
Presentatie over:

De overstap van de basisschool naar het 
voortgezet onderwijs en

de scholen van Het Baken in Almere







Het aanmeldingstraject

 Vanaf oktober gesprekken leerkracht groep 8 met ouders over niveau

 November/december: voorlichtingsavonden/ expeditie middagen
 Januari/februari: open dagen/open avonden
 Uiterlijk 1 maart: is uw kind ingeschreven voor 

vervolgonderwijs (inschrijving kan maar 
op één school tegelijk)

Het advies van de groep 8 leerkracht is leidend. 



Het Baken in Almere

 Drie Bakens

 Vijf scholen in Almere, met ieder een eigen onderwijsniveau



BBL KBL TL/GL mavo+ (TL) havo atheneum gymnasium
Stad College

Poort

Park Lyceum

Trinitas Gymnasium



Vakcollege, daar ga je het maken!
Wat is het Vakcollege:
Leren door te doen
Samenwerking met ROC voor doorlopende leer- en 
begeleidingslijn
Contact met het bedrijfsleven (gastlessen, bedrijfsbezoek 
enz)

Vakcollege heeft 3 routes:
Product > product maken
ICT > media vormgeving 
Mens > innerlijke en uiterlijke verzorging, horeca, sport, 
services
Beroepshouding: ondernemerschap en representativiteit

Rooseveltweg 5 - Staatsliedenwijk - 1314 SJ Almere 



Ook handig om te weten:

Rooseveltweg 5 - Staatsliedenwijk - 1314 SJ Almere 

 Lessen duren 60 minuten 
 Stad College heeft het keurmerk 

SportActieve school
 Er wordt Filosofie aangeboden 
 Kleinschalig onderwijs met oog voor 

ieder kind
 Praktijkruimte ter voorbereiding op het 

beroepsveld



Onderwijs op Poort

Slowakijehof 1 - Europakwartier- 1363 BD 
Almere Poort

 Nu tijdelijk gebouw in Poort
- nieuwbouw bij Topsporthal eind 
2018 opgeleverd

 Kleinschalig met aandacht voor iedere 
leerling

 Digitale leermiddelen + boeken

 Onderbouw (leerjaar 1 en 2)
- Les op havo-niveau
- Mavo- en havo-cijfers



Vormgeving lessen

Slowakijehof 1 - Europakwartier- 1363 BD 
Almere Poort

 Lesindeling
 Volgend jaar waarschijnlijk van 70 naar 

60 minutenrooster
 3x per week startmoment met mentor

 Plannen
 Studeerplanners, leerdoelgericht 
 ELO –Peppels (digitale agenda, 

lesmateriaal en portfolio)

 Doorstroom
 4 mavo  4 havo
 Doorlopende leerlijnen
 Op mavo examen in 7 i.p.v. 6 vakken



Park Lyceum
mavo+, havo en atheneum
Grensverleggend onderwijs!

Buñuellaan 4 - Filmwijk - 1325 PL Almere

Brugklassen

 Plaatsing klas 1
Mavo+ 
Havo 
Atheneum/Havo 
Atheneum 

 Brede Vorming

 Mentortijd en Tutoren



Park Lyceum
mavo+, havo en atheneum
Grensverleggend onderwijs!

Buñuellaan 4 - Filmwijk - 1325 PL Almere

Grensverleggend onderwijs 
op Park Lyceum

 ELOS school (DELF, Goethe, Cambridge)

 Bèta 

 Gilde

 BSM

 Ondernemerschap EBC*L

 Oecumene 



Trinitas Gymnasium

Sas van Gentlaan 6, 1324 CT Almere

 is een categoraal gymnasium

 is in 2016 gecertificeerd als 
begaafdheidsprofielschool

 is een veilige, kleinschalige school in 
een modern gebouw



Trinitas Gymnasium

Sas van Gentlaan 6, 1324 CT Almere

Biedt extra uitdaging door middel van: 
 verdieping van de lesstof, extra 

vakken
 zelf proefjes doen in het Bètalab
 taalcertificaten (Cambridge, 

Goethe en DELF)
 bedrijfsbezoeken



Trinitas Gymnasium

Sas van Gentlaan 6, 1324 CT Almere

Verwacht van de leerlingen:

 dat zij belangstelling
hebben voor de klassieke 
talen, cultuur en 
geschiedenis

 dat zij houden van 
ontdekken, onderzoeken 
en initiatief nemen

Verschil Atheneum en gymnasium



International School Almere

Heliumweg 61, 1362 JA Almere



Meer informatie

 www.kiesjeschoolinalmere.nl
 Schoolgidsen en brochures
 Websites (www.hetbaken.nl)
 Inspectie voor onderwijs: 

toezichtskaart & kwaliteitskaart (www.onderwijsinspectie.nl)
 Informatieavonden
 Open Dagen
 Expeditiemiddagen



Aanmelding en niveau

 Bij vaststelling van het niveau wordt uitgegaan van de hoofdstromen 
binnen het voortgezet onderwijs, te weten:

 Vmbo BBL, KBL of TL
 Mavo TL
 Havo 
 Vwo atheneum of gymnasium 





Tot ziens

Graag tot ziens op onze
Informatieavonden
en Open Dag!

Wij wensen u veel succes met 
de schoolkeuze voor uw kind



Plaatsingsniveau binnen 
de Bakenscholen
Citoscores:
Vwo (atheneum of gymnasium) 545 of hoger
Havo 537 of hoger
Mavo 534 of hoger
Vmbo TL 530 – 536 
Vmbo KBL 524 – 529 
Vmbo BBL 501 – 523 
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