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We laten je graag zien hoe onze school eruit ziet, vooral 

wat je er allemaal kunt doen. Kiezen voor een nieuwe 

school is ingewikkeld: je wilt toch kiezen voor een school 

waar je vier, of vijf, of zes jaar met plezier naar toe gaat, 

waar je met plezier gaat leren. 

Wij organiseren in deze periode allerlei momenten waar 

nieuwe leerlingen kennis kunnen maken met onze school, 

we hebben modulemiddagen, het Open huis, de open 

lesmiddag. Voor de ouders hebben we ook nog de infor-

matieavond.

In deze schoolgids staat alle informatie.

Op het Erfgooiers College willen we de creativiteit van de 

leerlingen stimuleren. Wij moedigen hen aan hun ver-

beeldingskracht te gebruiken om nieuwe ideeën, nieuwe 

WelkOM Op Onze SCHOOl!

producten te bedenken. We laten hen graag verschillende 

perspectieven zien waarmee je de wereld om je heen kunt 

bekijken, zo ontdekt de leerling ook hoe veel schoolvak-

ken samenhangen. Ook ontwikkelen wij ons onderwijs 

in de richting van gepersonaliseerd onderwijs, waarbij 

leerlingen hun eigen keuzes gaan maken voor projecten 

en werkvormen.

Dit en meer valt onder de term Wereld Wijd Wijs. Wij willen 

de leerlingen graag opvoeden tot mondige burgers in de 

wereld van morgen.

In deze periode moeten leerlingen en ouders ontdekken 

of onze school en de leerling bij elkaar zullen passen. Ik 

hoop dat de informatie in deze gids helpt bij het kiezen 

van de juiste school.

Koos Nieuwland

rector/bestuurder a.i.
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Het Erfgooiers College is een protestants-christelijke 

school, waar regulier voortgezet onderwijs op mavo- 

havo- en vwo-niveau wordt verzorgd voor alle leerlingen 

uit Huizen en omgeving. 

Met ons onderwijs willen wij een positieve bijdrage leve-

ren aan de zich ontwikkelende levens van onze leerlingen. 

Mede daardoor ontplooien zij zich tot goed opgeleide, 

maatschappelijk betrokken mensen die verantwoordelijk-

heid kunnen dragen voor hun leven. 

Het Erfgooiers College verzorgt onderwijs dat kwalificeert. 

Dit houdt in dat leerlingen relevante kennis, houdingen 

1. OnderWIjS Op Het erfgOOIerS COllege
en vaardigheden verwerven en zij behalen een zo hoog 

mogelijk diploma, zodat zij goed voorbereid zijn om te 

leven in een complexe samenleving. 

Ons onderwijs socialiseert, de leerlingen zijn en blijven 

deel van een lokale, nationale en internationale samen-

leving en maken zich daartoe de praktijken en gewoontes 

eigen die behoren bij het samenleven met anderen. 

Tenslotte willen we dat ons onderwijs vormt. De leerlingen 

vormen en ontplooien zich, ontdekken wie zij zijn, wat zij 

willen en welke unieke talenten zij bezitten. 
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2. OrganISatIe van Het OnderWIjS
Ons onderwijs is zo ingericht dat de leerling kan ervaren 

wat hij of zij wil. De leerling kiest wat bij hem of haar 

past en leert hierdoor op maat, daarbij geïnspireerd door 

de mensen om hen heen. Om dit mogelijk te maken is het 

Erfgooiers College opgedeeld in een drietal sectoren. Een 

sector bestaat uit een groep docenten met een sectorlei-

der, die samen vorm en inhoud geven aan het onderwijs 

aan de leerlingen in de eigen afdeling. 

Wij kennen de volgende indeling: 

Sectorleider mavo : mevrouw drs. I.P. Bonhof

Sectorleider havo : mevrouw C.A. Stam MA

Sectorleider vwo + structuurklas : drs. J. Slotboom MEL

MavO
Het mavo-onderwijs geeft les aan praktisch ingestelde 

leerlingen. Het is ook een afdeling waar veel te kiezen valt. 

Leerlingen op de mavo-afdeling moeten namelijk al in 

klas 2 belangrijke keuzes maken. Al aan het einde van deze 

klas laten zij de eerste vakken vallen om vervolgens in de 

derde klas een examenpakket te kiezen. Een spannend 

proces waarbij de leerlingen intensief worden begeleid. 

Naast de reguliere examenvakken kunnen de leerlingen in 

tekenen, informatietechnologie en Lichamelijke opvoeding 

Twee (LoT) examen doen. 

Hoewel de mavo-opleiding de leerlingen voorbereidt op 

het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), kiezen veel leer-

lingen van het Erfgooiers College ervoor door te stromen 

naar onze havo-afdeling: jaarlijks ongeveer 30%. Velen 

van hen slagen onvertraagd voor het havodiploma. 

HavO
De havo-opleiding is een brede opleiding die voorbereidt 

op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Havoleerlingen 

krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen op het gebied 

van ondernemerschap. Alle leerlingen participeren vanaf 

havo 2 in activiteiten van de Erfgooiers Business School. 

Hieronder vallen onder andere het project Cross Your 

Borders, gastlessen van ondernemers, bedrijfsbezoeken 

en het Vecon Sollicitatieproject, waarin leerlingen fictief 

gaan solliciteren bij organisaties in de regio. Leerlingen 

die dat willen, komen in aanmerking voor de Business-

class, waarin ze onder begeleiding een bedrijf oprichten 

en aandelen verkopen, producten in- en verkopen en een 

boekhouding bijhouden. Naast de reguliere examenvak-

ken kunnen de leerlingen ook in BSM (Bewegen, Sport en 

Maatschappij) en BE (bedrijfseconomie) examen doen. 

Hoewel de havo een uitstekende voorbereiding op de hbo 

is, zijn er elk jaar leerlingen die uitdaging zoeken in de 

overstap naar het vwo. Voor deze leerlingen biedt het 

VWO 6

VWO 5 HAVO 5

VWO 4 HAVO 4 MAVO 4

VWO 3+ VWO 3 HAVO 3 MAVO 3

VWO 2+ VWO 2 
(GYM)

HAVO/VWO 2
structuurklas

HAVO/VWO 2 MAVO/HAVO 2

VWO 1+ VWO 1
(GYM)

HAVO/VWO 1
structuurklas

HAVO/VWO 1 MAVO/HAVO 1
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Erfgooiers College versnelde routes aan. Op de havo mogen 

zij daarom al enkele vakken afsluiten op vwo-niveau. 

vWO
Het vwo is bedoeld voor theoretisch ingestelde leerlingen 

met een brede belangstelling. Het onderwijs op het vwo 

wordt gegeven vanuit een wetenschappelijke kijk op de 

stof. De leerlingen worden uitgedaagd diepgang te geven 

aan wat ze leren en er creatief mee bezig te zijn. Zo wordt 

aan alle vwo’ers WO (wetenschapsorientatie) aangeboden.

Bij dit vak leren de leerlingen wat wetenschappelijk 

onderzoek is en doen ook zelf onderzoek. Het Erfgooiers 

College is aangesloten bij de WON-academie, een landelijk 

netwerk van scholen met het vak wetenschapsorientatie 

in hun programma. 

Verder stimuleren we leerlingen in het kiezen van extra 

activiteiten, zoals debatwedstrijden en olympiades. Ze 

volgen daarnaast Engels vanaf klas 1 via de Oxford- 

methode, dit is een volledig Engelse methode. 

vWO+
Voor vwo-leerlingen die een extra uitdaging willen aan-

gaan, is de vwo-plusklas uitermate geschikt. Naast een 

gecomprimeerd basisprogramma krijgen leerlingen o.a. 

plusprojecten, filosofie, een profielwerkstuk 2.0 en een 

verdiepende oriëntatie op de wetenschap (WO+).

gYMnaSIuM
Leerlingen die een gymnasiumdiploma willen halen, volgen 

vanaf het eerste jaar de modules Grieks en Latijn in plaats 

van www-modules. 

klaS 1 en 2 
Toelating

Voor de toelating hanteren alle scholen voor voortgezet 

onderwijs in het Gooi dezelfde normen. Het advies van de 

basisschool is leidend voor de plaatsing. 

Voor leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte 

hebben, kijken we of het Erfgooiers College deze onder-

steuning kan bieden. Mogelijk is de leerling beter op zijn 

plaats op een andere school. Als er sprake is van een 

ondersteuningsbehoefte is het van belang dat hierover 

vroegtijdig contact is met het Erfgooiers College. 

kanSklaSSen
De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet 

onderwijs is voor veel leerlingen best een grote stap. In 

de brugklas werken we daarom bewust op verschillende 

niveaus zodat leerlingen kunnen ervaren welk niveau 

het beste bij hen past. De leerling komt in de brugklas in 

een kansklas mavo/havo of havo/vwo. In deze klassen 

krijgen de leerlingen die aan het eind van periode 1 aan 

bepaalde criteria voldoen de gelegenheid om periode 2 

de uitdagingen op het hogere niveau aan te gaan. Aan 

het eind van klas 1, als de leerling aan de door school 

vastgestelde criteria voldoet, mag hij/zij opstromen naar 

het hogere niveau. Aan het eind van de brugklas stappen 

leerlingen die succesvol op het hogere niveau gewerkt 

hebben over naar het hogere niveau. Sommige leerlingen 

hebben wat meer tijd nodig om te ontdekken welk niveau 

het beste bij hen past. In het tweede leerjaar krijgt een 

aantal leerlingen daarom nogmaals de kans te ervaren 

of het hogere niveau bij hem past. In het tweede leerjaar 
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OnderWIjS
Het onderwijs op het Erfgooiers College is er op gericht 

dat elke leerling:

• gepersonaliseerd onderwerp kan volgen;

• een eigen leerroute volgt;

• aan eigen www-modules werkt; 

• zelf creatieve modules kiest:

 Sport & More, Design & Innovation, Art & Culture,  

 Science & Sustainability;

• een persoonlijke coach heeft;

• een eigen digitale www-portfolio heeft;

• een echte wereldburger wordt.

erfgOOIerS en uneSCO
In alle facetten van ons schoolleven zijn de thema’s van 

UNESCO verweven. Respect en begrip voor anderen, mede-

wordt definitief bepaald op welk niveau de leerling verder 

gaat. Leerlingen voor wie direct al duidelijk is dat zij naar 

het vwo zullen gaan, starten niet in een kansklas maar 

direct in een vwo-brugklas. Dit kan een reguliere vwo 

klas zijn of een vwo-plusklas. In beide klassen kan ook 

het gymnasium worden gevolgd. 

StruCtuurklaS
Het Erfgooiers College heeft ook een structuurklas. Deze 

klas maakt deel uit van het regulier voortgezet onderwijs 

op havo-/vwo-niveau. Het onderwijs in deze klas is speci-

fiek afgestemd op de onderwijs- en begeleidingsbehoeften 

van de leerlingen met internaliserende problematiek.  

Meer informatie over onze structuurklas kunt u lezen in de 

speciale brochure, die op de website te vinden is. 
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menselijkheid, intercultureel leren en duurzame ontwik-

keling sluiten naadloos aan bij onze christelijke identiteit. 

Ze zijn medebepalend voor onze visie op en de inrichting 

van ons gepersonaliseerde onderwijs. Zo kan de leerling 

zich ontwikkelen tot een mondige, sociaal vaardige en 

betrokken wereldburger die positief bijdraagt aan een 

leefbare samenleving. 

geperSOnalISeerd leren
Hoe leert een leerling? Waar wil hij worden uitgedaagd? 

Wat heeft hij extra nodig? Aan de hand van deze vragen 

bouwen we samen aan een leerroute die bij de leerling 

past. De leerling krijgt lessen op het eigen niveau en 

krijgt veel mogelijkheden om te verbreden, te verdiepen 

en te versnellen. 

perSOOnlIjke leerrOute
Het Erfgooiers werkt in de onderbouw met kern- en keuze-

programma’s. De basis is mavo, havo, vwo of vwo+ met 

een compact kernprogramma. Binnen het kernprogramma 

is het mogelijk om een of meer vakken op een hoger 

niveau te doen. Samen met de coach worden afspraken 

gemaakt over het niveau waarop de leerling gaat werken, 

de keuzes die worden gemaakt en de begeleiding die nodig 

is. Dit bestaat onder andere uit de keuze van een van de 

volgende modules:

• Sport & More 

• Design & Innovation

• Arts & Culture

• Science & Sustainability 

Tijdens de lessen, de modules, projecten en alle andere 

activiteiten leert de leerling plannen en presenteren, crea-

tief en analytisch denken, gaat hij of zij op onderzoek uit 

en leert gaandeweg om steeds zelfstandiger te werken. 

Hierbij werken we systematisch aan sociale vaardighe-

den, zoals samenwerken, communiceren (ook via nieuwe 

media), contacten leggen en onderhouden en rekening 

houden met elkaar. 

een eCHte WereldBurger
Of je nu dichtbij huis blijft of juist verder weg gaat. Mondi-

alisering en internationalisering hebben invloed op ons be-

staan. Door media, internet, verre reizen en wereldhandel 

hebben we steeds meer contact met mensen wereldwijd. En 

veel vraagstukken, zoals veiligheid, klimaat, wetgeving 

en energievoorziening, zullen we samen moeten aanpak-

ken. Het Erfgooiers maakt leerlingen daarom op heel veel 

manieren Wereld Wijd Wijs. De idealen van UNESCO zie je 

terug bij alles wat we ondernemen. 

tOpSpOrtvrIendelIjke SCHOOl
Het Erfgooiers College heeft het predicaat Topsport-

vriendelijke school en dat betekent dat jonge en talent-

volle topsporters welkom zijn. Onderwijs en sport op het 

hoogste niveau zijn vaak moeilijk te combineren. Om te 

voorkomen dat talentvolle sporters moeten kiezen tussen 

school en sport, bieden wij hen extra faciliteiten. Deze 

faciliteiten zijn vastgelegd in ons topsportvriendelijke 

beleid. Om in aanmerking te komen voor deze faciliteiten 

moet een leerling in het bezit zijn van een Talentstatus 

van het NOC*NSF. Wanneer de sporter (nog) niet in het 
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bezit is van een Talentstatus van het NOC*NSF, maar wel 

traint op het hoogst landelijke niveau, kunt u een oriën-

terend gesprek met de topsportcoördinator aanvragen 

om de mogelijkheden binnen school te onderzoeken. Het 

Erfgooiers College maakt op deze manier ruimte voor het 

ondersteunen van jonge talentvolle sporters, zodat zij 

naast hun sportcarrière het diploma kunnen halen. 

Opvang van leSuItval
Lesuitval door ziekte of (studie-)verlof van een docent 

komt op alle scholen voor. Wanneer er een les uitvalt, 

proberen we in de brugklassen het laatste lesuur naar 

het opengevallen lesuur te verplaatsen. Mocht dit niet 

mogelijk zijn, dan worden de klas het twee, derde, vierde 

of vijfde uur in principe opgevangen door een docent. De 

leerlingen werken dan onder toezicht zelfstandig aan hun 

huiswerk. Bij lesuitval in hogere leerjaren kunnen de leer-

lingen in de aula of de mediatheek hun huiswerk maken. 

CHrOMeBOOkS
De leerlingen werken met een chromebook. Het chrome-

book is onmisbaar voor de persoonlijke leerroute, biedt 

veel extra materiaal en bronnen naast de ‘gewone’ boe-

ken en maakt leren uitdagend, afwisselend en op maat. 

Het chromebook wordt gebruikt voor prezi’s, huiswerk, 

uitspraakoefening en het portfolio. Om alle ouders de 

mogelijkheid te geven een chromebook te kunnen kopen 

is er met Smart2Scool een regeling getroffen, die het 

mogelijk maakt het chromebook, inclusief verzekering en 

extra hulpmiddelen, in termijnen af te betalen. 
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kern, CreatIeve MOduleS,  
WWW-MOduleS
Alle leerlingen van de eerste en tweede klassen volgen 

een verplicht kerndeel. Daarnaast kiest elke leerling een 

van de creatieve modules en een www-module. De modu-

les worden in heterogene groepen aangeboden (mavo-

havo-vwo-vwo+).

Gymnasiasten volgen Grieks en/of Latijn tijdens de www-

module. Voorbeelden van een www-module zijn onder 

andere: Lego robot laboratorium, micro-bit, jouw droom-

stad, moderne dans en sport clinics. 

urenverdelIng
Het jaar is verdeeld in drie periodes. Vrijwel alle leerlingen 

hebben wekelijks gemiddeld 31 lesuren met uitzondering 

van de gymnasiasten. In sommige periodes volgt een 

leerling een uur meer of minder van een bepaald vak. Dat 

verklaart de onafgeronde getallen. 

urenverdelIng duItS-franS-SpaanS
De talen worden in klas 1 geperiodiseerd aangeboden. 

In elke periode, die ongeveer 11 weken duurt, volgt een 

leerling twee van de drie talen. Aan het eind van klas 1 

kiest de leerling twee van deze drie talen, waarmee de 

leerling in klas 2 verder gaat. 

[ 11 ]



[ 12 ]



De leerlingenbegeleiding is een belangrijk onderdeel van 

het onderwijs op het Erfgooiers College en beslaat de 

volgende drie terreinen: de studiebegeleiding, de keuze-

begeleiding en de sociaal-emotionele begeleiding.

Om deze begeleiding tot een samenhangend geheel te 

maken is gekozen voor een structuur in drie lijnen.

De centrale figuur in elk leerjaar voor zowel leerling als 

ouders is de coach. 

de eerSte lIjn
Het volgen van de vorderingen en het begeleiden van de 

leerling zijn een belangrijk onderdeel van het takenpak-

ket van de coach. Zo nodig zal de coach contact opnemen 

met de ouders en worden de ouders geïnformeerd tijdens 

ouderavonden.

Minimaal een keer per week zien en spreken de coach en 

leerling elkaar; alleen of in een groepje. Er wordt gespro-

ken over de ervaringen: wat gaat goed, wat is moeilijk, 

waar is de leerling nieuwsgierig naar?

Vertrouwenspersonen zijn speciaal opgeleide docenten 

die in eerste instantie de taak hebben om leerlingen die 

te maken hebben met discriminatie, seksuele intimidatie 

en vermoeden van kindermishandeling, op te vangen 

wanneer zij dit niet met hun coach kunnen of willen 

bespreken. 

3. BegeleIdIng
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de tWeede lIjn
Wanneer er zorgen zijn om het functioneren of welbevinden 

van een leerling en de coach heeft extra expertise nodig, 

kan deze een beroep doen op de interne specialisten.

De orthopedagoge kan handelingsgericht diagnostiek uit-

voeren om mogelijke leer-, gedrags-, sociaal emotionele 

of persoonlijkheidsproblematiek in kaart te brengen en 

in beeld te brengen welke aanpak en begeleiding nodig 

is. Daarnaast kan zij leerlingen individueel begeleiden, of 

kan zij de coach ondersteuning bieden in het begeleiden 

van de leerling en/of klas.

De gedragsspecialist beschikt over brede expertise m.b.t. 

specifieke problematiek samenhangend met ernstige ge-

dragsproblemen of stoornissen. De gedragsspecialist biedt 

vanuit deze expertise extra ondersteuning aan leerlingen 

die gedurende langere tijd individuele ondersteuning 

nodig hebben op het gebied van gedragsproblematiek. 

Daarnaast ondersteunt zij ook de coach en het docenten-

team dat aan deze leerlingen lesgeeft. 

De remedial teacher begeleidt leerlingen op het gebied 

van leerstrategieën en taakaanpak. Zij kan extra indivi-

duele instructie en begeleiding bieden voor leerlingen die 

dit nodig hebben naast de reguliere, klassikale instructie. 

Dit kan leerlingen betreffen met lees- en/of spellingpro-

blematiek of dyslexie, maar ook leerlingen met andere 

leerproblemen kunnen terecht bij de remedial teacher.

De zorgcoördinator heeft als taak alles rondom de leer-

lingenzorg te coördineren. Zij zorgt voor overzicht en 

structuur in het zorgstelsel en is het aanspreekpunt voor 

de coaches.

de derde lIjn
In overleg met ouders kan er, indien noodzakelijk, een 

beroep worden gedaan op een aantal instanties buiten de 

school, vaak gebeurt dit via het ZAT.

Het ZorgAdviesTeam heeft binnen het Erfgooiers College 

een centrale plek, waar alle begeleiders, van binnen en 

buiten de school, met elkaar kunnen overleggen. In dit 

team geven medewerkers van allerlei jeugdhulpverlenings-

instanties advies aan coaches over de manier waarop zij 

kunnen omgaan met leerlingen die kampen met psychi-

sche, psychosociale of gedragsmatige problemen.
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Het Erfgooiers College hecht aan een direct en open 

contact met ouders. In de loop van elk schooljaar worden 

de ouders uitgenodigd voor ouderavonden, spreekuren en 

gesprekken met de coach. Daarnaast is het belangrijk dat 

ouders op de hoogte blijven van de school en de activi-

teiten van/voor hun kind. Dit contact loopt via Magister.

In januari en april bestaat de mogelijkheid met indivi-

duele docenten te spreken tijdens de ouderspreekuren. 

Uiteraard kan ook altijd een persoonlijke afspraak worden 

gemaakt met de coach, een docent of de sectorleider. 

4. COntaCt SCHOOl en tHuIS
Alle leerlingen (en hun ouders) kunnen via de website de 

behaalde cijfers bekijken. De toegang tot deze pagina’s is 

beveiligd via een wachtwoord, zodat de privacy hier goed 

beschermd wordt. 

Ook de registratie van de afwezigheid of het te laat 

komen is voor ouders en leerlingen in te zien, net als 

roosters en roosterwijzigingen. 
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eXCurSIeS
Leren doe je niet alleen op school en in de klas. In ieder 

leerjaar maken de leerlingen één of meer excursies voor 

diverse vakken. Het gaat dan ook om culturele activi-

teiten, zoals bijvoorbeeld een toneelvoorstelling. Om de 

nieuwe brugklasleerlingen zich snel thuis te laten voelen, 

starten we met introductiedagen in en om de school. In 

de loop van het jaar volgen voor de brugklas nog enkele 

excursies, waaronder een naar het dierenpark Amersfoort. 

Ook in hogere leerjaren gaan leerlingen een of meerdere 

keren op excursie. 

5. Meer dan alleen leSSen!
StudIereIS
Naast eendaagse excursies gaan leerlingen ook op meer-

daagse excursies. In mavo 3 gaan leerlingen bijvoorbeeld 

op werkweek naar Londen. Leerlingen in de bovenbouw 

van de havo en het vwo kunnen uit een catalogus met 

een aanbod van internationale activiteiten een studiereis 

kiezen. Wel is het zo dat er per studiereis een maximum 

aantal plaatsen is en dat er ook eisen worden gesteld aan 

deelname. We willen alle leerlingen van de bovenbouw de 

kans bieden om aan minstens één buitenlandse reis deel 

te nemen.
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De overheid betaalt de zogenaamde ‘directe onderwijskos-

ten’ van het voortgezet onderwijs. De vergoeding van de 

overheid is echter niet voldoende om de werkelijke kosten 

te dekken. Alle scholen in Nederland zijn afhankelijk van 

aanvullende gelden, zo ook het Erfgooiers College. 

Het Erfgooiers College staat voor kwaliteit in de lessen, 

voor goede voorzieningen en voor kwaliteit van de zorg. 

Daarom vragen wij van ouders een bijdrage voor de alge-

mene schoolkosten. Dit is volgens de wet weliswaar een 

vrijwillige bijdrage, maar voor de school is deze zoge-

naamde ouderbijdrage in de praktijk onmisbaar.

SpOrtOrIentatIe
Alle leerlingen in de examenklassen krijgen bij de lessen 

lichamelijke opvoeding de gelegenheid om op een spor-

tieve en leuke manier kennis te maken met sporten en 

activiteiten die niet worden aangeboden in de reguliere 

lessen LO. Gedurende een periode in het schooljaar maken 

de leerlingen tijdens de LO-uren kennis met activiteiten 

als aerobics, bowlen, fitness, sportklimmen, street- en 

showdance, squash, spinning en rugby. 

Sportoriëntatie is een onderdeel dat door het ministerie 

van Onderwijs voor elke VO-school verplicht wordt afge-

steld. Omdat er gebruik wordt gemaakt van verschillende 

sportscholen, locaties en deskundige instructeurs, brengt 

dit kosten met zich mee. Van ouders wordt hiervoor een 

éénmalige bijdrage gevraagd. 

6. SCHOOlkOSten
OuderBIjdrage
Uit de (vrijwillige) ouderbijdrage kunnen wij onder andere:

• de zorg en ondersteuning versterken;

• de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) toegang 

geven tot Magister;

• inhoud geven aan de identiteit van de school door 

dagopeningen en vieringen;

• de leerlingen meer met cultuur in aanraking brengen 

onder andere door het aanbieden van het lidmaat-

schap van de bibliotheek;

• projecten, talentenavonden, bezoeken aan musea 

organiseren.

De ouderbijdrage bestaat uit een algemeen deel (hierboven 

toegelicht), een keuzedeel en een leerjaar specifiek deel.

Om gebruik te maken van verschillende aspecten die extra 

waarde toevoegen aan de creatieve modules vragen we 

voor Sport & More, Design & Innovation, Art & Culture een 

bijdrage. Deze kan variëren van 50 tot 100 euro, Design & 

Innovation is gratis. 
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40-MInuten rOOSternOrMaal rOOSter

* Niet op dinsdag

1e lesuur  08.20 - 09.10 1e lesuur  08.20 - 09.00
2e lesuur  09.10 - 10.00 2e lesuur 09.00 - 09.40
3e lesuur 10.00 - 10.50 3e lesuur 09.40 - 10.20

pauze 10.50  -  11.15 pauze 10.20 - 10.40

4e lesuur 11.15 - 12.05 4e lesuur 10.40 - 11.20
5e lesuur 12.05 - 12.55 5e lesuur 11.20 - 12.00
   

6e lesuur 12.00 - 12.40
pauze 12.55 - 13.25

6e lesuur 13.25 - 14.15 
7e lesuur 14.15 - 15.05*
8e lesuur 15.05 - 15.55*
9e lesuur 15.55 - 16.45*

7. dagIndelIng leSSen
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