. Misschien 

weet je al naar welke school je wilt gaan en kijk je uit 

naar de open dagen. Misschien ben je nog aan het 

twijfelen welke school het beste bij je past      . In deze 

gids staat alle informatie die je kan helpen bij een 

goede keuze voor je toekomstige schoolloopbaan.

Als je wilt weten hoe je een school kunt kiezen en hoe het 

aanmelden werkt, dan helpt deze keuzegids je daarbij. Alle 

scholen in deze regio presenteren zichzelf met een eigen 

pagina. Op de websites van de scholen staat natuurlijk nog 

veel meer informatie over de school. En je kan tijdens de 

open dagen of avonden meerdere scholen bezoeken. Doe 

dat vooral, zodat je een goede keuze kan maken voor een 

In deze keuzegids staat ook informatie over hoe de 

overstap naar het voortgezet onderwijs in zijn werk gaat. 

Deze informatie is vooral voor je ouders of verzorgers 

bedoeld. 

Veel succes bij je schoolkeuze en alvast heel veel plezier op 

je volgende school!
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Je zit in groep 8 en je gaat bijna naar het voortgezet 
onderwijs. Een hele verandering! Je krijgt verschillende 
docenten, ontmoet nieuwe klasgenootjes en je krijgt 
vakken die je op de basisschool niet kreeg. Misschien 
weet je al naar welke school je wilt gaan en kijk je uit 
naar de open dagen. Misschien ben je nog aan het 
twijfelen welke school het beste bij je past. In deze gids 
staat alle informatie die je kan helpen bij een goede 
keuze voor je toekomstige schoolloopbaan.

Als je wilt weten hoe je een school kunt kiezen en hoe het 
aanmelden werkt, dan helpt deze keuzegids je daarbij. Alle 
scholen in deze regio presenteren zichzelf met een eigen 
pagina. Op de websites van de scholen staat natuurlijk nog 
veel meer informatie over de school. En je kan tijdens de 
open dagen of avonden meerdere scholen bezoeken. Doe 
dat vooral, zodat je een goede keuze kan maken voor een 
fijne tijd op je nieuwe school.

In deze keuzegids staat ook informatie over hoe de 
overstap naar het voortgezet onderwijs in zijn werk gaat. 
Deze informatie is vooral voor je ouders of verzorgers 
bedoeld. 

Veel succes bij je schoolkeuze en alvast heel veel plezier op 
je volgende school!

Hoe werkt het?
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Informatie voor ouders en verzorgers
Van basisschool naar voortgezet onderwijs
Uw kind gaat de basisschool verlaten en maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs. Daar zal uw kind 

best even moeten wennen. Het schoolgebouw is groter, er wordt regelmatig van lokaal gewisseld en er zijn 

veel meer leerlingen dan op de basisschool. De lestijden zijn anders en uw kind krijgt les van verschillende 

docenten. In het voortgezet onderwijs wordt van uw kind meer zelfstandigheid verwacht. Gelukkig worden 

de kinderen op de basisschool daarop voorbereid. Ook het contact tussen u en de school is anders dan op 

de basisschool.

Afspraken over aanmelden en inschrijven op het voortgezet onderwijs
Welke school past bij uw kind? Een juiste keuze is erg belangrijk, zodat uw zoon of dochter goed op zijn 

of haar plek en niveau zit. Voor het aanmelden en inschrijven van brugklasleerlingen in het voortgezet 

onderwijs hebben de scholen in regio Amstelland afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de 

zogenaamde kernprocedure. Daarin is bijvoorbeeld vastgelegd welk toelatingsbeleid scholen voeren. Alle 

scholen die meedoen aan de kernprocedure houden zich aan deze afspraken. In deze keuzegids leest u wat 

de kernprocedure inhoudt.

Op de website van de scholen van voortgezet onderwijs staat meer over het toelatingsbeleid. 

Meer informatie over de kernprocedure vindt u op de website van het Samenwerkingsverband  Amstelland 

en de Meerlanden: www.swvam.nl.

Deze scholen werken samen in de kernprocedure Amstelland:

Aalsmeer Wellantcollege De Groenstrook vmbo 

Wellantcollege Westplas mavo / vmbo-t

Amstelveen Amstelveen College  vmbo-t  / havo / vwo

Panta Rhei vmbo 

Hermann Wesselink College vmbo-t / havo / vwo

Keizer Karel College havo / vwo

Uithoorn Alkwin Kollege havo / vwo

Scholengemeenschap Thamen vmbo 

Praktijkschool Uithoorn PrO

Amsterdam Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert mavo / havo / vwo
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Uw kind gaat de basisschool verlaten en maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs. Daar zal uw kind best 
even moeten wennen. Het schoolgebouw is groter, er wordt regelmatig van lokaal gewisseld en er zijn veel meer 
leerlingen dan op de basisschool. De lestijden zijn anders en uw kind krijgt les van verschillende docenten. In het 
voortgezet onderwijs wordt van uw kind meer zelfstandigheid verwacht. Gelukkig worden de kinderen daarop 
voorbereid op de basisschool. Ook voor u zal het wennen zijn: uw kind zal zelfstandiger zijn of haar eigen weg 
gaan en ook het contact tussen u en de school is anders dan op de basisschool.

Welke school past bij uw kind? Een juiste keuze is erg belangrijk, zodat uw zoon of dochter goed op zijn of haar 
plek en niveau zit. Deze gids helpt u en uw kind daarbij en de open dagen geven u nog een completer beeld. 
Voor het aanmelden en inschrijven van brugklasleerlingen in het voortgezet onderwijs hebben de scholen in de 
regio Amstelland afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde kernprocedure. Daarin 
is bijvoorbeeld vastgelegd welk toelatingsbeleid scholen voeren. Alle scholen die meedoen aan de kernprocedure 
houden zich aan deze afspraken. In deze keuzegids leest u wat de kernprocedure inhoudt.

Op de website van de scholen van voortgezet onderwijs staat meer over het toelatingsbeleid. 
Meer informatie over de kernprocedure vindt u op de website van het Samenwerkingsverband Amstelland en de 
Meerlanden: www.swvam.nl.
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Informatie voor ouders en verzorgers
Van basisschool naar voortgezet onderwijs
Uw kind gaat de basisschool verlaten en maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs. Daar zal uw kind 

best even moeten wennen. Het schoolgebouw is groter, er wordt regelmatig van lokaal gewisseld en er zijn 

veel meer leerlingen dan op de basisschool. De lestijden zijn anders en uw kind krijgt les van verschillende 

docenten. In het voortgezet onderwijs wordt van uw kind meer zelfstandigheid verwacht. Gelukkig worden 

de kinderen op de basisschool daarop voorbereid. Ook het contact tussen u en de school is anders dan op 

de basisschool.

Afspraken over aanmelden en inschrijven op het voortgezet onderwijs
Welke school past bij uw kind? Een juiste keuze is erg belangrijk, zodat uw zoon of dochter goed op zijn 

of haar plek en niveau zit. Voor het aanmelden en inschrijven van brugklasleerlingen in het voortgezet 

onderwijs hebben de scholen in regio Amstelland afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de 

zogenaamde kernprocedure. Daarin is bijvoorbeeld vastgelegd welk toelatingsbeleid scholen voeren. Alle 

scholen die meedoen aan de kernprocedure houden zich aan deze afspraken. In deze keuzegids leest u wat 

de kernprocedure inhoudt.

Op de website van de scholen van voortgezet onderwijs staat meer over het toelatingsbeleid. 

Meer informatie over de kernprocedure vindt u op de website van het Samenwerkingsverband  Amstelland 

en de Meerlanden: www.swvam.nl.

Deze scholen werken samen in de kernprocedure Amstelland:

Mavo en vmbo-t zijn verschillende benamingen voor dezelfde opleiding.

Aalsmeer Wellantcollege de Groenstrook vmbo basis, kader, gl

Plaats School
Toelating met de volgende basisschool-
adviezen of een combinatie ervan 

Wellantcollege Westplas mavo/vmbo-t, vmbo-t/havo

Amstelveen Amstelveen College  mavo, havo, vwo

SG Panta Rhei vmbo basis, kader, gl, mavo

Hermann Wesselink College vmbo-t, havo, vwo

Keizer Karel College havo, vwo

Uithoorn Alkwin Kollege havo, vwo

SG Thamen vmbo basis, kader, mavo, mavo/havo

Praktijkschool Uithoorn PrO

Amsterdam Christelijke SG Buitenveldert  mavo, havo, vwo
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Toelatingsbeleid
Advies van de basisschool
De basisschool bespreekt met u welke mogelijkheden uw kind heeft in het voortgezet onderwijs. De 

basisschool heeft uw kind meestal jarenlang meegemaakt en een leerlingvolgsysteem opgebouwd.  

Daarnaast neemt de basisschool een verplichte eindtoets af die meet wat uw kind op een aantal terreinen 

weet en kan. Op basis van al deze informatie geeft de school uw kind een onderbouwd schooladvies. Dit 

schooladvies is leidend voor het vervolgonderwijs van uw kind.

Eindtoets hoger dan schooladvies
De eindtoets is een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op 

elkaar aansluiten. Als de uitkomst van de eindtoets hoger ligt dan het schooladvies, dan is de basisschool 

verplicht het advies te heroverwegen. De basisschool is echter niet verplicht het schooladvies bij te stellen. 

De basisschool kijkt in ieder geval goed naar de onderbouwing van het schooladvies en maakt een 

weloverwogen afweging welk advies uiteindelijk het beste is voor uw kind. Vanzelfsprekend betrekt de school 

u bij deze afweging.

Plaatsing in het voortgezet onderwijs (VO)
Als uw kind na de eindtoets een hoger advies krijgt, heeft het zich al ingeschreven bij een school voor VO. 

Deze school heeft een inspanningsverplichting om uw kind te plaatsen in een klas waar dit hogere niveau 

wordt aangeboden. 

Bij aanpassing van het advies is het mogelijk dat uw kind zich moet aanmelden op een andere school omdat 

de gewenste schoolsoort al vol is of omdat de school de gewenste schoolsoort niet aanbiedt. Er worden na 

adviesverhoging geen leerlingen tussen scholen verplaatst, tenzij het scholen betreft die onder één bestuur 

vallen en/of een samenwerkingsovereenkomst hebben. 

Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet 

aangepast. Uw kind krijgt dan de kans om te laten zien dat hij of zij het geadviseerde onderwijstype aankan.

Leerlingen met een advies ‘praktijkonderwijs’ worden door de (speciale) basisschool zelf getoetst. 

Uw kind kan het volgende schooladvies krijgen:

• Praktijkonderwijs (PrO)

• vmbo - basis beroepsgerichte leerweg

• vmbo - basis / kader beroepsgerichte leerweg**

• vmbo - kader beroepsgerichte leerweg

• vmbo - kader / theoretische leerweg**

• vmbo - theoretische leerweg

• vmbo - gemengde leerweg*

• vmbo - t / havo**

• havo

• havo / vwo**

• vwo

* Gemengde en theoretische leerwegen liggen  
 op hetzelfde niveau. De gemengde leerweg wordt  
 aangeboden op Wellantcollege De Groenstrook  
 en SG Thamen.

**  dubbel schooladvies
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De basisschool bespreekt met u welke mogelijkheden uw kind heeft in het voortgezet onderwijs. 
De basisschool heeft uw kind meestal jarenlang meegemaakt en een leerlingvolgsysteem opgebouwd. 
Op basis van al deze informatie geeft de school uw kind een onderbouwd schooladvies. Dit schooladvies is 
leidend voor het vervolgonderwijs van uw kind. Daarnaast neemt de basisschool een verplichte eindtoets af 
die meet wat uw kind op een aantal terreinen weet en kan.

De eindtoets is een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op 
elkaar aansluiten. Als de uitkomst van de eindtoets hoger ligt dan het schooladvies, dan is de basisschool 
verplicht het advies te heroverwegen. De basisschool is echter niet verplicht het schooladvies bij te stellen. De 
basisschool kijkt in ieder geval goed naar de onderbouwing van het schooladvies en maakt een 
weloverwogen afweging welk advies uiteindelijk het beste is voor uw kind. Vanzelfsprekend betrekt de school 
u bij deze afweging.

Als uw kind na de eindtoets een hoger advies krijgt, heeft het zich al ingeschreven bij een school voor VO. 
Deze school heeft een inspanningsverplichting om uw kind te plaatsen in een klas waar dit hogere niveau 
wordt aangeboden. Bij aanpassing van het advies is het mogelijk dat uw kind zich moet aanmelden op een 
andere school omdat de gewenste schoolsoort al vol is of omdat de school de gewenste schoolsoort niet 
aanbiedt. Er worden na adviesverhoging geen leerlingen tussen scholen verplaatst, tenzij het scholen betreft 
die onder één bestuur vallen en/of een samenwerkingsovereenkomst hebben. Als een leerling van school wil 
veranderen omdat de oorspronkelijke school geen plek heeft in de gewenste schoolsoort, dan vindt altijd eerst 
contact plaats tussen de betreffende scholen.
Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet 
aangepast. Uw kind krijgt dan de kans om te laten zien dat hij of zij het geadviseerde onderwijstype aan kan.

Leerlingen met een advies ‘praktijkonderwijs’ worden door de (speciale) basisschool zelf getoetst. 

Gemengde en theoretische leerwegen liggen op 
hetzelfde niveau. De gemengde leerweg wordt 
aangeboden op Wellantcollege de Groenstrook en 
SG Panta Rhei. Bij SG Thamen wordt de gemengde 
leerweg aangeboden vanaf leerjaar 3.
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Dubbel schooladvies
Krijgt uw kind een dubbel schooladvies? Dan is nog niet geheel duidelijk in welke schoolsoort hij of zij het 

beste tot zijn / haar recht komt. Met bijvoorbeeld een dubbel schooladvies vmbo-t / havo kunt u uw kind 

melden op een school die zowel vmbo-t als havo aanbiedt. 

Bij een dubbel schooladvies, bijvoorbeeld een havo / vwo-schooladvies, bepaalt de VO-school in welke 

brugklas uw kind wordt geplaatst: de havo-brugklas, de havo / vwo-brugklas of de vwo-brugklas. 

Tweetalig onderwijs
Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs bieden bijzondere trajecten aan zoals tweetalig onderwijs 

(TTO), technasium, theaterklas, sportklas, paardenklas, kookklas. De scholen voeren daarin een eigen 

toelatingsbeleid, dat niet in de kernprocedure is opgenomen. 

Selectieprocedures binnen deze opleidingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag 

Passend onderwijs
Net als in het basisonderwijs, krijgen leerlingen op alle VO-scholen ook passend onderwijs. De onder- 

steuningsmogelijkheden kunnen per VO-school verschillen. 

de VO-school. 

Elke school in de regio heeft een zogenaamd zorgadviesteam. Leerlingbegeleiders binnen de school en 

externe deskundigen overleggen in dit team over een optimale ondersteuning zodat iedere leerling de school 

samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden.

Praktijkonderwijs 
Het Praktijkonderwijs (PrO) is voor leerlingen die extra 

ondersteuningsbehoefte nodig hebben. Het onderwijs is sterk op 

de praktijk gericht en biedt veel individuele begeleiding. De meeste 

leerlingen stromen uit naar de regionale arbeidsmarkt. Het onderwijs 

loopt meestal door totdat er passend werk is gevonden. 

De school voor PrO meldt uw kind aan bij het Regioloket van 

het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden. PrO-

leerlingen worden getest op leerachterstanden en capaciteiten. Het 

Regioloket bepaalt aan de hand van het onderwijskundig rapport of 

uw kind geschikt is voor praktijkonderwijs. 

Voor de aanmelding bij 

het praktijkonderwijs 

geldt een aangepast 

aanmeldingstraject.  

Uw kind kan vanaf 

november worden 

aangemeld bij een school 

met praktijkonderwijs.
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Krijgt uw kind een dubbel schooladvies? Dan is nog niet geheel duidelijk in welke schoolsoort hij of zij het beste 
tot zijn / haar recht komt. Met bijvoorbeeld een dubbel schooladvies vmbo-t / havo kunt u uw kind alleen 
aanmelden op een school die zowel vmbo-t als havo aanbiedt. 
Bij een dubbel schooladvies, bijvoorbeeld een havo / vwo-schooladvies, bepaalt de VO-school in welke brugklas 
uw kind wordt geplaatst: de havo-brugklas, de havo / vwo-brugklas of de vwo-brugklas. 

Bijzondere leerlijnen
Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs bieden bijzondere trajecten aan zoals tweetalig onderwijs (TTO), 
Technasium, WON (Wetenschaps Oriëntatie Nederland), vwo-Xtra, theaterklas, sportklas, paardenklas, kookklas. 
De scholen voeren daarin een eigen toelatingsbeleid, dat niet in de kernprocedure is opgenomen. 
Selectieprocedures binnen deze opleidingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de 
betreffende school.

Net als in het basisonderwijs, bieden alle VO-scholen ook passend onderwijs. De ondersteuningsmogelijkheden 
kunnen per VO-school verschillen. 
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin de mogelijkheden staan vermeld. U kunt 
het schoolondersteuningsprofiel en meer informatie over passend onderwijs vinden op de website van de 
VO-school. 
Elke school in de regio heeft een zogenaamd zorgadviesteam. Leerlingbegeleiders binnen de school en externe 
deskundigen overleggen in dit team over een optimale ondersteuning zodat iedere leerling de school met een 
diploma of certificaat kan afronden. Ondersteuning voor passend onderwijs wordt gegeven door het 
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden.

Het Praktijkonderwijs (PrO) is voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. Het onderwijs is sterk op de praktijk gericht en biedt 
veel individuele begeleiding. De meeste leerlingen stromen uit naar de 
regionale arbeidsmarkt. Het onderwijs loopt meestal door totdat er 
passend werk is gevonden. 
De school voor PrO meldt uw kind aan bij het Regioloket van het 
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden. 
PrO-leerlingen worden getest op leerachterstanden en capaciteiten. 
Het Regioloket bepaalt aan de hand van het onderwijskundig rapport 
of uw kind geschikt is voor praktijkonderwijs. 
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Informatiedagen 
Basisschoolleerlingen zijn van harte welkom tijdens de open dagen en avonden. Op pagina 10 en 11 van 

deze keuzegids staat een overzicht van de scholen en hun open dagen. Op deze dagen kunt u samen met 

uw kind scholen bezoeken, de sfeer proeven, met docenten praten, uw vragen stellen. Bezoekt u gerust 

meerdere scholen om een goede keus te maken. 

Aandachtspunten
U en uw kind hebben mogelijk zelf al een lijstje gemaakt waarop u gaat letten tijdens de open 

dagen. Wij geven u een paar suggesties:

Welke onderwijssoorten heeft deze school?

Is de onderwijssoort aanwezig waarvoor mijn kind advies heeft gekregen?

Wat is er bijzonder op deze school, of waarin onderscheidt de school zich?

Hoe is de sfeer? 

Welke ondersteuning biedt de school als mijn kind leermoeilijkheden heeft?

Welk toelatingsbeleid heeft de school?

Wat zijn de kosten om mijn kind hier onderwijs te laten volgen?

Aanmelden
Het aanmelden op een school voor VO kan alleen via een op naam gesteld  aanmeldformulier. U ontvangt dat 

formulier van de basisschool. Dit formulier is nodig voor aanmelding en inschrijving via de Elektronische Loket 

Kernprocedure (ELK) in Amstelland. 

Ook de scholen in Amsterdam werken met het ELK. Voor aanmelding in Amsterdam is een ander aanmeld-

formulier nodig. Ook deze ontvangt u van de basisschool.

Deze gezamenlijke aanmelding en registratie geeft de scholen – en daarmee ook u – duidelijkheid over het 

aantal leerlingen dat is aangemeld. Er wordt zo voorkomen dat leerlingen zich in één ronde bij meerdere 

scholen tegelijkertijd aanmelden, bijvoorbeeld in Amstelland én Amsterdam, of bij twee VO-scholen in de regio.  

Op het aanmeldingsformulier staat het basisschooladvies en een leerlingnummer. Dat nummer is gekoppeld 

aan uw kind. Aanmeldingsformulieren kunnen van 12 maart t/m 16 maart 2018 worden ingeleverd. Gaat uw 

kind naar het praktijkonderwijs? Dan kan hij of zij zich vanaf november aanmelden.

Toelating
Op de pagina’s in deze brochure waarin de scholen zich voorstellen, staat per school het toelatingsbeleid 

uitgewerkt. 
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Basisschoolleerlingen zijn van harte welkom tijdens de open dagen en avonden. In deze keuzegids staat een 
overzicht van de scholen en hun open dagen. Op deze dagen kunt u samen met uw kind scholen bezoeken, de 
sfeer proeven, met docenten praten, uw vragen stellen. We adviseren u meerdere scholen te bezoeken om goede 
keuzes te maken. 

Het aanmelden op een school voor VO kan alleen via een op naam gesteld aanmeldformulier. U ontvangt dat 
formulier van de basisschool. Dit formulier is nodig voor aanmelding en inschrijving via het Elektronische Loket 
Kernprocedure (ELK) in Amstelland. 
Ook de scholen in Amsterdam werken met het ELK. Voor aanmelding in Amsterdam is een ander aanmeldformulier 
nodig. U ontvangt dit formulier van uw basisschool.
Deze gezamenlijke aanmelding en registratie geeft de scholen – en daarmee ook u - duidelijkheid over het aantal 
leerlingen dat is aangemeld. Er wordt zo voorkomen dat leerlingen zich in één ronde bij meerdere scholen 
tegelijkertijd aanmelden als hun 1e keus. Op het aanmeldingsformulier staat het basisschooladvies en een 
leerlingnummer. Dat nummer is gekoppeld aan uw kind. Door deze unieke nummering is behandeling in twee regio’s 
tegelijk niet mogelijk. Aanmeldingsformulieren kunnen van 2 maart t/m 6 maart 2020 worden ingeleverd bij een van 
de scholen die deelnemen aan de Kernprocedure Amstelland. Gaat uw kind naar het praktijkonderwijs? Dan kan hij 
of zij zich vanaf november aanmelden.

Met ingang van vorig jaar is de wettelijke verplichting om een kind voor meer dan 1 school aan te mogen melden, 
verwerkt in de procedure. Concreet betekent dit dat ouders/kinderen in de gelegenheid gesteld worden, meer 
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Loting 
Zijn er meer leerlingen dan plaatsen, dan gaat de school loten. Sommige scholen geven dan voorrang 

aan kinderen die al een broer of zus op school hebben. Of zij geven voorrang aan leerlingen uit de directe 

omgeving van de school. 

Wordt uw kind onverhoopt uitgeloot, dan kunt u hem of haar melden bij uw tweede school van uw voorkeur. 

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte loten mee. Pas als zij zijn ingeloot, is de zorgplicht van toepassing. 

Meer informatie over wanneer de zorgplicht van toepassing is treft u aan op www.passendonderwijs.nl. 

Is uw kind uitgeloot, dan gelden onderstaande afspraken.

Voorrang

Alleen leerlingen die wonen in het gebied van de kernprocedure Amstelland, en die zich in de 1e ronde 

hebben aangemeld bij een VO-school in die regio, en die worden uitgeloot in de 1e ronde, hebben voorrang 

in de 2e ronde. 

Voor ouders en leerlingen die zich oriënteren op een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam is het 

van belang om te weten dat er in Amsterdam gebruik wordt gemaakt van een plaatsingssysteem.  

Let op! De tijdpaden van de kernprocedure in Amstelland en de kernprocedure in Amsterdam kunnen 

afwijken, zodat switchen tussen beide procedures misschien niet mogelijk is. Zie www.verenigingosvo.nl 

voor meer informatie over de kernprocedure in Amsterdam.

Aanmelding 1e ronde: 12 t/m 16 maart 2018

U krijgt van de basisschool een aanmeldformulier, waarop de naam van uw kind staat. Met dit 

aanmeldingsformulier meldt u uw kind voor de 1e ronde aan bij de VO-school van uw keuze. Heeft u 

gecontroleerd of deze school het soort onderwijs biedt dat in het basisschooladvies van uw kind staat? Het 

maakt niet uit hoe snel u uw kind aanmeldt, alle aanmeldingen worden gelijktijdig behandeld. Rond 12 april 

ontvangt u bericht of uw kind is toegelaten. Is uw kind afgewezen in de 1e aanmeldingsronde, dan kunt u uw 

kind opnieuw aanmelden voor de 2e ronde.

Aanmelding 2e ronde: 17 en 18 april 2018

Ook voor deze aanmelding krijgt u opnieuw van de basisschool een aanmeldformulier met daarop de naam 

van uw kind. Dit aanmeldformulier biedt u aan bij de tweede VO-school waar uw voorkeur naar uitgaat. 

Heeft u gecontroleerd of deze school het soort onderwijs biedt dat in het basisschooladvies van uw kind 

staat? Het streven is dat u uiterlijk 25 april 2018 bericht ontvangt dat uw kind in de 2e aanmeldingsronde is 

toegelaten. Bij uitzondering is het mogelijk dat uw kind ook dan nog geen plek heeft. In dat geval zorgen de 

samenwerkende scholen in de kernprocedure voor een goede plek voor uw kind. 

Leerlingen die zich voor het eerst in de 2e ronde in deze regio aanmelden hebben geen voorrang.

Vragen en klachten 
De VO-scholen in Amstelland hebben afgesproken zich te houden aan de kernprocedure. Heeft u vragen of 

klachten over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, dan kunt u contact opnemen 

met de VO-school waar u uw kind heeft aangemeld. De contactpersoon voor het aannamebeleid vindt u op 
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voorkeuren aan te geven: voor leerlingen met een advies in het gebied van mavo/havo/vwo gaat het om 5 scholen 
in totaal, in volgorde van voorkeur, voor leerlingen met een advies in het gebied van vmbo-b of k gaat het om een 
lijstje van 2 scholen. Let op: een school mag maar 1x voorkomen op de lijst. We adviseren u dringend, om van deze 
mogelijkheid gebruik te maken, zodat uw kind in geval van uitloting op de school van 1e voorkeur automatisch in 
aanmerking kan komen voor plaatsing op een andere school op de voorkeurslijst. U levert bovengenoemd op naam 
gesteld aanmeldingsformulier met voorkeurslijst in op de school van uw 1e voorkeur. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat op deze manier (nagenoeg) alle leerlingen geplaatst kunnen worden op een van de scholen van hun voorkeurs-
lijst. Leerlingen die tegelijk op meer scholen aangemeld blijken te zijn, worden onderaan de lijst gezet. Ouders van 
leerlingen met plaatsingsgarantie volgens de criteria van de school van 1e keuze hoeven geen andere voorkeuren op 
te geven.

Toelating
Op de pagina’s in deze brochure waarin de scholen zich voorstellen, staat per school het toelatingsbeleid uitgewerkt. 

Instroomafspraken
Instroomafspraken regio Amstelland 2020/2021 
De besturen van de VO-scholen in Amstelland hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de plaatsingsvolgorde, 
die met name van belang is bij meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn op een school. De afspraken zijn een aan-
vulling op en een nadere precisering van de afspraken in de Kernprocedure Amstelland. 
De volgende uitgangspunten hebben een rol gespeeld:
1. Besturen vinden het van belang dat leerlingen zo precies mogelijk in een school(soort) worden toegelaten 
 waar ze succesvol hun diploma kunnen halen.
2. Alle besturen streven naar een bepaalde opbouw van hun scholen. Dit betekent dat scholen die MAVO, HAVO 
 en VWO aanbieden een evenwichtige verdeling tussen de schoolsoorten MAVO enerzijds en HAVO/VWO 
 anderzijds nastreven.
3. Scholen willen zoveel mogelijk leerlingen uit de regio Amstelland plaatsen en daarnaast uit plaatsen waar 
 de betreffende schoolsoort niet wordt aangeboden. 
4. De Chr. Scholengemeenschap Buitenveldert en  het VeenLanden College zijn, gegeven de ligging direct aan 
 de grens met Amstelland ook onderdeel van de kernprocedure Amstelland en derhalve onderdeel van dit overleg.  
 Vanuit dit verband wordt er ook deelgenomen aan deze instroomafspraak voor zover het leerlingen uit de 
 regio Amstelland betreft.

De gezamenlijke afspraken:
- Leerlingen met een gemengd vmbo-kaderberoepsgericht/vmbo-t advies worden niet toegelaten op   
 het VeenLanden College, Hermann Wesselink College en het Amstelveen College omdat een eventuele 
 verwijzing naar vmbo-kaderberoepsgericht niet op dezelfde school/vestiging mogelijk is. 
 Zij kunnen geplaatst worden op SG Panta Rhei, Wellantcollege Westplas, Wellantcollege de Groenstrook 
 en SG Thamen. 
- Allereerst worden leerlingen van de basisscholen uit de gemeente van de toelatende school toegelaten, 
 plus leerlingen uit de gemeenten in en om Amstelland waar de gevraagde schoolsoort niet wordt aangeboden.  
 Dit geldt daarmee voor leerlingen uit de gemeenten Nieuwkoop, Ouderkerk aan  de Amstel en Badhoevedorp en  
 voor havo/vwo-leerlingen uit de gemeente Aalsmeer. 
- Tot slot (als er nog plaats is) leerlingen van elders. 
- Plaatsingsgarantie wordt uitsluitend gegeven voor broertjes/zusjes en kinderen van medewerkers.
- Het gaat om leerlingen woonachtig in en/of zittend op een basisschool in betreffende gemeentes.
- In schema:
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Informatiedagen 
Basisschoolleerlingen zijn van harte welkom tijdens de open dagen en avonden. Op pagina 10 en 11 van 

deze keuzegids staat een overzicht van de scholen en hun open dagen. Op deze dagen kunt u samen met 

uw kind scholen bezoeken, de sfeer proeven, met docenten praten, uw vragen stellen. Bezoekt u gerust 

meerdere scholen om een goede keus te maken. 

Aandachtspunten
U en uw kind hebben mogelijk zelf al een lijstje gemaakt waarop uw gaat letten tijdens de open 

dagen. Wij geven u een paar suggesties:

Welke onderwijssoorten heeft deze school?

Is de onderwijssoort aanwezig waarvoor mijn kind advies heeft gekregen?

Wat is er bijzonder op deze school, of waarin onderscheidt de school zich?

Hoe is de sfeer? 

Welke ondersteuning biedt de school als mijn kind leermoeilijkheden heeft?

Welk toelatingsbeleid heeft de school?

Wat zijn de kosten om mijn kind hier onderwijs te laten volgen?

Aanmelden
Het aanmelden op een school voor VO kan alleen via een op naam gesteld  aanmeldformulier. U ontvangt dat 

formulier van de basisschool. Dit formulier is nodig voor aanmelding en inschrijving via de Elektronische Loket 

Kernprocedure (ELK) in Amstelland. 

Ook de scholen in Amsterdam werken met het ELK. Voor aanmelding in Amsterdam is een ander aanmeld-

formulier nodig. Ook deze ontvangt u van de basisschool.

Deze gezamenlijke aanmelding en registratie geeft de scholen – en daarmee ook u – duidelijkheid over het 

aantal leerlingen dat is aangemeld. Er wordt zo voorkomen dat leerlingen zich in één ronde bij meerdere 

scholen tegelijkertijd aanmelden, bijvoorbeeld in Amstelland én Amsterdam, of bij twee VO-scholen in de regio.  

Op het aanmeldingsformulier staat het basisschooladvies en een leerlingnummer. Dat nummer is gekoppeld 

aan uw kind. Aanmeldingsformulieren kunnen van 12 maart t/m 16 maart 2018 worden ingeleverd. Gaat uw 

kind naar het praktijkonderwijs? Dan kan hij of zij zich vanaf november aanmelden.

Toelating
Op de pagina’s in deze brochure waarin de scholen zich voorstellen, staat per school het toelatingsbeleid 

uitgewerkt. 
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Decentrale loting 
Zijn er meer leerlingen dan plaatsen, dan gaat de school loten. Wordt uw kind onverhoopt uitgeloot, dan gaat de 
procedure met de centrale plaatsing en loting in werking.

Centrale plaatsing en loting 
Uitsluitend leerlingen die op de school van hun 1e voorkeur zijn uitgeloot, worden door deze school aangemeld voor 
de centrale plaatsing en loting. Deze is niet toegankelijk voor leerlingen die zich alsnog voor de eerste keer op een 
school in Amstelland willen aanmelden. Alle in de 1e ronde geldende voorrangscriteria (broer/zus, woonplaats etc) 
vervallen bij de centrale plaatsing en loting. De VO-scholen inventariseren het beschikbare aantal plaatsen per school 
en per niveau; in een gezamenlijke bijeenkomst o.l.v. een notaris vindt vervolgens de plaatsing van de in de 1e ronde 
uitgelote leerlingen plaats. Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze worden aan de hand van hun 2e keuze per 
school en opleidingsniveau gegroepeerd. Als de plaatsen op die school toereikend zijn, worden de leerlingen 
geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan vindt voor die scholen een lotingsronde plaats. Leerlingen die 
uitgeloot zijn bij hun 2e keuze, worden opnieuw per school en opleidingsniveau ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand 
van hun 3e keuze. Bij de scholen die een toereikend aantal plaatsen hebben worden de leerlingen geplaatst. 
Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan volgt een volgende lotingsronde met de 4e keuze als uitgangs-
punt. Dit proces wordt herhaald totdat alle leerlingen geplaatst zijn. Omdat de scholen in Amstelland zich samen 
verantwoordelijk voelen voor het onderwijs in deze regio, is de centrale plaatsing en loting ook een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van het VO.
Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte loten mee. Pas als zij zijn ingeloot, is de zorgplicht van toepassing. 
Meer informatie over wanneer de zorgplicht van toepassing is, treft u aan op www.passendonderwijs.nl. 

Voorrang
Alleen leerlingen die zich in de 1e ronde hebben aangemeld bij een VO-school die meedoet aan de Kernprocedure 
Amstelland en die worden uitgeloot in de 1e ronde, komen in aanmerking voor deelname aan de centrale plaatsing 
en loting.
Voor ouders en leerlingen die zich oriënteren op een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam is het van 
belang om te weten dat er in Amsterdam gebruik wordt gemaakt van een plaatsingssysteem. Let op! De tijdpaden 
van de kernprocedure in Amstelland en de kernprocedure in Amsterdam kunnen afwijken, zodat switchen tussen 
beide procedures misschien niet mogelijk is. Zie www.verenigingosvo.nl  voor meer informatie over de kernprocedure 
in Amsterdam. 
Leerlingen die zich in een later stadium alsnog willen aanmelden op een school in Amstelland, kunnen dat doen 
zodra de procedure van centrale plaatsing en loting is afgerond. Zij kunnen in aanmerking komen voor de dan nog 
beschikbare plaatsen.
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De	  besturen	  van	  de	  VO-‐scholen	  in	  Amstelland	  hebben	  gezamenlijke	  afspraken	  gemaakt	  over	  de	  
plaatsingsvolgorde,	  die	  met	  name	  van	  belang	  is	  bij	  meer	  aanmeldingen	  dan	  er	  plaatsen	  zijn	  op	  een	  
school.	  De	  afspraken	  zijn	  een	  aanvulling	  op	  en	  een	  nadere	  precisering	  van	  de	  afspraken	  in	  de	  
Kernprocedure	  Amstelland.	  	  

De	  volgende	  uitgangspunten	  hebben	  een	  rol	  gespeeld:	  

1. Besturen	  vinden	  het	  van	  belang	  dat	  leerlingen	  zo	  precies	  mogelijk	  in	  een	  school(soort)	  
worden	  toegelaten	  waar	  ze	  succesvol	  hun	  diploma	  kunnen	  halen.	  

2. Alle	  besturen	  streven	  naar	  een	  bepaalde	  opbouw	  van	  hun	  scholen.	  Dit	  betekent	  dat	  scholen	  
die	  MAVO,	  HAVO	  en	  VWO	  aanbieden	  een	  evenwichtige	  verdeling	  tussen	  de	  schoolsoorten	  
MAVO	  enerzijds	  en	  HAVO/VWO	  anderzijds	  nastreven.	  

3. Scholen	  willen	  zoveel	  mogelijk	  leerlingen	  uit	  de	  regio	  Amstelland	  plaatsen	  en	  daarnaast	  uit	  
plaatsen	  waar	  de	  betreffende	  schoolsoort	  niet	  wordt	  aangeboden.	  	  

4. De	  Chr.	  Scholengemeenschap	  Buitenveldert	  en	  	  het	  VeenLanden	  College	  zijn,	  gegeven	  de	  
ligging	  direct	  aan	  de	  grens	  met	  Amstelland	  ook	  onderdeel	  van	  de	  kernprocedure	  Amstelland	  
en	  derhalve	  onderdeel	  van	  dit	  overleg.	  Vanuit	  dit	  verband	  wordt	  er	  ook	  deelgenomen	  aan	  
deze	  instroomafspraak	  voor	  zover	  het	  leerlingen	  uit	  de	  regio	  Amstelland	  betreft.	  

De	  gezamenlijke	  afspraken:	  

-‐ Leerlingen	  met	  een	  gemengd	  vmbo-‐kaderberoepsgericht/vmbo-‐t	  advies	  worden	  niet	  
toegelaten	  op	  het	  VLC,	  HWC	  en	  het	  AC	  omdat	  een	  eventuele	  verwijzing	  naar	  vmbo-‐
kaderberoepsgericht	  niet	  op	  dezelfde	  school/vestiging	  mogelijk	  is.	  Zij	  kunnen	  geplaatst	  
worden	  op	  Panta	  Rhei,	  de	  Westplas,	  de	  Groenstrook	  en	  Thamen.	  	  

-‐ Allereerst	  worden	  leerlingen	  van	  de	  basisscholen	  uit	  de	  gemeente	  van	  de	  toelatende	  school	  
toegelaten,	  plus	  leerlingen	  uit	  de	  gemeenten	  in	  en	  om	  Amstelland	  waar	  de	  gevraagde	  
schoolsoort	  niet	  wordt	  aangeboden.	  Dit	  geldt	  daarmee	  voor	  leerlingen	  uit	  de	  gemeenten	  
Nieuwkoop,	  Ouderkerk	  aan	  de	  Amstel	  en	  Badhoevedorp	  en	  voor	  havo/vwo-‐leerlingen	  uit	  de	  
gemeente	  Aalsmeer.	  	  

-‐ Tot	  slot	  (als	  er	  nog	  plaats	  is)	  leerlingen	  van	  elders.	  	  
-‐ Plaatsingsgarantie	  wordt	  uitsluitend	  gegeven	  voor	  broertjes/zusjes	  en	  kinderen	  van	  

medewerkers.	  
-‐ Het	  gaat	  om	  leerlingen	  woonachtig	  in	  en/of	  zittend	  op	  een	  basisschool	  in	  betreffende	  

gemeentes.	  
-‐ In	  schema:	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Op de scholenpagina’s in deze gids treft u, indien van toepassing, de precieze 
plaatsings-volgorde per school aan. 

broertjes/zusjes plaatsingsgarantie  
kinderen van medewerkers 

  

volgorde van plaatsing 
overige aanmeldingen 

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

1e r ing de gemeente van de toelatende school of een 
gemeente in en om Amstelland waar de gevraagde 
schoolsoort niet wordt aangeboden 

2e r ing overige gemeenten 
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Kernprocedure	  Amstelland.	  	  

De	  volgende	  uitgangspunten	  hebben	  een	  rol	  gespeeld:	  

1. Besturen	  vinden	  het	  van	  belang	  dat	  leerlingen	  zo	  precies	  mogelijk	  in	  een	  school(soort)	  
worden	  toegelaten	  waar	  ze	  succesvol	  hun	  diploma	  kunnen	  halen.	  
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ligging	  direct	  aan	  de	  grens	  met	  Amstelland	  ook	  onderdeel	  van	  de	  kernprocedure	  Amstelland	  
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kaderberoepsgericht	  niet	  op	  dezelfde	  school/vestiging	  mogelijk	  is.	  Zij	  kunnen	  geplaatst	  
worden	  op	  Panta	  Rhei,	  de	  Westplas,	  de	  Groenstrook	  en	  Thamen.	  	  

-‐ Allereerst	  worden	  leerlingen	  van	  de	  basisscholen	  uit	  de	  gemeente	  van	  de	  toelatende	  school	  
toegelaten,	  plus	  leerlingen	  uit	  de	  gemeenten	  in	  en	  om	  Amstelland	  waar	  de	  gevraagde	  
schoolsoort	  niet	  wordt	  aangeboden.	  Dit	  geldt	  daarmee	  voor	  leerlingen	  uit	  de	  gemeenten	  
Nieuwkoop,	  Ouderkerk	  aan	  de	  Amstel	  en	  Badhoevedorp	  en	  voor	  havo/vwo-‐leerlingen	  uit	  de	  
gemeente	  Aalsmeer.	  	  

-‐ Tot	  slot	  (als	  er	  nog	  plaats	  is)	  leerlingen	  van	  elders.	  	  
-‐ Plaatsingsgarantie	  wordt	  uitsluitend	  gegeven	  voor	  broertjes/zusjes	  en	  kinderen	  van	  

medewerkers.	  
-‐ Het	  gaat	  om	  leerlingen	  woonachtig	  in	  en/of	  zittend	  op	  een	  basisschool	  in	  betreffende	  

gemeentes.	  
-‐ In	  schema:	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Op de scholenpagina’s in deze gids treft u, indien van toepassing, de precieze 
plaatsings-volgorde per school aan. 

broertjes/zusjes plaatsingsgarantie  
kinderen van medewerkers 

  

volgorde van plaatsing 
overige aanmeldingen 

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

1e r ing de gemeente van de toelatende school of een 
gemeente in en om Amstelland waar de gevraagde 
schoolsoort niet wordt aangeboden 

2e r ing overige gemeenten 



8.

Loting 
Zijn er meer leerlingen dan plaatsen, dan gaat de school loten. Sommige scholen geven dan voorrang 

aan kinderen die al een broer of zus op school hebben. Of zij geven voorrang aan leerlingen uit de directe 

omgeving van de school. 

Wordt uw kind onverhoopt uitgeloot, dan kunt u hem of haar melden bij uw tweede school van uw voorkeur. 

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte loten mee. Pas als zij zijn ingeloot, is de zorgplicht van toepassing. 

Meer informatie over wanneer de zorgplicht van toepassing is treft u aan op www.passendonderwijs.nl. 

Is uw kind uitgeloot, dan gelden onderstaande afspraken.

Voorrang

Alleen leerlingen die wonen in het gebied van de kernprocedure Amstelland, en die zich in de 1e ronde 

hebben aangemeld bij een VO-school in die regio, en die worden uitgeloot in de 1e ronde, hebben voorrang 

in de 2e ronde. 

Voor ouders en leerlingen die zich oriënteren op een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam is het 

van belang om te weten dat er in Amsterdam gebruik wordt gemaakt van een plaatsingssysteem.  

Let op! De tijdpaden van de kernprocedure in Amstelland en de kernprocedure in Amsterdam kunnen 

afwijken, zodat switchen tussen beide procedures misschien niet mogelijk is. Zie www.verenigingosvo.nl 

voor meer informatie over de kernprocedure in Amsterdam.

Aanmelding 1e ronde: 12 t/m 16 maart 2018

U krijgt van de basisschool een aanmeldformulier, waarop de naam van uw kind staat. Met dit 

aanmeldingsformulier meldt u uw kind voor de 1e ronde aan bij de VO-school van uw keuze. Heeft u 

gecontroleerd of deze school het soort onderwijs biedt dat in het basisschooladvies van uw kind staat? Het 

maakt niet uit hoe snel u uw kind aanmeldt, alle aanmeldingen worden gelijktijdig behandeld. Rond 12 april 

ontvangt u bericht of uw kind is toegelaten. Is uw kind afgewezen in de 1e aanmeldingsronde, dan kunt u uw 

kind opnieuw aanmelden voor de 2e ronde.

Aanmelding 2e ronde: 17 en 18 april 2018

Ook voor deze aanmelding krijgt u opnieuw van de basisschool een aanmeldformulier met daarop de naam 

van uw kind. Dit aanmeldformulier biedt u aan bij de tweede VO-school waar uw voorkeur naar uitgaat. 

Heeft u gecontroleerd of deze school het soort onderwijs biedt dat in het basisschooladvies van uw kind 

staat? Het streven is dat u uiterlijk 25 april 2018 bericht ontvangt dat uw kind in de 2e aanmeldingsronde is 

toegelaten. Bij uitzondering is het mogelijk dat uw kind ook dan nog geen plek heeft. In dat geval zorgen de 

samenwerkende scholen in de kernprocedure voor een goede plek voor uw kind. 

Leerlingen die zich voor het eerst in de 2e ronde in deze regio aanmelden hebben geen voorrang.

Vragen en klachten 
De VO-scholen in Amstelland hebben afgesproken zich te houden aan de kernprocedure. Heeft u vragen of 

klachten over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, dan kunt u contact opnemen 

met de VO-school waar u uw kind heeft aangemeld. De contactpersoon voor het aannamebeleid vindt u op 
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Tijdpad
Aanmelding 1e ronde: 2 t/m 6 maart 2020
U krijgt van de basisschool een aanmeldformulier, waarop de naam van uw kind staat. Met dit aanmeldingsformulier 
meldt u uw kind voor de 1e ronde aan bij de VO-school van uw 1e keuze.   Op dit formulier geeft u tevens aan welke 
andere scholen (in volgorde) in aanmerking komen. Heeft u gecontroleerd of de scholen van uw keuze het soort 
onderwijs bieden dat in het basisschooladvies van uw kind staat? Het maakt niet uit hoe snel u uw kind aanmeldt, 
alle aanmeldingen worden gelijktijdig behandeld. 

Decentrale Loting
De loting voor scholen met een over-aanmelding vindt plaats op vrijdag 27 maart. De scholen doen op dat moment 
nog geen uitspraak over de uitslag van de loting.

Centrale plaatsing en loting 
Op dinsdag 31 maart vindt de centrale plaatsing en loting plaats van leerlingen, die in de 1e ronde op hun school van 
1e keuze zijn uitgeloot. Alle ouders ontvangen zo snel mogelijk daarna min of meer tegelijkertijd bericht van plaatsing 
op de 1e, 2e, 3e etc. keus. We streven ernaar, op woensdag 1 april alle ouders en kinderen te informeren. 
Bij uitzondering is het mogelijk dat uw kind ook dan nog geen plek heeft. In dat geval zorgen de samenwerkende 
scholen in de kernprocedure voor een goede plek voor uw kind. 

Aanmelding uitgelote leerlingen 
Op 2 of 3 april moeten ouders van leerlingen die niet op hun 1e keus zijn geplaatst, hun kind aanmelden op de 
school waar hun kind bij de centrale plaatsing en loting een plek heeft gekregen. Ze hoeven daarvoor alleen nog het 
specifieke aanmeldingsformulier van de nieuwe school in te leveren (te downloaden via de website van de school); 
ouders kunnen ervoor kiezen de overige aanmeldingspapieren (adviesformulier, evt. verslagen en testrapporten) 
rechtstreeks van de ene naar de andere VO-school te laten gaan. Na 3 april 2020 vervalt de garantie op deze plek.

Aanmelding 2e ronde
Er is geen 2e aanmeldingsronde meer. Ouders van leerlingen die zich voor het eerst in een later stadium in deze regio 
willen aanmelden, kunnen zich op 6 en 7 april melden bij de school van hun voorkeur in Amstelland. Als er plek is, 
kan de leerling geplaatst worden. Er is voor deze groep leerlingen geen plaatsingsgarantie in Amstelland. 

Procedure bij opgehoogd advies
Als uw kind na de eindtoets van de basisschool een opgehoogd advies krijgt, kunt u op maandag 18 mei contact 
opnemen met de VO-school waar uw kind geplaatst is voor overleg over een eventuele herplaatsing op het hogere 
niveau. Het kan voorkomen dat de betreffende school geen plaats heeft op het hogere niveau en u de voorkeur geeft 
aan een andere school, die nog wél plaats heeft. U kunt deze wens kenbaar maken aan de school waar uw kind 
geplaatst is. De VO-scholen bespreken daarna gezamenlijk de wensen en mogelijkheden tot overstappen. Ouders 
krijgen daarover bericht op dinsdag 26 mei. De concrete aanmelding op een andere school, die nog wel plek heeft 
op het hogere niveau, kan plaatsvinden van woensdag 27 t/m vrijdag 29 mei. Vergeet u niet de school waar uw kind 
aanvankelijk geplaatst was, van de definitieve overstap in kennis te stellen?

Vragen en klachten 
De VO-scholen in Amstelland hebben afgesproken zich te houden aan de kernprocedure. Heeft u vragen of klachten 
over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, dan kunt u contact opnemen met de VO-school 
waar u uw kind heeft aangemeld. De contactpersoon voor het aannamebeleid vindt u op de pagina van de 
betreffende school in deze schoolkeuzegids.
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Open huizen en werving
VO-SCHOLEN Toelichting Amstelveen 

College

Hermann 

Wesselink 

College

Keizer Karel 

College

SG Panta Rhei

Open Huis 1 Voorlichting 

ouders en 

leerlingen  

groep 8

Do 30-01 Za 25-01 Ma 27-01 Vr 31-01 

Open Huis 2 Vr 31-01 Do 06-02 Di 28-01 Za 01-02  

Wo 12-02  

Open avond 

Bijzondere 

Leerlijnen

Ouders en 

leerlingen  

groep 8

Wo 12-02 Ma 10-02                 Wo 05-02  

Tvwo & Gymnasium

Di 11-02
Tvmbo-t/Thavo  

  

  

Lesjesmiddag 1 Bestemd voor 

leerlingen  

groep 8

Wo 05-02 Wo 05-02 Wo 05-02

Lesjesmiddag 2 Wo 12-02 Wo 12-02 Wo 12-02

Aanmelding Kind inschrijven 

op VO-school

De aanmeldperiode vindt plaats van 2 t/m 6 maart 2020.  

Bij de aanmelding meenemen:

1. Aanmeldingsformulier/uitdraai ELK

2. Het (eventueel al ingevulde) aanmeldingsformulier van de school  

    van aanmelding

Intake 

bijzondere 

leerlijnen 

Wo 18-03 

Vwo-Xtra en

plusprofielen

 

Wo 11-03 Tvwo

en Tvmbo-T

Ma 16-03 Thavo

Wo 11-03 

Technasium

Onderwijsmarkten 2020: 

Di 7 januari 
Amstelveen (Orion) - Uitsluitend voor leerlingen van de volgende basisscholen : De Cirkel, 

Willem Alexander, De Pioniers, Horizon en De Zwaluw

Wo 8 januari  Aalsmeer (Wellantcollege Westplas) 

Wo 15 januari Uithoorn (Alkwin Kollege)12.
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Lesjesmiddag 3                                     Wo 26-02



SG Thamen Alkwin Kollege Wellant 

Westplas

Wellant 

Groenstrook

VLC Vinkeveen/

Mijdrecht

CSB

Wo 29-01 Di 04-02 Di 28-01 Wo 05-02 Di 28-01 

Vinkeveen

Do 16-01

Do 30-01 

Mijdrecht

Za 18-01

Do   06-02

Wo 12-02 Wo 12-02 Wo 12-02 Wo 15-01 

individueel  

Wo 05-02 

Vinkeveen

Wo 29-01

Di 21-01 

groep 8

Wo 26-02 

individueel

Wo 19-02   

Mijdrecht

3.  leerling: paspoort, identiteitskaart of reisdocument bij  

    vluchtelingen/vreemdelingen

4. Eventuele dyslexieverklaring

Afname data toetsen

Afname Cito eindtoets (papier) 15, 16 en 17 april 2020 

Afname IEP eindtoets 15 en 16 april 2020

Afname Route 8 en DIA in de week van 15 april 2020 13.
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voorjaar 2020

VWO+

Wo 12-02



DE SCHOLEN

12.
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Schoolprofiel 
Op de Groenstrook vinden we persoonlijke ontwikkeling van de leerling 
erg belangrijk. Naast kennisoverdracht geven we daarom veel aandacht 
aan omgangsvormen, houding en vaardigheden. 
De basis van het onderwijs op de Groenstrook bestaat uit een goede 
balans en variatie tussen theorie en 
praktijk. Bloemen, planten en dieren 
krijgen aandacht in het lesrooster. 
De Groenstrook staat voor goed 
onderwijs, een veilige omgeving, een 
prettige sfeer, aandacht en respect 
voor elkaar en een persoonlijke 
begeleiding door betrokken docenten.  
   
Onderwijs  
De Groenstrook biedt vmbo onderwijs 
aan in een groene leefomgeving. Er 
wordt rekening gehouden met de 
interessegebieden van de leerlingen. 
Vandaar dat er eventueel gekozen 
kan worden voor de paardenklas, de 
kookklas of de TeC-klas (techniek). 
  
Eerst de basis, dan de leerweg die past 
De vier jaren vmbo zijn opgesplitst in een onderbouw en bovenbouw. 
Beide duren twee jaar. In de onderbouw worden de leerlingen aan de 
hand van het basisschooladvies op niveau bij elkaar geplaatst, maar 
kijken we al snel of er een aanpassing qua niveau mogelijk is.  
In de bovenbouw krijgen de leerlingen het onderwijsprogramma 
(leerweg) dat het beste bij hen past. Aan het eind van de onderbouw 
wordt er bepaald in welke leerweg een leerling definitief wordt geplaatst.   
Binnen de leerwegen krijgen leerlingen die daarvoor in aanmerking 
komen extra ondersteuning. Na het behalen van het diploma kunnen de 
leerlingen doorstromen naar elke passende vervolgopleiding binnen het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 
Om een goede keuze te maken uit de verschillende sectoren van het 
mbo, vinden er in de bovenbouw stageweken plaats (groen en grijs). In 
leerjaar 2 volgen de leerlingen een Maatschappelijke Stage (MaS).  
Op de Groenstrook wordt een LOB-traject (Loopbaan Oriëntatie en 
Begeleiding) verzorgd waarin de leerling extra wordt voorbereid op 
toekomstige keuzes. 
 
Begeleiding 
De docent begeleidt en daagt leerlingen zo uit dat ze gestimuleerd 
worden om te leren. We gaan er voor het beste uit de leerling te halen. 
Elke klas heeft (waar mogelijk) twee mentoren en er is een vast team 
van docenten. Zij houden de ontwikkeling van elke leerling in de gaten.  
Daarnaast wordt er twee keer per jaar een Ouder-Leerling-Mentor-
gesprek gevoerd (OLM), waarin door de leerling terug- en vooruit 
gekeken wordt. 
Extra begeleiding geven we o.a. in de vorm van: steunlessen voor o.a. 
Nederlands, Engels, wiskunde en hulplessen begrijpend lezen, spelling en 
rekenen, maar ook Rots en Water (psycho-fysieke training); aangepaste 
faciliteiten voor leerlingen met bijv. dyslexie en dyscalculie; een actief 
ondersteuningsteam en een  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
trajectvoorziening voor leerlingen die extra begeleiding behoeven. 
 
Buitenschoolse activiteiten We organiseren verder voor alle 
leerjaren verschillende activiteiten zoals: schoolfeesten. 
sportevenementen, excursies, introductie-activiteiten w.o. een 
award winnende introductie-activiteit voor eerstejaars waarbij 
Respect centraal staat en een Ardennenweek. 
 
Huisvesting 
De Groenstrook is gevestigd in een modern gebouw. Daarnaast 
wordt er gebruik gemaakt van een dependance op loopafstand 
van het hoofdgebouw. 
 
Kosten 1e leerjaar 
De school betaalt de kosten voor het lesmateriaal, zoals boeken 
en apps. Voor deelname aan excursies en introductiedagen, het 
huren van een kluisje en de aanschaf van een iPad doen we 

(deels) een beroep op de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
iPad 
Op de Groenstrook passen we de lessen die je volgt 
zoveel mogelijk aan jouw tempo en leerstijl aan. 
De iPad is hierbij een heel handig hulpmiddel. Bij 
een groot deel van het onderwijs gebruiken we de 
iPad, maar natuurlijk zijn er ook nog boeken en 
schriften. Vanaf 2018-2019 maken alle leerlingen 
vanaf het eerste leerjaar gebruik van een eigen 
iPad. 
 
Aanmeldingsprocedure 
De Groenstrook houdt zich aan de afspraken zoals 
die gemaakt zijn in de Kernprocedure Amstelland. 
 
Tenslotte 

De ouderbijdrage in leerjaar 1 (op basis van schooljaar 2019-
2020) is ongeveer €110 (exclusief kosten iPad e/o themaklas). 
Voor de themaklassen wordt een extra bijdrage gevraagd. 
Uit tevredenheidenquêtes onder leerlingen en ouders is gebleken 
dat op de Groenstrook een veilige leer- en werkomgeving is. 
Door het inzetten van docenten met een ‘stipuur’ (invaluur), 
wordt lesuitval tot een minimum beperkt.

 
 

Adres:   Jac. P. Thijsselaan 18  
   1431 KE  Aalsmeer 
Telefoon:   0297 384949 
E-mail:   degroenstrook@wellant.nl 
Internet:   www.wellant.nl 
Regiodirecteur:  dhr. H.P. de Koning 
Schoolleider onderbouw: dhr. G.J.M. Hofmans 
Contactpersoon aanmelding: dhr. E.A. Huijts 
Aantal leerlingen:  541 
Bereikbaar met bus: 171, 340, 342, 357 en 358 

OPEN DAG: WOENSDAG 5 
FEBRUARI  
14.00- 16.30 EN 18.30 – 20.30 UUR 
 
LESJESMIDDAGEN: 15 JANUARI EN 
26 FEBRUARI 



 
 
 

Apple TV’s i
‘Hortensiaplein’ 

iten. Dit zijn de zogenaamde ‘wendagen’. In de loop van het derde 

€ 1

Wanneer de leerling kiest voor de themaklas ‘Project’, dan 
met andere leerlingen aan uitdagingen in verschillende thema’s, bijv. 

€80

 

– –

–



Schoolprofiel
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat elke leerling 
die aan de toelatingscriteria voldoet bij ons welkom is. Juist omdat 
verschillen op onze school mogen bestaan, voelen leerlingen zich bij 
ons prettig en worden ze goed voorbereid op de maatschappij. Het 
Amstelveen College staat voor eigentijds onderwijs met een laptop 
als leermiddel, mediawijsheid in het mentoraatsprogramma en 
digikunde als schoolvak.

Het motto van de school is: “haal het beste uit jezelf en elkaar”. 
Zodra je bij ons op school komt sluiten wij aan bij interesses die je al 
ontwikkeld hebt. Iedere leerling komt in aanmerking voor een 
maatwerkprogramma: voor extra uitdaging of ondersteuning. Wij zijn 
trots op de feedback die wij van onze leerlingen ontvangen. En ook 
de waardering van de onderwijsinspectie laat zien dat wij erin slagen 
om onze leerlingen te laten excelleren op mavo, havo en vwo. 

In het bèta-lab en het medialab ondersteunen we de leerlingen met
eigentijdse educatieve leermiddelen. Wij hebben een modern licht 
gebouw aan de Sportlaan in Amstelveen. Kleinschaligheid is het 
kernwoord voor onze school: leerlingen voelen zich veilig en kennen 
elkaar en hun leraren. Kleinschaligheid realiseren wij in het gebouw 
met aparte afdelingen. Onderbouw- leerlingen verblijven de eerste 
twee jaar in hun eigen afdeling met leslokalen en studieruimtes. Ons 
motto is ‘les gaat door en les gaat voor’; lessen die uitvallen worden 
in de onderbouw zoveel mogelijk opgevangen door docenten.  

Soorten brugklassen en plusprofielen
Je begint op het AC in een brugklas op het niveau mavo/havo (met een 
mavo of een mavo-havo advies), havo/vwo (met een havo of een 
havo-vwo advies), vwo (met een vwo advies) of vwo-Xtra. Vwo-Xtra is de 
leerroute voor leerlingen met een vwo-advies, die meer dan gemiddeld 
willen en kunnen leren. Deze sterkste vwo leerlingen en onze 
gymnasium-leerlingen volgen vanaf klas 1 naast de compacte leerlijn 
het vwo-Xtra programma. Leerlingen uit alle brugklassen kunnen kiezen 
voor een “plusprofiel”: sport, expressie, ondernemerschap of bèta-talent. 
Voor de plusprofielen wordt een intake gedaan na de inschrijving.

Ouder- en leerlingenbetrokkenheid
Ouders worden op de hoogte gehouden van wat er op onze school 
gebeurt via het digitale ouderportaal. We houden ouderavonden 

waarop belangrijke zaken als de keuzes betreffende de 
doorstroom naar de bovenbouw en vervolgopleidingen aan 
de orde komen. Op tafeltjesmiddagen en -avonden kunnen 

ouders met vakdocenten spreken. De eerste 
contactpersoon voor leerlingen en ouders is de 
mentor. Leerlingen en ouders zijn vertegen-
woordigd in de Medezeggenschapsraad (MR).

Ondersteuning
Het Amstelveen College kent een goede
leerlingondersteuning. Via het mentoraats-

programma krijgen leerlingen hulp bij het
ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en
bij het “leren leren”. Er zijn steunlessen bij 
achterstand. Ook is er aandacht voor problemen als 

dyslexie of faalangst. De school kent een uitgebreid 
ondersteuningsteam met o.a. counselors, trajectbegeleiders, een 
orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker.

Examenvakken en Cambridge University Certificate
Bijzondere examenvakken op onze school zijn Spaans, BSM 
(Beweging, Sport & Maatschappij). Leerlingen die goed zijn in Engels 
kunnen op alle niveaus studeren in het internationale Cambridge 
Certificate en op dezelfde manier kunnen leerlingen het DELE 
examen voor Spaans halen. In de bovenbouw havo en vwo is het 
mogelijk om een of twee examenvakken op een hoger niveau te 
volgen of versneld examen te doen. 

Veilige School
Het AC is een veilige en verdraagzame school, waar leerlingen zich snel 
thuis voelen. Hieraan werken wij o.a. door de inzet van de Kanjertraining.

Kosten 1e leerjaar 
- Kennismakingsdagen € 75,-/ € 135,-
- Vrijwillige ouderbijdrage € 25,-
- Excursies/activiteiten/kluisje/schoolpas  € 105,-

Keuze:
- Plusprofiel € 150,-
- Vwo-Xtra programma  € 150,-

Alle leerlingen in leerjaar 1 en 2 hebben een laptop die op school en 
thuis wordt gebruikt naast boeken en schriften. De laptop wordt door 
de ouders zelf aangeschaft of gehuurd via een huurkoop constructie 
met een extern bedrijf.

Aanmeldings- en plaatsingsprocedure
Aanmelding geschiedt volgens de Kernprocedure. We hebben ruimte 
voor 10 brugklassen: 3 mavo/havo en 7 havo en vwo. Als de 
belangstelling voor havo en vwo op het AC groter is dan in 7 klassen 
past, zal het AC overwegen 8 klassen voor havo en vwo te formeren. 

Bij overaanmelding vindt loting plaats volgens onderstaand schema. 
Belangrijk criterium bij plaatsing van leerlingen uit omliggende 
gemeenten is de afwezigheid van een bepaald schooltype in die 
gemeente of plaats. Eventuele loting gebeurt door een onafhankelijk 
notaris. Op onze website is het volledige toelatingsbeleid te vinden.

Open avonden: 
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari  2020

Informatie avond plusprofielen en vwo-Xtra 
Woensdag 12 februari 2020

Lesjesmiddagen: 
Woensdag 5, 12 en 26 februari 2020

Adres Sportlaan 27, 1185 TB Amstelveen
Telefoon 020 3039999
E-mail info@amstelveencollege.nl 
Internet www.amstelveencollege.nl 
Rector mw. J.F.L. de Peuter - van der Veen
Contactpersoon

Aanmelding  mw. J. Lotte
Aantal leerlingen 1675
Bereikbaar met tram 51; bussen 347, 348, 357, 358

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 en 

Badhoevedorp

de gemeente 
Amstelveen, 

Ouderkerk aan de 
Amstel, 

Badhoevedorp en 
Aalsmeer

2e ring overige gemeenten overige gemeenten



Panta Rhei Amstelveen

Schoolprofiel
Panta Rhei biedt vmbo-basis/kader en mavo+ aan, met binnen deze 
opleidingen leerwegondersteuning (lwoo) voor leerlingen die dat 
nodig hebben. Onze medewerkers kennen de leerlingen persoon-
lijk en helpen hen om hun kansen te ontdekken en te benutten. Alle 
leerlingen in de onderbouw hebben een dagdeel in de week een 
profielprogramma naar keuze: expressie, game & technologie, koken, 
sport of projecten. 
Voor leerlingen met mavo-capaciteiten is er in de onderbouw de 
mavo+ klas. In de bovenbouw werken mavo+ leerlingen met echte op-
drachten van buiten de school (ondernemersproject, jongerenrecht-
bank, Berlijnreis). Voor leerlingen die na het tweede leerjaar voldoen 
aan de criteria van de havo is er een overeenkomst met het Hermann 
Wesselink College over plaatsing van deze leerlingen in havo-3. In de 
praktijk komt het regelmatig voor dat leerlingen naar een hoger niveau 
groeien. In 2018-2019 behaalde bijna 1 op de 3 leerlingen bij ons een 
diploma op een hoger niveau dan hun startniveau op Panta Rhei.
Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn er in de boven-
bouw eigentijdse programma’s die leerlingen voorbereiden op de 
maatschappij en de steeds veranderende arbeidsmarkt. Panta Rhei 
heeft veel jonge leraren in opleiding van de Regionale Opleidings-
school Amstelland (ROSA). Wij zijn trots op de resultaten van onze 
eindexamenleerlingen: over de laatste drie jaar is gemiddeld ruim 96 
procent geslaagd!

Inrichting van de onderbouw
Er is een tweejarige brugperiode. Wij hebben in de onderbouw 
klassen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en mavo+-
klassen (soms gecombineerd). Aan het eind van leerjaar twee kiest 
iedere leerling een richting voor de bovenbouw. Bij lesuitval wordt de 
les indien mogelijk overgenomen. Voortijdig schoolverlaten en absen-
tie zijn speerpunten. De lessen duren 50 minuten.

Kosten 1e leerjaar
De ouderbijdrage is €100; de werkweek kost €110. Voor de 
profielprogramma’s in leerjaar 1 en 2 geldt een bijdrage van €50 
(voor het profielprogramma sport in leerjaar 1 komt er nog €90 bij 
voor sportkleding).

Aanmeldingsprocedure
Aanmelding geschiedt volgens de Kernprocedure. Alle leerlingen die 
zich bij Panta Rhei aanmelden, ondersteund met een geldend 
basisschooladvies, worden geplaatst. 

Bijzonderheden
• Ondersteuning
Elke leerling heeft een eigen mentor, die helpt met vragen en proble-
men en die intensief contact met de ouders heeft. Daarnaast zijn er 
vier intern begeleiders, een remedial teacher, een begeleider passend 
onderwijs en een maatschappelijk werker binnen de school. 

• Veiligheid
In de lessen Leefstijl besteden we aandacht aan het omgaan met 
elkaar en het tegengaan van pesten. In leerlingenonderzoeken geven 
leerlingen hoge cijfers voor de veiligheid op Panta Rhei. 
 
• Buitenschoolse activiteiten
Er zijn werkweken in leerjaar 1 en 3 en in leerjaar 4 van de mavo+.  
Verschillende excursies en projecten zijn onderdeel van het les-
programma.
 
• Huisvesting
Panta Rhei heeft moderne huisvesting. De onderbouw en de 
bovenbouw hebben eigen gebouwen, die naast elkaar gelegen zijn 
(dus veilig en overzichtelijk). 

Open dagen:
vrijdag 31 januari 2020 van 18.00 tot 21.00 uur en
zaterdag 1 februari 2020 van 11.00 tot 14.00 uur.
Beide open dagen zijn voor 8e-groepers, ouders en andere 
belangstellenden, aan de locatie Pandora 1-2 te Amstelveen.

Lesjesmiddag:
woensdag 12 februari 2020 van 13.30 tot 16.30 uur. De 
lesjesmiddag is voor 8e-groepers en wordt gehouden aan de 
Pandora 1 te Amstelveen (programma start om 14.00 uur).

 
• ICT-/sportvoorzieningen
Panta Rhei heeft moderne ICT-voorzieningen zoals een wifi-netwerk, 
smartboards in bijna alle lokalen en veel computers. Ouders en 
leerlingen hebben een app en een beveiligde omgeving om roosters, 
absentie, cijfers en andere informatie te bekijken. De gymlessen zijn 
in de schitterende Nieuwe Bankrashal, pal naast onze school. Voor de 
buitenlessen wordt gebruik gemaakt van de velden van RKAVIC.

• Ouderbetrokkenheid
Wij investeren in een goede relatie met de ouders door kennisma-
kings- en voortgangsgesprekken met de mentor, goede informatie-
voorziening en een beveiligde online omgeving met actuele roosters, 
cijfers en absentieoverzichten. Er is een betrokken ouderraad. 

Adres Pandora 1-2, 1183 KK Amstelveen
Telefoon 020 5032121
E-mail info@sgpantarhei.nl
Internet www.sgpantarhei.nl
Directeur-bestuurder Dhr. E.J. Holtslag 
Contactpersoon Leerlingenadministratie: 020-5032124
aanmelding leerlingenadministratie@sgpantarhei.nl
Richting Algemeen bijzonder
Aantal leerlingen 650
Bereikbaar met Bus 55, 171, 300 en trams 5 en 6

Scholengemeenschap voor vmbo en mavo+ (met of zonder lwoo)



 Adres: Startbaan 3 1185XP Amstelveen
Tel: 020-6459751
Website: www.hethwc.nl
E-mail: school@hethwc.nl
Bestuur: Stichting Ceder Groep
Rector: de heer  drs. B. Kozijn
Contactpersoon aanmelding: mw. H. van Stelten
Richting: protestants christelijk
Aantal leerlingen: 1740

Schoolprofiel 
Als christelijke school proberen we in de dagelijkse praktijk ons motto 
‘een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde’ gestalte te 
geven. Om elke leerling tot zijn recht te laten komen, combineren we de 
voordelen van een grote school met een kleinschalige organisatie. Zo 
hebben we verschillende soorten brugklassen en hebben we de school 
opgedeeld in 5 teams met elk hun eigen teamleider en teamprofiel. In 
het onderwijs op het HWC staat het leren van de leerling centraal, met 
veel extra keuzemogelijkheden. In ons leerplan nemen internationale 
oriëntatie en kunst en cultuur een vooraanstaande plaats in. Daarbij 
heeft onze school een afdeling voor tweetalig vmbo-t, havo en vwo. De 
school staat bekend om zijn goede examenresultaten. Onze visie is dat 
leerlingen zich beter ontwikkelen als zij in toenemende mate zelf de 
regie over hun leerproces hebben. We vragen veel van leerlingen, maar 
leerlingen kunnen ook rekenen op ondersteuning vanuit een professio-
nele en gevarieerde leerlingbegeleiding. De lessen op het HWC duren 80 
minuten. Een leerling heeft maximaal 5 vakken per dag. 

Kosten 1e leerjaar 
Voor ouders zijn de kosten van andere speciale leermiddelen, excursies, 
kluisje, sport: ca € 150,- . Vrijwillige ouderbijdrage: max. € 110,- Tweeta-
lig havo en vwo € 495,-, tweetalig vmbo-t € 250,- . De overheid vergoedt 
(het grootste deel van) het boekenpak ket. Naast de boeken, maken alle 
brugklasleerlingen gebruik van een laptop. De laptop kan door de ouders 
zelf aangeschaft worden of gehuurd via een huurkoopconstructie met 
een extern bedrijf.

Soorten onderwijs 
In de tweejarige brugperiode onderscheiden we veel verschillende stro-
men; soms zijn stromen gecombineerd in een klas. 

De school heeft een tweejarige brugperiode. Leerlingen blijven dus twee 
jaar lang in dezelfde klas zitten. Aan het eind van het tweede leerjaar 
bepalen we op welk niveau een leerling zijn loopbaan voortzet. Soms 
stapt een leerling tussentijds over.
Bij de start van het vwo kunnen leerlingen kiezen tussen gymnasium en 
atheneum. Gymnasiumleerlingen kunnen, bijvoorbeeld als het te zwaar 
blijkt, na de 1e klas overstappen naar het atheneum.

basisschooladvies

plaatsingsgarantie

1e ring

2e ring

de gemeente Amstel-
veen, Ouderkerk aan de
Amstel, Badhoevedorp

overige gemeenten

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

overige gemeenten

H/V

kinderen van medewerkers

V

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

H

broertjes/zusjes

M of MH

plaatsingsprocedure
Aanmelding geschiedt volgens de Kernprocedure. We hebben ruimte voor 11 brugklassen. Voor een 
evenwichtige verdeling van de opleidingen binnen de school kunnen we, evenals voorgaande jaren, 
max. 3 brugklassen (T)vmbo-t/havo plaatsen. Bij overaanmelding vindt loting plaats volgens on-
derstaand schema, dat gezamenlijk door de Amstelveense schoolbesturen is opgesteld. Belangrijk 
criterium bij plaatsing van leerlingen uit omliggende gemeenten is de afwezigheid van een bepaald 
schooltype in die gemeente.

In principe worden leerlingen geplaatst volgens hun advies. In alle geval-
len vindt overleg met de basisschool plaats. Na de Cito opgehoogde 
adviezen kunnen we alleen honoreren als er nog plaats is. Leerlingen 
van de Westplasmavo in Aalsmeer kunnen na 2 jaar in aanmerking 
komen voor een overstap naar havo-3 op het HWC. Daarvoor bestaat 
een overstapprocedure. 

Begeleiding 
Mentoraat 
Elke klas heeft 1 of 2 mentoren, in de brugperiode bijgestaan door twee 
hulpmentoren (leerlingen uit de bovenbouw). De leerling voert twee keer 
per jaar een driehoeksgesprek met de mentor en zijn/haar ouders.
Opvang bij lesuitval 
In de onderbouw worden de leerlingen bij lesuitval zo veel als mogelijk 
is opgevangen door een docent of onderwijsassistent.
Studieproblemen 
Leerlingen die tegen studieproblemen aanlopen kunnen individuele 
studiebegeleiding krijgen. Ook hebben we taal- en rekencoaches en er 
is een huiswerkklas. Daarnaast geven bovenbouwleerlingen tegen een 
geringe vergoeding bijles aan onderbouwleerlingen. 
Sociaal-emotionele problemen 
Leerlingen die dat nodig hebben kunnen een training sociale vaardighe-
den of faalangstreductie krijgen; een zorgteam ondersteunt leerlingen 
met problemen. De school heeft een trajectvoorziening, waarin speci-
fieke begeleiding plaatsvindt.

Bijzonderheden 
•  Brede scholengemeenschap 
•  Kleinschalige organisatie d.m.v. teams 
•  Actieve MR en oudercommissie 
• Internationaal georiënteerd onderwijs
• Tweetalig vmbo-t, havo en vwo
•  Gevarieerd en uitdagend onderwijsprogramma 
•   Combinatie van goede sfeer en uitstekende doorstroomcijfers en 

eindexamenresultaten 
•  Driehoeksgesprekken waarin de leerling de spil is

Graag opgave vooraf via webformulier voor 5, 10, 11 en 12 februari

OPEN HUIS 2020
zaterdag  25 januari   van 10.00 - 13.00 
donderdag  6 februari   van 19.00 - 21.30 

Lesjesmiddagen
woensdag  5 februari  van 14.00 - 15.30 
woensdag  12 februari  van 14.00 - 15.30 

Voorlichting tweetalig vwo en gymnasium 
maandag  10 februari  van 19.00 - 21.30 
Voorlichting tweetalig vmbo-t en havo 
dinsdag  11 februari    van 19.00 - 21.00

Speciale aanmeldingsmiddag 
woensdag  4 maart  van 14.00-17.00

Intake tweetalig vmbo-t en vwo
woensdag  11 maart   van 13.00 - 17.00

Intake tweetalig havo
maandag  16 maart   van 13.00 - 17.00

twee twee gym ath havo/ havo tweetalig  tweetalig vmbo-t /
talig talig   ath  havo vmbo-t / havo
gym ath      havo 



Begeleiding 
We bieden drie soorten begeleiding. 1. Leerlingbegeleiding: iedere klas 
heeft een eigen mentor en de brugklas heeft daarnaast twee peergroup-
mentoren: leerlingen uit de bovenbouw die brugklassers begeleiden.  
2. Sociaal-emotionele begeleiding: we bieden bijvoorbeeld de ‘Zelfie- 
training’ voor het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en remedial teaching 
aan dyslectische leerlingen. Ons zorgteam biedt waar nodig extra hulp.  
3. Studie- en loopbaanbegeleiding: er zijn verschillende vakken gericht op 
plannen, organiseren en het efficiënt maken van huiswerk. Er is keuzewerk-
tijd onder begeleiding van docenten en er zijn hulplessen. Het decanaat 
helpt je waar nodig met het maken van keuzes tijdens en ná je middelbare-
schoolcarrière. We werken samen met het bedrijfsleven en vakoverstijgen-
de projecten zorgen ervoor dat je ook ervaring opbouwt buiten de school.

Gebouw 
De school ligt centraal, dichtbij het Oude Dorp van Amstelveen, omringd 
door veel groen. We hebben de beschikking over eigen sportvelden op het 
terrein van de school. 

Buitenschoolse activiteiten 
We hebben een rijke culturele en sportieve traditie. Eén van de hoogtepunten 
hiervan is de musical die in samenwerking met een schouwburg in 
Amstelveen om het jaar wordt uitgevoerd. Het andere jaar vindt een grote 
talentenjacht plaats. Sporttoernooien en sportdagen staan vast op het 
programma. Op het Keizer Karel College doen veel leerlingen aan topsport, 
de school ondersteunt hen daarbij waar mogelijk. Dit geldt ook voor 
leerlingen met een uitzonderlijk muzikaal of ander talent.

Ouderbetrokkenheid 
We vinden een goed en direct contact met ouders heel belangrijk. 
Ouders denken mee via onderwijscafés, de medezeggenschapsraad en 
verschillende klankbordgroepen.  

Aanmeldingsprocedure
Het Keizer Karel College houdt zich aan de afspraken van de Kernprocedure 
Amstelland. Bij over-aanmelding wordt geloot in de volgorde van het 
schema. Op het Technasium streven we naar een gelijke verdeling van 
jongens en meisjes.

Schoolprofiel 
Het Keizer Karel College staat bekend om zijn goede sfeer. De leerlingen 
voelen zich op onze school veilig, gekend en gerespecteerd. De 
basisgedachte waarmee we werken: leren is vertrouwen, leren is verbinden, 
leren is persoonlijk en leren is lef hebben. We besteden veel aandacht 
aan sociale- en studievaardigheden zoals “leren leren” en plannen en we 
werken met digitale middelen en methodes. Door lessen van vijfenveertig 
minuten is een lesdag gevarieerd en actief. Naast de lessen bieden we je 
een ruim aanbod aan culturele en sportieve activiteiten. 

Brugperiode (1 jaar) 
Je krijgt een plek in één van de vijf typen brugklassen: havo, havo-atheneum, 
atheneum, gymnasium of technasium. Om de overgang van basisschool 
naar brugklas makkelijker te maken heeft elke brugklas de eerste periode 
een vast lokaal. We werken vanaf de brugperiode met laptops in de klas. De 
leerlingen in de onderbouw, klas 1 t/m 3, hebben nooit tussenuren. 

Verschillende leerlijnen 
Havo: een vijfjarige opleiding met een duidelijke structuur en gericht op 
leren door te doen en te ervaren. Docenten hebben veel persoonlijke 
aandacht voor de leerlingen en de nadruk ligt op leren plannen en 
andere studievaardigheden. Naast gewone lessen krijgen leerlingen ook 
vakoverstijgende projecten als de Design Academy en de Business-class. 
Nieuw in 2020/2021: technasium op de havo!

Het vwo heeft drie afdelingen: 
Atheneum: een zesjarige opleiding die je grondig  
voorbereidt op een studie aan de universiteit of het hbo. 
We prikkelen jouw wetenschappelijke nieuwsgierig-
heid en ontwikkelen jouw analytisch en onderzoekend  
vermogen. Een bijzonder KKC-vak op het  
atheneum is Onderzoek en Wetenschap: je 
leert hoe je onderzoek doet en je leert onder-
zoekend te leren. 

Gymnasium: een zesjarige opleiding die je net 
als het atheneum grondig voorbereidt op een 
studie aan de universiteit of het hbo. Je volgt 
naast alle vakken van het atheneum, Grieks en 
Latijn, maar ook Cambridge English en Denken 
en Doen, een vak exclusief voor onze school. 
We stimuleren je dieper na te denken, onder 
andere door steeds weer ‘waarom’-vragen te 
stellen over de relatie tussen zowel heden als 
verleden, de redenen waarom onze wereld is 
zoals hij is en de mogelijkheden in de toekomst. 

Technasium: een zesjarige opleiding voor 
leerlingen met een brede belangstelling voor 
natuurwetenschappelijke vakken. Je werkt 
uitgebreid samen met je medeleerlingen en we 
dagen je telkens uit om ‘out of the box’ te denken. 
Het vak Onderzoek en Ontwerpen, zes uur per 
week, is specifiek voor het Technasium, waarbij je 
steeds meer vrijheid in projecten krijgt, afhankelijk 
van waar je eigen interesses liggen. De opleiding 
werkt nauw samen met het bedrijfsleven en het 
hoger onderwijs.  

Volgorde 
van 

Plaatsing

1. Broer/zus* 
2. Kind van medewerker* 
3. Leerlingen woonachtig in 
 Amstelveen of van een 
 basisschool in Amstelveen, 
 Ouderkerk aan de Amstel, 
 Badhoevedorp en 
 Gemeente Aalsmeer. 
4. Overig  

1. Geschiktheids-
 onderzoek** 

 

Havo, Havo/Atheneum, 
Atheneum, Gymnasium  

Technasium 

* Plaatsingsgarantie 
** Indien geschikt, plaatsing in de volgorde zoals linkerkolom. 

OPEN AVONDEN 
voor leerlingen van groep 8 en hun ouders

ALLE LEERLIJNEN
maandag 27 januari
dinsdag 28 januari
van 19.00 uur tot 21.00 uur

GYMNASIUM EN 
TECHNASIUM (HAVO EN VWO)
woensdag 5 februari
van 19.30 tot 21.00 uur

OPEN LESMIDDAGEN 
voor leerlingen van groep 8
woensdag 5 en 12 februari
van 13.30 tot 15.15 uur

HAVO
ATHENEUM
GYMNASIUM
TECHNASIUM

Adres: Elegast 5, 1185 AA, Amstelveen 
Telefoon: 020 - 64 15 700 
E-mail: info@keizerkarelcollege.nl 
Internet: www.keizerkarelcollege.nl 
Rector: dhr. A. Smit 
Schoolleiders:  mevr. F.P. Marrenga-Faber
 dhr. C.F. Kauffman
Afdelingsleiders brugklas: mevr. I.B.G. Takens (vwo)
 mevr. W. Stolk (havo) 
Aantal leerlingen:  1721



www.alkwin.nl facebook.com/alkwin.kollegeuithoorn instagram.com/alkwinkollegeuithoorn

Schoolprofiel
Het Alkwin Kollege is met 1610  leerlingen een grote school, maar in ons prachtige gebouw heerst een open en gezellige sfeer, 
waarin leerlingen en personeelsleden elkaar kennen. Mede daardoor is het Alkwin ook een veilige school.
Leren op het Alkwin biedt veel mogelijkheden. Het begint met een éénjarige brugperiode met havo/vwo klassen en vwo+ klassen. 
In samenwerking met scholengemeenschap Thamen is er een mavo/havo-klas, waaruit leerlingen in het tweede jaar doorstromen naar Thamen of 
naar het Alkwin. 
Vanaf klas 2 kunnen leerlingen Cambridge English volgen en een internationaal erkend certificaat behalen. Voor de leerlingen die in het eerste 
leerjaar klassieke talen kiezen is er een doorstroom naar het gymnasium mogelijk. In de bovenbouw havo bieden we het programma van de Vecon 
Business School aan.

Open dagen

Ons onderwijs
Op het Alkwin Kollege werken leerlingen en personeelsleden samen aan 
een veilige en uitdagende leeromgeving. We maken gebruik van 
Chromebooks en de werkvormen in de lessen worden zoveel mogelijk 
afgewisseld. Als leerling weet je aan welke doelen je werkt en krijg je de 
ruimte om je eigen keuzes te maken. De docent heeft hierbij steeds 
meer een coachende rol. Burgerschapsvorming en persoonsvorming 
nemen een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs, zowel binnen als 
buiten de lessen. Voor alle leerjaren worden er daarom excursies, 
culturele activiteiten, sportdagen en feesten georganiseerd. Daarnaast 
stimuleren we een brede talentontwikkeling. De leerlingen krijgen al in 
het eerste jaar een aantal keer een keuzeworkshop aangeboden. Denk 
hierbij aan een breed verrijkingsaanbod zoals Frans koken, radio maken, 
scheikundige proe�es doen, leren reanimeren en diverse muziek- en 
sportactiviteiten. Buiten de workshops om kunnen de leerlingen ook 
deelnemen aan het koor, het orkest, de musical en vele andere activitei-
ten. Leerlingen in de vwo+ klassen dagen we uit met het doen van 
wetenschappelijke onderzoeken. Daarom is het Alkwin Kollege aangeslo-
ten bij de WON Akademie (WetenschapsOriëntatie Nederland). Vanaf 
de eerste tot en met de zesde klas verwerven de leerlingen wetenschap-
pelijke kennis en vaardigheden.

Begeleiding
We besteden op het Alkwin veel aandacht aan leerlingbegeleiding. 
Structureel staan er wekelijks twee hulplesmomenten op het rooster. 
Leerlingen kunnen dan extra ondersteuning krijgen bij één of twee 
vakken. Daarnaast worden leerlingen ondersteund door middel van 
faalangstreductietraining en de hulples plannen & organiseren. Ook is er 
de mogelijkheid om aan een huiswerkklas deel te nemen. Iedere leerling 
heeft regelmatig contact met de eigen mentor, die tevens contact 
onderhoudt met de ouders. Om ervoor te zorgen dat brugklasleerlingen 
zich snel thuis voelen op het Alkwin Kollege, worden ze ondersteund 
door bovenbouwleerlingen. Verder zijn er remedial teachers (voor 
leerproblemen en -achterstanden) en counselors (voor sociale en/of 
emotionele problemen) beschikbaar. Voor leerlingen die extra onder-
steuning nodig hebben, is er de Trajectvoorziening.

Contact met ouder(s) en verzorger(s)
Een goede samenwerking tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en 
school vinden wij heel belangrijk. We stellen ouders en verzorgers via, 
onder andere, de website, de schoolgids, sociale media, brieven en 
e-mails op de hoogte van alles wat er op school plaats vindt. Daarnaast 
zijn er speciale ouderavonden (waarop bijvoorbeeld de keuze voor havo, 
vwo en gymnasium aan de orde komt). Op gespreksmiddagen en 
-avonden heeft de leerling met de mentor of docent en ouders/verzor-
gers een gesprek over zijn/haar ontwikkeling. 

Kosten eerste leerjaar
Vrijwillige ouderbijdrage:    € 120,-
WON:     €   25,-

Aanmeldingsprocedure
Het Alkwin Kollege houdt zich aan de afspraken uit de kernprocedure 
(bij een advies havo, havo/vwo of vwo). Zie hiervoor de tekst elders in dit 
boekje. Voor leerjaar 1 geldt in ronde 1 de volgende toelating:

Een broer of zus op het Alkwin, of ouders werkzaam op het Alkwin geven 
plaatsingsgarantie. Vervolgens worden de leerlingen uit (of van een 
basisschool uit) de eerste ring geplaatst, zoals bijvoorbeeld: Uithoorn, 
Kudelstaart, Aalsmeer en de gemeente Nieuwkoop. 
Daarna worden de leerlingen uit de 2e ring geplaatst. Dit zijn de leerlingen 
uit de overige gemeenten zoals bijvoorbeeld De Ronde Venen. 

Bij overaanmelding vindt loting plaats. De laatste 9 jaar heeft het Alkwin 
niet hoeven loten. Het is mogelijk dat er een loting voor de vwo+ klassen 
plaatsvindt. Uitgelote vwo+ leerlingen worden dan geplaatst in een 
havo/vwo klas. Leerlingen met vmbo-t/havo-advies, kunnen onder 
dezelfde voorwaarden voor plaatsingsgarantie plaatsnemen in de 
mavo/havo-klas van Thamen/Alkwin.

Na ophoging van het basisschool advies, in de tweede ronde van de 
aanmeldingsprocedure, kunnen leerlingen plaatsnemen in de betre¡ende 
klassen mits er plaatsen beschikbaar zijn.

Extra informatieavond vwo+ WetenschapsOriëntatie (WON)
 Donderdag  6-2-2020 van 19.00 - 20.30 uur

Lessenmiddag voor leerlingen van groep acht
  Woensdag  12-2-2020 van 13.45 - 15.45 uur

Open Avond met rondleidingen en demonstraties
 Dinsdag  4-2-2020 van 16.00 - 21.00 uur

Bestuur  Stichting Keizer Karel
Schoolleiding Dhr. Drs. R.T.P. Dijkstra, 
  Mevr. N Pedroli
Contactpers. Mevr. A.L. Backer

Adres  Weegbree 55, Uithoorn
Tel.  0297-566903
E-mail  info@alkwin.nl
Richting  Open katholiek



          

       SG Thamen VMBO Uithoorn 
 

        Open Dag: woensdag 29 januari 2020 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tijd om te ontdekken! 
 
Adres   Den Uyllaan 4 
    1421 NK  Uithoorn 
Telefoon   0297 563192 
Internetadres  www.thamen.nl 
E-mail   info@thamen.nl 
Bestuur   Stichting IRIS 
Directeur    mevr. M. Krouwel 
Instroomcoördinatoren mevr. M. v. Scheppingen/ 
    mevr. M. Sieveking 
Richting   R.K. 
Aantal leerlingen  714 

 

Aanmeldingsprocedure: 
Onze school houdt zich aan de afspraken van de kernprocedure.  
Zie hiervoor de tekst eerder in dit boekje.  
Voor leerjaar 1 geldt in ronde 1 de volgende toelating: 
 
Een broer of zus op Thamen, of ouders werkzaam op het Thamen 
geven plaatsingsgarantie. Vervolgens worden de leerlingen uit (of 
van een basisschool uit) de eerste ring geplaatst: Uithoorn, de 
Ronde Venen, Nieuwveen, Zevenhoven en Ouderkerk aan de 
Amstel. 
Daarna worden de leerlingen uit de tweede ring geplaatst. Dit 
zijn de leerlingen uit de overige gemeenten. 
 
Leerlingen met een Vmbo-t(mavo)/havo-advies, kunnen onder 
dezelfde voorwaarden voor plaatsingsgarantie en 
toelatingscriteria plaatsnemen in de mavo/havo-klas van 
Thamen/Alkwin. 
 

Brugperiode 
Deze periode duurt 2 jaar. Halverwege klas 2 kiest de leerling 
een profiel. Elke klas heeft een mentor. Deze is aanspreekpunt 
voor de leerlingen en de contactpersoon tussen ouders en school. 
 

Talentklassen 
Voor klas 1 en 2 heeft Thamen talentklassen die aansluiten bij de 
interesse van onze leerlingen. M.u.v. de Mavo/Havo leerlingen 
kunnen alle leerlingen een talentklas kiezen. 
 

Vakcollege 
Thamen is een Vakcollege. Dit betekent dat er ook in onze 
onderbouw tijd vrij gemaakt wordt om beroepsgerichte vakken te 
volgen. Op onze website is hier meer informatie over te vinden.  
 

Buitenschoolse activiteiten 
In de eerste schoolweek zijn er drie introductiedagen. Verder zijn 
er voor klas 1 twee excursies, een dansproject, een jaarlijkse 
musical en aan het eind van het jaar een werkdag voor een goed 

doel.  
 

Extra begeleiding 
Er zijn mogelijkheden voor huiswerkklassen, 
faalangsttrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en 
examentrainingen. Een goed georganiseerd zorgteam geeft 
ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied. 
 

Kosten 1e leerjaar 
De kosten voor boeken worden ook het komende jaar door de 
overheid vergoed. Hiernaast zijn er nog andere kosten die wij 
de ouders verzoeken te betalen. Dit zijn bijv. excursies, 
kennismakings-kamp, vieringen, bijdrage oudervereniging etc. 
Wij verwachten dat dit bedrag €120,- zal bedragen.  
 

Leerwegen 
Thamen heeft de volgende leerwegen / klassen in huis.  
a.  Mavo/Havo klas: de leerlingen volgen gedurende het 

1e leerjaar lessen op het Alkwin en op Thamen. Ze 
hebben dezelfde lessentabel als het Alkwin. Zij krijgen 
les van zowel Thamen als Alkwin docenten. Op het 
rapport komen 2 cijfers, één voor Havo en één voor 
Mavo.  

b.  Mavo: leidt op voor doorstroming naar niveau 3 en 4 
van het ROC of de Havo. 

c.  Kader/Mavo klas: een combinatieklas voor leerlingen 
die na één jaar doorstromen naar de Kader 
beroepsgerichte leerweg of de Mavo. 

d.  Kader Beroepsgerichte leerweg: leidt op voor 
doorstroming naar niveau 3 (soms 4) van het ROC. Het 
programma onderscheidt zich van de Mavo door een 
veel praktischere invulling. 

e.  Basis/Kader klas: een combinatieklas voor leerlingen 
die na één jaar doorstromen naar de Basis 
beroepsgerichte leerweg of de Kader beroepsgerichte 
leerweg. 

f.  Basis Beroepsgerichte leerweg: leidt op voor 
doorstroming naar niveau 2 van het ROC.  

 
In het kader van Passend Onderwijs zijn er verschillende 
ondersteuningsarrangementen mogelijk. 
 

Schoolprofiel 
Thamen heeft zo’n 714 leerlingen ondergebracht in vier 
teams. De school kenmerkt zich door een goede 
begeleidingsstructuur en heeft een aantal aspecten hoog in 
het vaandel staan zoals: 
- veiligheid en onderling respect  
- duidelijke leefregels 
- een uitgebreide zorgstructuur 
 
 



n om hobby’s te vinden op het gebied van sport. 



 

Schoolprofiel 
De wereld verandert snel en daar wil de CSB haar leerlingen op voorbereiden. Wij bieden onze 
leerlingen betekenisvol en eigentijds onderwijs. Onderwijs dat eisen stelt, prikkelt en uitdaagt, dat 
aansluit op hun eigen manieren van leren. Dit zie je niet alleen terug in onze reguliere vaklessen, 
maar ook in ons ontwikkelingsgericht projectonderwijs: Millennium Skills. In de stromen Grafisch 
Design, Technologisch Design en Junior Business School werk je aan vaardigheden die je nodig hebt 
voor jouw toekomst, zoals samenwerken, creatief denken en programmeren. Je komt in aanraking 
met tal van elementen uit de maatschappij: van concreet contact met een bedrijf of instelling uit de 
buurt, tot aan lessen over dilemma’s die de moderne tijd en technologie oproepen. Je leert van   

  elkaar, met elkaar en door elkaar. Iedere leerling is uniek, heeft verschillende ideeën, interesses en  
  een eigen kijk op de wereld. Daarom is de CSB een school waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht  
  achtergrond, levensovertuiging of talent. Wees welkom op de CSB!  

Adres: 
De Cuserstraat 3  
1081 CK Amsterdam 
   
Stadsdeel    
Zuid  
    
Telefoon    
020-6423903 
   
E-mail     
administratie@csb-amsterdam.nl 
 
Website     
www.csb-amsterdam.nl 
  
Facebook  
csbamsterdam 
 
Bestuur      
Stichting Ceder Groep 
   
Contactpersoon brugklas  
Dhr. V. Renooy 
    
Rector     
Dhr. drs. T. Verheul 
   
Richting    
Protestants Christelijk 
   
Aantal leerlingen 
750 
 
Soorten Onderwijs 
Leerlingen met de volgende adviezen 
kunnen zich aanmelden voor de brugklas: 
mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo, vwo. 
 
Kosten eerste leerjaar 
€ 80,- ouderbijdrage 
€ 175,- introductiekamp 
€ 75,- overige kosten 
 
Aanmeldingsprocedure 
Je kunt je aanmelden volgens de regels van 
de Kernprocedure Amstelland in de week 
van maandag 2 t/m vrijdag 6 maart 2020. 
 
Begeleiding 
Mentoraat 
Iedere klas heeft een persoonlijke mentor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decanaat 
De decaan en de mentoren ondersteunen 
de leerlingen door middel van een 
uitgebreid studie-/loopbaantraject en 
beroepsstage. 
 
Opvang bij lesuitval 
Uitgevallen lessen worden opgevangen. 
 
Huiswerkbegeleiding 
Tijdens de studielessen leren de leerlingen 
hoe ze hun huiswerk moeten aanpakken 
en hoe ze moeten plannen. 
Huiswerkbegeleiding wordt door Instituut 
Moll op school aangeboden tegen 
gereduceerd tarief.  
 
Extra ondersteuning 
De school biedt de basisondersteuning. Er 
wordt op taal- en rekenvaardigheid getest, 
er is begeleiding bij taal en rekenen, 
faalangstreductietraining, extra 
ondersteuning via Focus Time en in 
bepaalde gevallen de zomerschool. In het 
lesrooster zijn Keuzewerktijduren 
opgenomen. 
 
Bijzonderheden 
 
Huisvesting 
De school is gevestigd in een fraai 
monumentaal gebouw met een modern 
jasje: met een milieubewust dak met de 
grootste oppervlakte zonnepaneel/sedum- 
groen van Europa en een leerklimaat-
bewuste luchtzuivering die zorgt voor  

voldoende schone, zuurstofrijke lucht in 
ieder lokaal. 
 
Veiligheid 
Uit het jaarlijkse brugklastevredenheids-
onderzoek blijkt dat wij een veilige en 
zorgzame leeromgeving bieden waarin de 
leerlingen zichzelf kunnen zijn. 
 
Buitenschoolse activiteiten 
Na schooltijd bieden wij diverse activiteiten 
aan. Zo kun je meesporten met Topscore 
of je meldt je aan voor de Schoolband.   
 
Reizen  
Voor de brugklassers is er een introductie-
kamp en elke leerling krijgt minimaal één 
keer in zijn/haar schoolcarrière de 
gelegenheid om mee te gaan met een 
buitenlandse reis. 
 
Ouderbetrokkenheid 
De CSB heeft graag goed contact met 
ouders/verzorgers. Er zijn diverse 
ouderavonden en voorlichtings-
bijeenkomsten. Onze ouderraad 
organiseert jaarlijks een thema-avond. 
 
Open Huis 
Donderdag 16 januari 19.00-21.30 uur 
Zaterdag 18 januari 09.30-12.30 uur 
Lesmiddagen voor leerlingen van groep 8: 
woensdag 29 januari 13.00-15.00 uur   
woensdag 12 februari 13.00-15.00 uur 
Experience days: houd onze website in de 
gaten. 



VeenLanden College
Diamant 9 (mavo, havo, atheneum)

3641 XR Mijdrecht
T 0297 28 34 59

Bonkestekersweg 1 (mavo, havo onderbouw)
3645 KZ Vinkeveen

T 0297 26 15 14
E info@hetvlc.nl

aantal leerlingen Mijdrecht: 1250
aantal leerlingen Vinkeveen: 300

rector: de heer drs. H.J.M. Ligthart
contactpersoon: mevrouw drs. A.M.G. Schutte

website: www.veenlandencollege.nl 
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Aantekeningen:



kkelen. Op dynamische wijze zorgen we dat 
atschappij. Vanuit die gedachte vormen wij 
erwijs vormgeven: naast regulier vaklessen, 

rojectgebonden stromen via ons 12-21 concept. 

je in aanraking met tal van elementen uit de 
g uit de buurt, tot aan lessen over dilemma’s     
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