
Welkom!



Naar het voortgezet onderwijs: 
wat verandert er?

• Een grotere school

• Niet meer de oudste, maar de 
jongste op school

• Onder één dak met kinderen van 12 
tot 16-18 jaar



…meer veranderingen: 

• Meestal: meer huiswerk

• Elk vak van een andere docent

• Geen klassenleerkracht meer, maar 
wel een eigen mentor

• In de bovenbouw: profiel kiezen



Verandering voor ouders: 

• Algemeen: contact ouders en VO-
scholen minder intensief dan met 
basisschool

• Contact bestaat onder meer uit 
ouderavonden en nieuwsbrieven

• Kinderen krijgen nog steeds een 
rapport



Het Nederlands onderwijsstelsel



Van het basis- naar het voortgezet 
onderwijs 

• Begin groep 8: adviesgesprek op de basisschool
• Februari / maart groep 8: schooladvies (op basis van 

Leerling Volg Systeem)
• Schooladvies/ klasplaatsingsvoorstel
• Voor 1 maart: aanmelden bij passende VO-school
• Indien nodig: warme overdracht
• Als de centrale eindtoets een hoger niveau aangeeft, is 

heroverweging verplicht. (Soms: hoger advies, niet altijd.) 
• Voor PrO, lwoo, so en sbo geldt een andere procedure 

(eind groep 7)



Ons voortgezet onderwijs



Oostvaarders College

• Havo, atheneum, atheneum+, gymnasium+
• 1850 leerlingen
• Almere Buiten 



Oostvaarders College

• Profiel: groot in kleinschaligheid. School kiest 
voor kwaliteit, legt de lat hoog. 

• Onderwijs: goede vakinhoudelijke lessen en extra 
studiehulp voor ieder vak. Havo-leerlingen komen 
in havo-vwo brugklas; mogelijkheid na 1e jaar 
doorstromen naar vwo

• Plusklassen atheneum en gymnasium met debat 
en filosofie 

• De school communiceert duidelijk. Ouders en 
leerlingen weten waar zij aan toe zijn

• Officieel erkende UNESCO-school (duurzaam, 
burgerschap, internationaal gericht) 



De Meergronden

• Vwo, havo, mavo, VMBO kbl/bbl
• 1450 leerlingen
• Almere Haven (eerste VO-school van Almere)



De Meergronden

• Profiel: Tweetalig Onderwijs in een 
maatschappelijk betrokken school 

• Onderwijs: Tweetalig én regulier onderwijs op 
alle niveaus: VMBO, havo, vwo en vwo+ klas 
met een eigen programma. En praktijklokalen 
voor het beroepsgerichte VMBO.

• Veel structuur met een intensief mentoraat
• Veel activiteiten op gebied van 

internationalisering, cultuur, sport en Gezonde 
School



Helen Parkhurst

• Vwo, havo, vmbo tl (mavo)
• 1910 leerlingen (verdeeld over 7 afdelingen)
• Parkwijk



Helen Parkhurst

• Profiel: Daltondriehoek: verantwoordelijkheid, 
verantwoording, vertrouwen

• Onderwijs: Technasium voor havo en vwo en 
bèta-mavo

• Topsport Talent School
• Midden in de samenleving
• Eerste duurzame middelbare school van 

Nederland
• ICT-gericht: alle leerlingen werken met laptop of 

tablet



Montessori Lyceum Flevoland

• Vwo, havo, vmbo tl (mavo)
• 572 leerlingen
• Almere Buiten (bij station Oostvaarders)



Montessori Lyceum Flevoland

• Profiel: Montessori onderwijs. Vrijheid én 
structuur. 

• Onderwijs: maatwerk mogelijk naar behoefte 
van leerling. Eigen leerweg voor meer- en 
hoogbegaafden

• Leerling krijgt verantwoordelijkheid, maar ook 
goede begeleiding

• Keuzewerktijd: 20 procent van de lestijd wordt 
door de leerlingen zelf ingepland



Echnaton

• Vwo, havo, kbl en bbl
• 1250 leerlingen verdeeld over zes kleine 

afdelingen
• Almere-Stad



Echnaton

• Profiel: sportief en gezond
• Onderwijsconcept: leren in beweging, 

opbrengstgericht werken
• Geslaagd: havo 100%, mavo 99%, kbl 100% 

en bbl 100%
• Sportieve havo, profiel E&M met keuzevak: 

BSM/M&O
• mavo-havo-klas voor uitgestelde keus 
• Beroepsonderwijs:
 vaste stagedag in de bovenbouw 
 crossmediabedrijf Echnaton FM 
 restaurant en bakkerij



Praktijkonderwijs Almere 

• Praktijkonderwijs

• Drie locaties, ongeveer 200 leerlingen per 
locatie
• Tom Poesstraat (Stripheldenbuurt)
• J.S. Bachweg (Muziekwijk)
• Koningsbeltstraat (Tussen de Vaarten)



Praktijkonderwijs Almere 

• Profiel: veel structuur. Elke schooldag vaste 
schooltijden. Begin en einde van de dag 
mentoruur. Centrale rol mentor. 

• Onderwijs: praktijk- en theorievakken worden zo 
praktisch mogelijk aangeboden.

• Activiteiten buitenshuis: bedrijfsbezoeken, stage 
en les op locatie

• School leidt op tot goed werknemerschap en 
goed burgerschap

• Adviestraject in samenspraak met basisschool en 
Praktijkonderwijs



Buitenhout College

• Vmbo theoretische leerweg/mavo, gemengde 
theoretische leerweg, kaderberoepsgerichte 
leerweg en basis beroepsgerichte leerweg

• 1250 leerlingen, verdeeld over kleinschalige 
lesvleugels 

• Almere Buiten, gemakkelijk bereikbaar met bus 
en trein



Buitenhout College

• Profiel: Ieder kind heeft talent en de krijgt de 
kans dit talent op zijn/haar niveau te 
ontwikkelen. Leerlingen worden opgeleid tot 
zelfstandige, ondernemende burgers.

• Kernwaarden: Resultaat, Relatie en Ruimte.
• Onderwijs onderbouw: Werken in leergebieden, 

talentklassen en extra lessen dans en drama
• Onderwijs bovenbouw: Diensten en Producten, 

vormgegeven in eigen minionderneming
• Goede zorgstructuur



Arte College

• vwo, havo, vmbo tl/gl/kbl
• max. 850 leerlingen
• Almere Poort (goed bereikbaar met trein en bus)
• Loting mogelijk op vmbo



Arte College

• Profiel: Kunst- en cultuurprofiel school, 
eigentijds onderwijs op leerpleinen

• Onderwijs: cognitieve ontwikkeling, creatieve 
ontwikkeling, maatwerk

• Extra ondersteuning in Arte-uren (7e uren)
• Vaardigheden: samenwerken, zelfstandig 

werken, organiseren, ontwerpen, presenteren
• Zeer goed pedagogisch klimaat
• 3x per jaar Arteweek: thematische en 

vakoverstijgende projectweek voor elk leerjaar



Overzicht ASG VO-scholen en 
hun typen onderwijs

vwo
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vwo
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Kennismaken met 
Voortgezet Onderwijs 

sep okt nov dec jan feb mrt apr

VO ontvangsten

kiesjeschoolinalmere.nl

informatieavonden

open dagen

websites scholen

inschrijven Voor 1 
maart

Top/Gaaf
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