
Niveaus Niveaus Niveaus Niveaus Niveaus Niveaus
mavo - havo - vwo en 10-14 onderwijs tl- havo - vwo (atheneum & gymnasium) vmbo tl, havo, vwo vwo (gymnasium) Utrecht: vmbo H&A en Z&W |tl-havo-vwo

Hilversum: tl-havo-vwo
vmbo gt, havo, vwo (havo kansklas, vwo 

kansklas & gymnasium)

Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod
Spaans, Filosofie, Blended learning 
(mobile devices (bring your own) in 
samenspel met boeken), extra 
examenvakken, Hbo-samenwerking, 
universitaire samenwerking.

U-talent Alfa, Bèta en gamma, BSA, HTU 
(Honours Traject Utrecht), ExtrAmadeus
(keuzeprogramma), taalcoach, 
rekencoach, DELF, GOETHE, Spaans, 
wiskunde D, 
Maatschappijwetenschappen, Drama, 
Muziek, Beeldend, Cultuurprojecten

Vaste stamgroepleider, aandacht voor 
executieve functies, jenaplanonderwijs. 
Mogelijkheid tot aansluiten bij Extra 
aanbod Amadeus Lyceum (U-talent 

Cambridge, DELE, DELF, Kunst Drama, 
Kunst Muziek (ism Gregorius), Spaans, 
Filosofie, Wiskunde D, HPJ, 
HPG, Ingenium-programma, Duits vanaf 
leerjaar 1

Wij bieden speciaal voortgezet onderwijs. 
Met een toelatingsverklaring  wordt 
gekeken of de school kan voldoen aan de 
onderwijsvraag van de leerling. Wanneer 
dit passend is kan de leerling geplaatst 
worden

Op de Passie helpen we leerlingen hun 
talenten te ontwikkelen en als christen 
jongeren hun plaats in de maatschappij in 
te nemen. We zijn allemaal uniek en 
waarderen verschillen. We leren niet 
alleen uit boeken maar ook van elkaar en 
door praktische opdrachten en excursies. 

Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit
Academie Tien groeit. De komende jaren 
zijn we gevestigd in onze tijdelijke 
huisvesting. In schooljaar 2022-2023 
verhuizen we naar ons nieuwe gebouw 
aan het Berlijnplein.

Start  in 2022-2023 met 1 stamgroep van 
ongeveer 25 leerlingen. Doorgroeien naar 
(een maximum van) 3 stamgroepen in een 
nieuw schoolgebouw, samen met 
jenaplanbasisschool Zonnewereld.

In 2021 zijn er 80  in Utrecht ingeschreven 
en 130 in Hilversum. 
Speciaal voortgezet onderwijs voor 
leerlingen met fysieke en/ of psychische 
problematiek

We zijn een evangelische school met 
ongeveer 950 leerlingen, dit jaar hebben 
wij 8 brugklassen.

Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod
De klas op Academie Tien is geen plek 
waar slechts kennis wordt geconsumeerd, 
maar een kennismaking met de wereld én 
met jezelf. Er wordt leerlingen gericht 
ruimte geboden om te ervaren en na te 
denken over hoe de wereld in elkaar zit en 
welke plek zij daarin willen innemen. De 
wijze waarop wij verwondering stimuleren 
tijdens het aanbieden van het onderwijs, 
levert een open en stimulerende 
omgeving op voor leerlingen en docenten.

Cultuur Profiel School en aangesloten bij 
het Platform Eigentijds Onderwijs 
(PLEION). Werken in domeinen 
(leerpleinen) en gericht op 
nieuwsgierigheid (zelfsturing, dialoog & 
respect en creativiteit). Werken vanuit 
waarderend perspectief.

Vorm van 10-14 onderwijs. Brede 
brugperiode van 2 jaar in een kleinschalige 
setting met vaste stamgroepleider. 
Betekenisvol en uitdagend onderwijs door 
thematisch werken in projecten en het 
volgen van persoonlijke leerroute. 
Aandacht voor ontwikkelen van brede 
vaardigheden op basis van 
jenaplanprincipes. Heterogene 
stamgroepen op zowel leeftijd als niveau. 
Na twee jaar uitstroom in jaar 3 van een 
andere vo-school.

Klassikaal onderwijs op gymnasiumniveau 
voor gemotiveerde leerlingen. Veel 
aandacht voor leren leren. Uitdagend 
programma met veel eigen 
verantwoordelijkheid en zelfsturing.

Wij bieden gepersonaliseerd onderwijs 
dat zoveel mogelijk wordt aangepast aan 
de onderwijsbehoefte van de leerling. 
Voor het vmbo vindt dit plaats in een 
regulier klassen- en leerjarensysteem. 
Voor het tl/havo/vwo werken we met IVIO 
samen waarbij het onderwijs volledig 
gepersonaliseerd wordt ingevuld. Tempo, 
niveau per vak en onderwijsbehoefte 
kunnen per leerling verschillen.

Onze school biedt onder andere het 
volgende aan: Cambridge Engels, 
Leerpleinen, Dans & drama, 
Dienstverlening en producten, Exacte 
vakken, Onderzoeksprojecten/Pixels, 
Bruggersband en Techniek team, eigen 
Passie Agenda, University Talent, eigen 
mentoren, Huiswerkcoaching in school, 
ICT-vaardigheden, Survival en Vieringen.

Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen
Op Academie Tien werken wij met 
heterogeniteit. Leerlingen van 
mavo/havo/vwo zitten in één klas. Elke 
klas is onderdeel van een leerplein, waar 
verschillende leerNiveaus en leeftijden 
samenwerken.   Het voordeel hiervan is 
dat leerlingen de kans krijgen met 
verschillende leeftijden verbindingen te 
leggen en elkaar te helpen.

Het Amadeus start vanaf 2022-2023 met 
dakpan klassen tl/havo en havo/vwo. Ook 
zijn er homogene atheneum- en 
gymnasiumklassen. 

Start Aurelius College in september 2022. 
Locatie bij jenaplanschool Zonnewereld 
(basisschool) met eigen ingang, 
atelier/lab, chillruimte en 
onderwijsruimtes voor het Aurelius 
college. Verhuizing naar nieuwbouw in 
2023.



Niveaus Niveaus Niveaus Niveaus Niveaus Niveaus

vwo, havo, havo-kans (mavo/havo) tl -havo - vwo (gymnasium)
vmbo basis, vmbo kader, vmbo tl, havo 

(havo TOPklas)
vmbo tl, havo, vwo Praktijkonderwijs* Praktijkonderwijs t/m Mbo pre- entree, 

vmbo bbl en kbl en havo (ljr 1-3)
Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod

Cambridge (Engels),  STEAM (science, 
technology, engineering, arts, 
mathematics), design & kunst, ateliers & 
labs (oa robotica), 
maatschappijwetenschappen, informatica, 
Honours Traject Utrecht, U-talent ism de 
UU.

Technasium, Bèta Challenge, 
Cultuurprofielschool, TheaterKunstKlas, 
Rietveld-uren (brede ontwikkeling) 
Spaans, Geo Future School, BSA, HTU 
(Honours Traject Utrecht), steunlessen, 
inpandig huiswerkinstituut, I&D robotica, 
Cambridge Engels.

Talentklassen: workshops vanuit de 
thema's Mens, Technologie, Sport en 
Kunst. Huiswerkklassen voor alle 
leerjaren. Extra ondersteuningsuren per 
vak. Veel aandacht en tijd voor het 
mentoraat en loopbaanoriëntatie. 
Kleinschalig & inspirerend onderwijs. 

Extra ondersteuning en begeleiding 
binnen het reguliere onderwijs. 
Steunlessen, meerdere uren per week om 
extra vertrouwen en vaardigheden te 
ontwikkelen. Leer bijvoorbeeld 
presenteren, je concentratie te vergroten 
of begrijpend lezen.

In de onderbouw delen we groepen in op 
basis van onderwijsbehoeften. In de 
bovenbouw werken leerlingen aan 
branche certificaten (bijvoorbeeld horeca, 
heftruck, schilderen en schoonmaak). 
Leerlingen lopen stage bij mooie bedrijven 
uit ons eigen netwerk en via de Top 
Academie. Leerlingen kunnen de Entree 
opleiding volgen en het MBO-diploma 
niveau 1 behalen.

Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit
Globe College betrekt per februari 2022 
een mooie nieuwe locatie aan de 
Bontekoelaan 7-9. De nieuwe locatie zal 
een plek bieden aan 800 leerlingen.

Altijd plek, óók tussentijds bij 'passende' 
aanmelding. Nu 200 leerlingen, 160 
Kranenburgerweg en 40 Mesdaglaan 
(iKRC). Leerlingen met internaliserende 
kenmerken/uittingen krijgen onderwijs op 
het iKRC.

Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod
Descart (design, science & art) voor vwo 
en havo. Op Descart doen alle leerlingen 
eindexamen in een kunstvak.

Het beste van klassikaal onderwijs en 
werken in domeinen gecombineerd. Aan 
elk lokaal grenst een open ruimte 
(domein). Daar kunnen leerlingen die dat 
aankunnen meer zelfstandig het onderwijs 
volgen. er is ook een speciaal 
brugklasdomein waar bijna alle lessen 
worden gegeven en begeleiding is van 
onderwijsassistenten.

Technologie en Toepassing (T&T), 
Innoveren & Prototyping (I&P), havo 
TOPklas, "Bouwen, Wonen en Interieur" 
(BWI) per schooljaar 21/23

Een ‘gewone’ VO school voor leerlingen 
die sociaal emotioneel jong zijn en/of erg 
wisselend scoren op kennis en 
vaardigheden tijdens het basisonderwijs. 
Een jaar met extra aandacht voor 
leerlingen die kunnen en willen groeien in 
hun ontwikkeling. 

We werken opbrengstgericht (leerlijnen, 
toetsen) en besteden veel aandacht en 
Leren Leren 
(metacognitie/denkvaardigheden). We 
bieden extraNederlands/NT2 
(woordenschat, spreken en lezen) en 
leerlingen kunnen na lestijd gebruik 
maken van het Leerlokaal.

Ons onderwijs is erop gericht om 
leerlingen voor te bereiden op de (nabije) 
toekomst, in kennis, in vaardigheden én in 
gedrag (houding).  Dit doen we door het 
bieden van onderwijs in kleine klassen, 
groepsgrootte 8 leerlingen én in 
gemengde groepen op de leerpleinen. Wij 
werken vanuit Magister.me in combinatie 
van laptop en boeken, daarbij bieden de 
docenten veel structuur in de les door 
recht te doen aan de instructiebehoefte 
van de leerlingen. We kijken naar het 
einddoel, het uitstroomperspectief, maar 
ook naar de doelstellingen die we 
tussendoor willen behalen.

Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen
Bij het Gregorius kun je je alleen 
inschrijven voor Descart of Waldorf 
Utrecht. Er is geen klassieke open dag in 
januari. Wel zijn er vele open huizen, zie 
gregorius.nl/openhuis/

Informatica als nieuw vak in de 
bovenbouw. Daarnaast uitgebreid 
maatwerk: versneld examen, vakken 
volgen op een hoger niveau.

In de onderbouw voor alle leerwegen 
kansklassen in een hoger niveau, incl havo 
TOPklas. Vanaf schooljaar 21/22 start BWI. 

Leerlingen hebben een eigen lokaal en 
extra ruimtes. Er vinden 
aanmeldingsgesprekken plaats voordat 
een leerling zich kan inschrijven. Het Jan 
Ligthart brugjaar is een extra VO jaar. 
Leerlingen gaan na het brugjaar naar klas 
1 van een VO school. Het Jan Ligthart is 
een onderdeel van het Gregorius. Zie ook 
gregorius.nl/janligthartutrecht/

Rekeninghoudend met de 
uitstroombestemming (wensschool) én 
profiel bovenbouw vmbo/havo worden 
extra vakken (in IVIO) aangeboden. Verder 
is de school alle vakanties open (KRC360!) 
voor jongeren waarbij de continuering van 
het schoolprogramma en begeleiding 
bevorderend werkt!.



Niveaus Niveaus Niveaus Niveaus Niveaus Niveaus

havo - vwo (atheneum & gymnasium)
vmbo lwt - bb - kb - tl

havo - vwo onderbouw
Praktijkonderwijs havo - vwo (gyymnasium) vmbo bbl - kbl - tl havo - vwo

Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod
Talentontwikkeling, LOOT, U-talent 
(universitaire en Hbo-samenwerking), 
Brede School Academie, Cambridge 
English, duurzaamheidsonderwijs, 
Blended learning (boeken in combinatie 
met iPads), Informatica.

Gedragsregulatie
Maatwerk
Kleine groepen
Gespecialiseerd ondersteuningsteam
Observatie/onderzoek > analyse en advies 

Pro-vmbo-klas, zodat je nog in of na het 
eerste jaar nog over kunt stappen naar 
het vmbo als je dat aan kunt. Maatwerk in 
praktijkvakken en stages: we hebben 
eigen leerwerkplaatsen en een breed 
netwerk van bedrijven waar jij stage kunt 
lopen. Entree opleiding in school: je kunt 
op Pouwer je mbo-diploma niveau 1 halen.

Cambridge (Engels), Delf (Frans), Goethe 
(Duits), Robotica (First Lego League/World 
Robot Olympiad), da Vinci Programma 
(diverse beta activiteiten), Atelier, 
Toneelgroep (onder- en bovenbouw), 
Filosofie, Wiskunde D, Kunst algemeen, 
maatschappijwetenschappen, Spaans, U-
Talent school en GeoFutureSchool (GFS) 
projecten.

tl met havo-onderwijs op maat. Mijn 
Traject: praktijkgerichte lessen in de 
onderbouw. Iedere leerling heeft een 
laptop. Sterk techniek onderwijs. 
Vreedzame school. Taalsteun. 
Samenwerking met MBO.

Blended learning: boeken in combinatie 
met mobile device (bring your own). Het 
vak mediawijsheid in de brugklas. Veel 
aandacht en tijd voor het mentoraat en 
loopbaanoriëntatie. Challenges 
(vakoverstijgende opdrachten).
Kleinschalig & inspirerend onderwijs.

Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit
Leische Rijn College verbouwt een vleugel. 
Daarmee is de school geschikt voor het 
huidige aantal van 1700 leerlingen. Het 
gebouw wordt ENG (Energie Neutraal 
Gebouw). De school wil niet verder 
groeien.

Continu in en uitstroom mogelijk Alle leerlingen zijn bij ons altijd welkom. Aan het einde van het schooljaar 2021-
2022 is de renovatie van het gebouw 
gereed. Er is daardoor  ruimte om een 
extra brugklas te maken

Alle leerlingen zijn bij ons altijd welkom. UniC groeit nog een beetje, daarom 
maken we gebruik van een tijdelijke 
locatie nabij de school. Leerjaar 1 t/m 4 
krijgt les op locatie van Bijnkershoeklaan 
en de examenklassen op locatie Nieuw 
Welgelegen.

Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod
Het Leidsche Rijn College biedt goed 
onderwijs vanuit een sfeer van openheid 
en betrokkenheid. Onze leerlingen 
verlaten de school met een diploma en 
zelfvertrouwen: in zichzelf, de ander en de 
maatschappij.
Ons onderwijs is continu in ontwikkeling, 
eigentijds, betekenisvol, gepersonaliseerd 
en laat leerlingen groeien in 
zelfstandigheid. Het onderwijs op het 
Leidsche Rijn College is traditioneel in die 
zin dat het wordt georganiseerd vanuit 
een lokaal, in een klas met een docent die
het verschil maakt.

Wij sluiten aan bij de ondersteuningsvraag 
van de leerling
Werken vanuit HGW.
Iedere docent is mentor 
Iedere leerling heeft mentor en 
schaduwmentor
Sluiten aan bij onderwijsprogramma van 
de moederschool
Werken zo nodig via IVIO 
Examineren vmbo lwt/ BB/KB in profiel 
D&P in samenwerking met Trajectum.
vmbo tl in samenwerking met Globe.
Zonodig sluiten we aan op 
examenprogramma’s moederschool 
(maatwerk afspraak).

Maatwerk: we zoeken de leerroute die bij 
jou past. In school volg je interne stage in 
onze leerwerkplaatsen. Van klusbedrijf tot 
restaurant. Daar doe je echte opdrachten 
voor buurtbewoners en bedrijven.
Daarna volg je externe stages en een 
praktijkopleiding bij een echt bedrijf. Of je 
volgt een entree-opleiding (MBO 1). Die 
sluit je af op het MBO.

We willen zin in leren bevorderen door 
leerlingen meer maatwerk en 
keuzemogelijkheid aan te bieden. Ons 
flexrooster (gestart ’21) helpt ons hierbij.

Leren door doen. Praktijkgericht leren 
vanaf de onderbouw. Breed profiel: 
dienstverlening en producten. Veel 
keuzevakken in het vierde leerjaar, van 
techniek tot zorg- en welzijn.

We willen leerlingen echt eigenaar van 
hun eigen leren maken. Daarvoor is het 
nodig dat zij de kennis, vaardigheden en 
wil ontwikkelen om een leven lang te 
leren. Dit kan alleen in een rijke 
uitdagende leeromgeving waar leerlingen 
en docenten samen leren, zowel 
individueel als collectief. Onze opdracht is 
om samen met leerlingen een persoonlijke 
leerroute voor de toekomst te ontdekken. 
Zo halen leerlingen op UniC een havo- of 
vwo-diploma met méér waarde. Ze 
ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en 
wat ze kunnen. Omdat ze hun talenten, 
vaardigheden en creativiteit hebben 
ontwikkeld, is het gemakkelijker om mee 
te bewegen met alle ontwikkelingen in de 
samenleving.

Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen
Internationalisering: invoering van 
tweetalig onderwijs in de onderbouw, 
gevolgd door International Baccalaureaat 
(IB) of Cambridge English in de 
bovenbouw.

Leerlingen behalen een officieel 
schooldiploma en kunnen een MBO 
niveau 1 opleiding volgen.

In het brugklasgebouw volgen de 
brugklasleerlingen onderwijs in de 
volgende niveaugroepen: havo/vwo, 
atheneum of gymnasium.

tl met havo-onderwijs op maat. 
Ontwikkelingen voor een doorlopende 
leerlijn met uitgestelde niveaukeuze



Niveaus Niveaus Niveaus Niveaus Niveaus

vwo (gymnasium) vmbo bbl - kbl - tl - tl/havo mavo - havo - vwo vmbo - havo vmbo bbl - kbl - gl/tl 

Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod
20 verschillende jaarlaagdoorbrekende 
leerlingverenigingen, veel 
ondersteuningsmogelijkheden, 
mogelijkheden om te versnellen, 
Cambridge Proficiency English, Delf 
(Frans), Goethe (Duits), Spaans, Robotica, 
Chinees, extra (examen)vakken, 
internationale samenwerking, 
universitaire samenwerking.

TopTalentschool /Talentontwikkeling, 
sportklassen, huiswerkbegeleiding, 
Inspirerende toekomstlessen, Drama en 
keuzevakken in de onderbouw, 
Vakmansschapsroute met ROC, 
Structuurklas/NT2, Intensief mentoraat, 
Diploma op maat, Blended lerarning 
(boeken en Cromebook), tl/havo route. 
Nieuw schoolgebouw, in Vleuten, naast 
trein- en busstation, technologie in lessen. 
Brede brugklassen.

Periode onderwijs, heterogene klassen, 
doorlopende leerlijn vanuit de vrije 
basisschool, koor, kunst, ateliers & labs 
(oa robotica), mediawijsheid, jaarfeesten, 
Honours Traject Utrecht, Lyceo Opstap.

Op X11 bieden we veel creatief-technische 
vakken aan. Je kan bijvoorbeeld denken 
aan: tekenen, schilderen en illustreren of 
media, vormgeving en ICT; innovatie en 
prototyping; theater, fotografie en film. 
Informatie over de vakken kan je vinden 
op de open dag of op de open dag website 
https://www.opendagx11.nu/ 

Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit
Het USG heeft verbouwd en daardoor 
ruimte voor 7 eerste klassen (210 
leerlingen)

VOLT! Toekomstmakers heeft 450 
leerlingen en ruimte om te groeien.

Waldorf Utrecht verhuist in schooljaar 
2022-2023 naar Grebbeberglaan 3 in 
Utrecht.

X11 heeft in schooljaar 2021 – 2022 1050 
leerlingen. Plaats voor maximaal 10 
eerstejaars groepen waarvan 20% van 
buiten Utrecht.

Alle leerlingen zijn welkom.

Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod
Op ons gymnasium leren we op het 
kruispunt van verleden en heden, maar 
altijd met onze blik op de toekomst 
gericht. We zijn een sociale school die met 
een open en nieuwsgierige blik in de 
wereld staat. Die jouw talent in de 
breedte en de diepte alle ruimte geeft. Dit 
alles doen we binnen een inspirerende 
leeromgeving, met docenten die samen 
met hun leerlingen de wegen naar Rome 
steeds opnieuw ontdekken. Dat betreft 
trouwens meer dan kennis alleen; de 
ontwikkeling van je hoofd gaat bij ons 
altijd samen met de ontwikkeling van je 
hart. Zo maak je écht kennis met jezelf en 
met elkaar. 

Onze blik is gericht op de toekomst en het 
meenemen van leerlingen in de 
veranderende wereld. Samen creëren we 
een kansrijke omgeving waarin onze 
leerlingen alle mogelijkheden krijgen om 
te groeien. We dagen leerlingen uit om 
hun talenten te ontdekken, ontwikkelen 
en in te zetten. Daar waar mogelijk volgen 
leerlingen vakken op hoger niveau als dit 
aansluit bij de behoeftes van de leerling.

Waldorf Utrecht: Vrijeschool voor vwo, 
havo en mavo waarbij de Niveaus t/m klas 
9 (derde leerjaar) bij elkaar in de klas 
zitten. Vanaf klas 10 volgen mavo-
leerlingen de examenroute. De havo-vwo 
leerlingen volgen gepersonaliseerd 
onderwijs.

We zijn een school voor media en 
vormgeving. Dat betekent dat leerlingen 
die ervan houden om te ontwerpen en te 
maken bij ons op hun plek zijn. We 
werken ontwikkelingsgericht. Dat 
betekent dat we steeds met leerlingen in 
gesprek zijn over hoe we ze kunnen 
helpen om hun onderwijs zo betekenisvol 
en uitdagend mogelijk kunnen maken. 

Naast de leervakken word je uitgedaagd 
om je andere talenten te ontwikkelen. Dat 
doe je tijdens challengetijd. Hierbij werk je 
in een groepje aan een complexe 
opdracht. Daarnaast leren we je hoe je 
keuzes kunt maken. Naast de 
instructiemomenten voor de 
theorievakken hebben we ook 
keuzewerktijd. Hierin maak jij zelf de 
keuze welke vakken je gaat volgen.

Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen
Sinds schooljaar 21/22 volgen de 
leerlingen een rooster volgens een 80/40-
minuten-model. Dit model biedt meer 
ruimte voor maatwerk. Er zijn in ieder 
geval 2 momenten per week waarop je 
zelfgekozen activiteiten doet die 
verdiepend, verbredend of versterkend 
zijn.

We willen volgend jaar meer nadruk op 
onze havo-route leggen en deze 
uitbouwen.   We zijn op zoek naar 
leerlingen die havo theoretisch met 
praktijkvakken willen combineren.

Bij het Gregorius kun je je alleen 
inschrijven voor Descart of Waldorf 
Utrecht. In januari is het Waldorf Utrecht 
festival. Voor data en tijden zie 
gregorius.nl/openhuis/

We vinden het belangrijk om vooraf 
samen met de leerlingen te onderzoeken 
of ze voldoende blij en uitgedaagd worden 
door het vele ontwerpen en maken op 
X11. Hierom organiseren we open 
lesmiddagen waarbij leerlingen met elkaar 
en de school kennismaken. Ook nemen 
we met alle leerlingen hun portfolio door. 
Op basis hiervan geven we een advies. 
Meer informatie staat op de website van 
X11.

Het groene lyceum: je doet een 
combinatie van theoretische leerweg, 
havoniveau en een mbo. In 6 jaar kun je 
een vmbo tl-en een mbo-diploma niveau 4 
halen waarmee je kunt doorstromen naar 
het hbo. 
Het brugjaar: nog net niet helemaal klaar 
voor de overstap naar het VO? Dan is het 
brugjaar wat voor jou. Hiermee krijg je 
extra begeleiding van een brugjaarcoach 
en kan je een jaar langer doen over het 
vmbo.



Niveaus Niveaus Niveaus Niveaus

vmbo bbl - kbl & mavo. Bbl met lichte 

ondersteuning indien nodig

havo & vwo (tweetalig havo & tweetalig 

vwo)

tl - havo - vwo tl (leerjaar 1 een mavo-havoklas)

Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod Extra aanbod

STEAM onderwijs: wetenschap, 

technologie, ontwerpen, kunst en 

wiskunde gecombineerd. 

Tweetalig onderwijs voor zowel havo als 

vwo. Talentprogramma in de onderbouw. 

Versterkt talenonderwijs met 

taalcertificaten (Anglia, DELF, Goeth) en 

versterkt bèta-onderwijs bijv. door 

samenwerkingsprogramma’s met de 

Universiteit van Amsterdam. Ruim aanbod 

aan keuze(examen)vakken in de 

bovenbouw: NLT, 

maatschappijwetenschappen, 

bedrijfseconomie, informatica, beeldende 

vorming en op het vwo ook wiskunde D.

Vanuit het Technasium bieden we het vak 

Onderzoeken en Ontwerpen. Vanuit de 

Bèta Challenge bieden we het vak 

Techniek & Toepassing . Kennismaking 

met praktische vakken in de M/H 

brugklassen d.m.v. een carrousel met de 

(keuze)vakken Kunst, T&T, Sport en 

ondernemen.

Het vak ‘levensvorming’ in de onderbouw. 

Mogelijkheid om (internationaal erkend) 

taalcertificaat Cambridge te behalen. 

Debatclub, legoleague, ruime oriëntatie 

op burgerschapsvorming o.a. aan de hand 

van excursies en activiteiten (bezoek 

rechtbank, tweede kamer, etc.) en borging 

in het mentoraat. In de bovenbouw 

kunnen maatschappijkunde en beeldende 

vorming als examenvak worden gekozen.

Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit Informatie capaciteit

Een kleinschalige dorpsschool met ruimte 

voor groei

In aanmeldronde 1 is altijd voldoende 

capaciteit om iedereen te plaatsen die 

voldoet aan de criteria (niveau en 

ondersteuningsprofiel). 

Voor de brugklasleerlingen in leerjaar 1 

hebben we een apart brugklasgebouw. 

in aanmeldronde 1 is altijd voldoende 

capaciteit om iedereen te plaatsen die 

voldoet aan de criteria (niveau en 

ondersteuningsprofiel).
Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod Onderwijsconcept en aanbod

Alle leerwegen van het VMBO. Bij alle 

profielen speelt versterkt techniek 

onderwijs een grote rol. Er is een  ruime 

keuze aan profielen: de technische 

profielen: BWI, PIE, MT, profiel Groen, 

profiel Zorg en Welzijn, profiel E&O. 

Leerlingen werken met laptops in 

combinatie met boeken

Broklede is een school waar kennis en 

ervaringen met enthousiasme gedeeld 

worden. Vanuit een nieuwsgierige en 

kritische grondhouding maken wij 

bewuste keuzes die bij onze talenten 

passen. Onze ontwikkeling is erop gericht 

om het beste uit onszelf en uit elkaar te 

halen. Wij nemen onze 

verantwoordelijkheid voor een betere 

wereld.

Appel distinguished school: boeken i.c.m. 

iPad (bring your own device). 

Technasium/Bèta Challenge, 

projectweken, psychologie en debatteren 

in de bovenbouw. In de brugklas bieden 

we het vak digiwijsheid en in 2021 zijn we 

gestart met een schoolband.

Op de Rientjes Mavo zetten we ons actief 

in voor een leef- en werkomgeving waar 

leerlingen hun diploma halen, zich veilig 

voelen en waar zij zich stapsgewijs kunnen 

ontwikkelen. Wij willen dat zij uiteindelijk 

zelfbewust en bewust van de omgeving 

een sterke positie innemen in onze 

samenleving en daar een waardevolle 

bijdrage aan leveren. Om dit te bereiken, 

hanteren we 4 pijlers:

Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen Relevante wijzigingen

Zie koersplan: https://broklede.nl/wp-

content/uploads/sites/2/2020/10/Brokled

e-koersplan-2020-2024.pdf

Vanaf 1-8-2021 start de tweejarige 

brugklas

Zie koersplan: https://rientjesmavo.nl/wp-

content/uploads/sites/3/2021/07/Koerspl

an2021-2025DEF-1.pdf
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