VERRIJKT EN VERSNELD VWO

Uitdagend onderwijs voor leerlingen
met talent en ambitie

VOOR WIE IS
VERRIJKT VWO
BEDOELD?

WAT KUN JE VERWACHTEN IN DE
VERRIJKT VWO KLAS?
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Je krijgt in verrijkt vwo vanaf de eerste klas
extra vakken die niet op het vwo gegeven
worden, zoals:

Verrijkt vwo is een leerroute voor leerlingen
die goed kunnen en ook meer willen leren.
In deze klas kom je bij gemotiveerde klasgenoten die dit ook kunnen en willen. Je werkt
samen aan uitdagende opdrachten en je
bereikt zo een hoger niveau van leren.
Kortom, verrijkt vwo is voor jou een
mogelijkheid:
- als je goed kunt leren: jouw meester of juf
vindt dat jij vwo (gymnasium of atheneum)
goed aankunt en misschien nog meer;
- als je graag samen met klasgenoten en

EEN BIJKOMEND VOORDEEL VAN
VERRIJKT VWO
Het is voor leerlingen niet altijd leuk om goed te
kunnen leren en veel hogere cijfers te halen dan
hun klasgenoten. Sommige leerlingen raken zo
ongemotiveerd, ze gaan onderpresteren.
Met andere woorden, ze presteren minder dan ze
zouden kunnen. Daar hoef je in verrijkt vwo niet
bang voor te zijn. In deze klas heb je klasgenoten
die ook allemaal goed kunnen leren en dat willen
benutten. Door samen te werken als team kun je
beter presteren.

Versterkt Engels (met Cambridge
certificate)
De Engelse taal is de wereldtaal. De meeste contacten
in de wereld tussen mensen en bedrijven uit verschillende landen zijn in het Engels. In het hoger onderwijs
(universiteit) zijn alle boeken en vaak ook de lessen in
het Engels. Steeds meer Nederlandse studenten gaan
verder studeren in het buitenland aan Engelstalige
universiteiten. Met versterkt Engels willen we je hier
goed op voorbereiden. Je krijgt extra lessen op een
hoger niveau dan in atheneum of gymnasium.
Bij versterkt Engels word je voorbereid op de eisen van
het Cambridge Certificate of Advanced English.

docenten extra wilt leren om een hoger
niveau te bereiken.

Filosofie
Bij filosofie gaat een nieuwe wereld van denken voor
je open. Je leert hoe je logisch kunt denken en hoe
je moeilijke vragen en problemen moet aanpakken.
Je leert hierbij van grote denkers uit het verleden,
maar ook van vragen die jij en anderen nu belangrijk
vinden.
Het doel daarvan is dat je een beter begrip krijgt van
de wereld om je heen. Filosofie heeft veel raakvlakken
met andere vakken, maar uniek aan het vak is dat je
probeert tot een dieper inzicht te komen.

Science (natuurwetenschappen)
Science is een vak, waarin je een ontdekkingstocht
zult maken in natuurkunde, scheikunde en biologie.
Bij Science leer je hoe je onderzoek moet doen,
bijvoorbeeld in ons laboratorium, maar ook buiten de
school.
Je wordt hierdoor goed voorbereid op een studie in de
exacte vakken.

Drama en presentatie
Bij drama en presentatie wordt aan de volgende
onderdelen aandacht besteed:
- drama: toneel, expressie
- sociale vaardigheden: omgaan met anderen
- presentatie: presenteren met PowerPoint,
via de website, enz.

Technasium
Leerlingen van havo en vwo kunnen na de eerste
kennismaking in de brugklas kiezen voor het vak
Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) en maken zo kennis met het technasium: de wereld van wetenschap
en techniek. Ze werken tijdens het vak O&O samen
aan serieuze, uitdagende opdrachten uit het bedrijfsleven. Ook leerlingen van verrijkt vwo kunnen voor het
tweede leerjaar deze keuze maken. De mogelijkheid
van technasium in de bovenbouw blijft ook voor
verrijkt vwo overeind, zonder al te grote ingrepen te
doen in het aanbod van de extra plusvakken.
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Je kunt samen met je klasgenoten werken in
een hoger leertempo en met verdieping bij alle
vakken.
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Je krijgt les van gemotiveerde en vakkundige
docenten die samen met de klas gaan voor
uitdagend onderwijs.
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Je kunt rekenen op een goede persoonlijke
begeleiding door de mentor.
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Je krijgt in elk leerjaar een vakoverstijgend
project waarbij je in groepen extra uitgedaagd
wordt.
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Aan het einde van het tweede leerjaar krijg
je de mogelijkheid om te kiezen voor versneld
vwo.

HOE ZIET VERRIJKT VWO ER UIT NA DE
BRUGKLAS?
De verrijkt vwo-leerlingen blijven de eerste drie
leerjaren bij elkaar in een aparte klas met extra
vakken, een hoger leertempo en uitdagende
verdieping. De leerlingen die uiteindelijk kiezen
voor versneld vwo zullen in het derde leerjaar hun
eigen op maat gemaakte traject beginnen voor de
komende drie jaren op school.
In de bovenbouw kunnen leerlingen met verrijkt
vwo kiezen uit de volgende extra onderdelen:
- versterkt talenonderwijs zoals versterkt Engels,
versterkt Frans(DELF) en/of versterkt Duits 		
(Goethe)
- Elementair Boekhouden
- het keuzevak wiskunde D
- deelname aan olympiades voor verschillende
vakken
- deelname aan collegereeksen over verschillende
onderwerpen binnen de school
- deelname aan universitaire modules
- versterkt natuurwetenschappelijk onderwijs:
technasium (met meesterproef)
- een derde of zelfs vierde keuzevak
- deelname aan het debatteam
Zeer goede leerlingen kunnen versterkt talenonderwijs combineren met versterkt natuurwetenschappelijk onderwijs. Kortom, er is maatwerk voor
het talent van elke leerling.

HOE IS DE TOELATING TOT VERRIJKT
VWO GEREGELD?

HOE IS DE TOELATING TOT VERSNELD
VWO GEREGELD?

Het niveau van verrijkt vwo is hoger dan het
gemiddelde niveau van atheneum of gymnasium.
Daarom is verrijkt vwo alleen geschikt voor leerlingen die meer kunnen en vooral meer willen, dus
goed gemotiveerd zijn. Bij de toelating zullen we
bekijken of verrijkt vwo voor jou de beste keuze
is. We doen dit in overleg met jou en je ouders.
Samen nemen we de beslissing in drie stappen:

Je kunt pas voor versneld vwo kiezen als je het
tweede leerjaar van verrijkt vwo hebt afgerond.
Dus eerst moet je toegelaten worden tot verrijkt
vwo. Aan het einde van het tweede leerjaar zal je
mentor je, in overleg met je ouders, aanmelden
voor versneld vwo. Een commissie, onder meer
bestaande uit je mentor, de afdelingsleider en de
coördinator verrijkt vwo, zal dan beslissen of je
wordt toegelaten tot versneld vwo.

Dat betekent binnen de plaatsingswijzer een verrijkt
vwo profiel. Een positief advies van de basisschool is
belangrijker.

Word je toegelaten tot versneld vwo, dan zal je
vanaf het derde leerjaar een eigen traject krijgen
om binnen drie jaar het vwo af te ronden.
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1. Advies van de basisschool: duidelijk
atheneum of gymnasium

2. Een intelligentie- en motivatietest
Bij deze test wordt gekeken naar je capaciteiten en
naar jouw wil en motivatie om extra te willen leren.
Deze test is geen toelatingsexamen, maar biedt extra
informatie voor jezelf, je ouders en de school of
verrijkt vwo voor jou een verstandige keuze is.

3. Gesprek met jou en je ouders
In dit gesprek bespreken we of verrijkt vwo, op basis
van het advies en de uitkomsten van de testen, een
verstandige keuze is of dat je beter naar atheneum 1
of atheneum/havo 1 kunt gaan. Doel van het gesprek
is om samen een goede beslissing te nemen.
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