
GEMENGDE LEERWEG (GL) • MAVO (TL) • MAVO/HAVO





Wat is jouw kracht? 

Waar wil jij goed in zijn? 

Wat wil jij leren, ervaren en doen? 

Dat gaan we samen ontdekken 

op het Amsfort.



• Positief en uitdagend

• Vakken op jouw niveau (mavo, havo)

• Je eigen coach
 samen plannen, kiezen, reflecteren

• Be Strong vaktijd
 om te verbreden, verdiepen, versterken

• Amsfort studietijd
 eerste óf laatste uur (jij kiest)

• GO! ervaar, ontdek, kies   
Sport & Health, Food & Care, Design & Technology, Business & Promotion

• Bouwen aan je (21st century) skills 

• Muziek, drama, dans, beeldende kunst





Positief 
en uitdagend
We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en 
geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen 
als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met 
je, dagen je uit en geven complimenten.

Wij helpen je om door te zetten
Iedereen die hier binnenkomt heeft een gemengde 
leerweg (GL), mavo (TL) of mavo/havo-advies. 
Maar je volgt wel je eigen leerroute. Al bij je eerste 
coachgesprek mag jij aangeven wat je kunt en wat je 
wilt. Misschien wil je vakken op havo-niveau doen,  
meer talen leren, computers programmeren, dansen  
of toneelspelen...
Als jij durft, helpen wij je om door te zetten. 



Positief 
en uitdagend





Vakken op 
jouw niveau
Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen zijn 
belangrijke vakken op het Amsfort. Je werkt bij elk  
vak op het niveau dat jij aankunt: mavo en soms ook 
havo-niveau. 
Bijzonder is dat je in de lessen een korte instructie 
krijgt en veel zelf aan de gang gaat met (doe-)
opdrachten. Zodoende leer je op een betere,  
leukere manier, ben je veel bezig en bouw je tegelijk 
aan je skills. 

Actief leren 
Proefwerken maak je hier om van te leren en om een 
stukje verder te komen! Zo’n proefwerk kan soms ook 
een presentatie, activiteit of product zijn.
Door de beoordeling en feedback van je docent en je 
klasgenoten weet je wat je al onder de knie hebt. Je 
weet ook aan welk onderdeel je nog moet werken voor 
de toets aan het einde van een leerperiode.  
Dat scheelt veel stress bij het leren.  

Naar havo
Kun je het aan om de havo te doen? Het Amsfort 
en het Vathorst werken samen en sluiten hun 
programma’s op elkaar aan.



Je eigen 
coach
Je coach is een belangrijk persoon in jouw schoolleven. 
Jullie praten vaak met elkaar: over wat je hebt geleerd, 
wat goed ging en wat misschien beter kan. Jij vertelt 
ook over je (praktijk)ervaringen bij GO!, wat je hebt 
ontdekt over jezelf en waar je misschien meer van  
wilt weten.

Ontwikkelgesprekken
Drie keer per jaar zijn je ouders bij de ontwikkel-
gesprekken. Dan heb jij de leiding. Je gebruikt je 
digitale portfolio en laat zien hoe jij je ontwikkelt,  
waar je trots op bent en welke keuzes je wilt maken. 
Samen stippelen jullie jouw leerroute uit en bekijken 
jullie welke begeleiding je daarbij nodig hebt.  

Digitaal portfolio
In je digitale portfolio leg je al je ervaringen vast: met 
foto’s, verslagen, filmpjes en berichten in je werklog.  
Je laat zien wat jouw bijzondere skills zijn, welke 
projecten en opdrachten je hebt gedaan en wat voor 
feedback je hebt gekregen. Je kunt bijvoorbeeld ook 
certificaten en diploma’s opnemen. Zo laat je portfolio 
zien hoe jij groeit als persoon. 

Zelfstandig keuzes maken, 

plannen, geleidelijk meer 

verantwoordelijkheid nemen 

bij je leren en werken aan 

je skills. Je coach helpt je 

daarbij. 



Je eigen 
coach



Be Strong 
vaktijd 
Verbreden, verdiepen, 

versterken

Wiskunde, Engels, Nederlands
Elke dag staan Be Strong-vakuren op je rooster.  
De vakken wiskunde, Nederlands, Engels hebben vaste 
uren in Be Strong. Het bijzondere is dat jij zelf – in 
overleg met je coach/vakdocent – bepaalt aan welk 
vak je deelneemt: omdat je meer wilt weten van een 
vak, wat achterloopt of omdat je op havo-niveau wilt 
werken. Bij alle lessen is een vakdocent aanwezig die 
je kan helpen. 

Cursussen en workshops
We geven ook speciale cursussen en workshops tijdens 
Be Strong bijvoorbeeld: mediawijsheid, coderen, 
debatteren, scrum, je portfolio inrichten, mindfulness 
en Spaans. Sommige doet iedereen, andere kies je zelf. 





maandag dinsdag woensdag donderdag

Be strong

GO! GO! 

basis vaklessen

basis vaklessen

studietijd

studietijd

studietijd

studietijd

studietijd

studietijd

studietijd
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studietijd



donderdag vrijdag

Be strong

studietijd studietijd

studietijd

studietijd

Amsfort 
studietijd 
Je mag zelf je dag indelen!

Je Be Strong en  

Amsfort-uren plan je zelf!

Op je rooster staat elke dag Amsfort-studietijd:  
aan het begin en aan het einde van de lesdag.  
Je kunt in die tijd leren of werken aan opdrachten 
onder begeleiding van een docent.

’s Morgens of ’s middags
Of je ’s morgens of ’s middags komt, bepaal je zelf.  
Je plant elke dag één en soms twee studie-uren in. 
Meer mag ook natuurlijk. Als je je tijd goed gebruikt, 
dan kun je klaar zijn met je huiswerk.
Ook je coachingsgesprekken zijn tijdens de  
Amsfort-uren.  



GO! 
Ervaar, ontdek, kies

Bij GO! ben je bezig met wat jij leuk vindt, binnen en 
buiten de school. 
Bij elk GO!-programma maak je kennis met 
verschillende bedrijven en beroepen en ontwikkel je 
skills. Je pakt samen een project aan, onderzoekt, 
bent ondernemend en duurzaam bezig, leert hoe je 
ict en multimedia kunt gebruiken voor je plannen én 
hoe belangrijk samenwerking, creativiteit en goede 
communicatie zijn. 

Eerst uitproberen dan kiezen
In leerjaar 1 maak je kennis met alle Go! programma’s. 
Vanaf leerjaar 2 kies je met welke Go! je verder wilt.

GO! Amsfort
Tweemaal per jaar zijn we extra actief. Dan laten 
alle GO!-programma’s zien hoe ondernemend we 
zijn. Deze dagen richten jullie zelf in. Je moet een 
project opzetten, plannen en organiseren, reclame 
maken, omgaan met budgetten en klanten. Misschien 
worden het optredens, een markt, circus, workshops 
of presentaties. Heel veel kan als je al je creatieve 
talenten goed gebruikt.

Op weg naar je examen
GO! sluit naadloos aan bij het praktijkdeel van je 
examen. 



GO! 

GO! is leuk en uitdagend en 

helpt je straks bij het kiezen 

van een beroep of opleiding 



GO! 

GO! Sport & Health

GO! Design & Technology

GO! Food & Care

GO! Business & Promotion

Je sport en beweegt, leert hoe je gezond leeft en 
doet aan ehbo. Je ontmoet ondernemers in de 
sportbranche en organiseert samen activiteiten.

Modelbouw, robotica, multimedia, architectuur, 
programmeren... Het interesseert je allemaal!  
Je onderzoekt, ontwerpt, bouwt en creëert én bekijkt 
hoe producten en ideeën werken in de ‘echte’ wereld.

Je vindt het leuk om gezond en lekker te koken en 
je maakt het graag gezellig voor je gasten. Jullie 
organiseren activiteiten en verwendagen en onderzoeken 
samen hoe horeca en zorginstellingen werken.

Samen een bedrijfje opzetten, administreren, op je 
geld letten, reclame maken, verkopen en werken met 
klanten. Ondernemers zijn duizendpoten. Je gaat het 
zelf ontdekken! 



GO! 





Bouwen aan je 
(21st century) 
skills  

Op het Amsfort College werk 

je systematisch aan skills die 

je nu en straks nodig hebt.

Skills (vaardigheden) vinden we net zo belangrijk als 
Engels, wiskunde, geschiedenis en de andere vakken 
die je hier krijgt. Je leert bijvoorbeeld hoe je moet 
communiceren, onderzoeken, samenwerken, kritisch 
denken, plannen en organiseren, zelfstandig werken, 
creatief en ondernemend denken. En je werkt aan 
allerlei digitale vaardigheden. 

Samen met je coach
Je praat met je coach/docent over je skills: wat je 
graag doet, waar je goed in bent en wat je verder kunt 
verbeteren. Dit geeft je veel zelfvertrouwen en helpt je 
straks bij je beroepskeuze.



Muziek,
drama, dans, 
beeldende 
kunst  

Bewegen, presenteren, jezelf zijn, creëren, reageren, 
samen doen, je stem/je houding gebruiken... Bij kunst & 
cultuur ontdek je je sterke kanten, gebruik je je fantasie 
en werk je aan je zelfvertrouwen. Wat je hier leert, kun 
je meteen in praktijk brengen bij GO! En natuurlijk in je 
verdere leven.
Op het Amsfort College krijg je elke week kunstvakken. 

Je ontdekt je sterke kanten, 

gebruikt je fantasie en werkt 

aan je zelfvertrouwen



Muziek,
drama, dans, 
beeldende 
kunst  



Wil je ook 
naar 
onze school?

Kom kijken 
en meedoen!

Je voelt je hier helemaal thuis met een 
basisschooladvies voor: gemengde leerweg (GL), 
mavo (TL) of mavo/havo. 

Minilessen voor jou
Woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur
16 januari 2019
13 februari 2019
20 februari 2019
6 maart 2019

Meld je hiervoor aan via info@amsfortcollege.nl

Open Avond 
Maandag 28 januari 2019 van 18.30 tot 20.30 uur
Donderdag 7 februari 2019 van 18.30 tot 20.30 uur

mailto:info%40amsfortcollege.nl?subject=

