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CALAND
LYCEUM
Elke dag wappert er een vlag voor de deur. Ontdek wat jij kunt bereiken,
staat er op. Want het Calandlyceum biedt leerlingen graag kansen.
Maar wat maakt het Calandlyceum nu zo’n ‘kansenschool’? Want op
elke school willen de leraren je wel graag helpen, toch?
Het Calandlyceum biedt vmbo-t (mavo), havo én vwo aan. Je kunt hier dus
altijd het doorgroeien naar het niveau dat bij je past. Het Calandlyceum is
een ‘brede’ school en uit onderzoek blijkt dat op zo’n brede school minder
kinderen blijven zitten en minder leerlingen uitvallen. Je hebt er dus meer
kansen om te ontdekken wat je echt kunt bereiken.
Bovendien is het Calandlyceum een Daltonschool. Leren op een Daltonschool gaat niet alleen over kennis, maar ook over vaardigheden van
de 21ste eeuw. En daarnaast zijn er de profielen die we hebben bij onze
school; op alle niveaus kan je kiezen voor extra kunst & cultuur of
extra sport.
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Naar het VMBO-T

Havo/vwo-brugklas

Vmbo-t is de meest theoretische variant van het

We hebben een havo/vwo-brugklas voor leerlingen

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs.

die tegen vwo-niveau aanzitten. Of je daarvoor

De ‘t’ staat voor ‘theoretische leerweg’. Je krijgt

in aanmerking komt, hangt af van je basis-

dus theorievakken. Jouw opleiding is een goeie

schooladvies en je werkhouding. Ook bespreken

voorbereiding op het MBO.

we dat met je leraren van groep 8. Ook in deze

• In de onderbouw heb je je eigen docenten die

brugklas kan je kiezen voor het Technasium.

je helpen met de overstap van de basisschool.
• In de derde klas doe je een interessetest die je

Naar het VWO

helpt om een goede keuze te maken voor een

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onder-

vervolgopleiding. Verder onderneem je ook di-

wijs) is de springplank naar de universiteit.

verse activiteiten die je helpen bij je keuze. Zo

Op het Calandlyceum kun je met een vwo-advies

zijn er ondernemers-, sollicitatie- en commu-

kiezen uit drie mogelijkheden: het atheneum,

nicatietrainingen.

het Technasium of het Gymnasium Universale.

•	In de bovenbouw krijg je, naast de gewone lessen om je vmbo-t diploma te halen, speciale

Een vwo-leerling wordt gedreven door leergierig-

lessen die je helpen om de vervolgopleiding te

heid en nieuwsgierigheid. We helpen je daarbij

kiezen die bij jou past.

je zelfstandigheid (verder) te ontwikkelen en je

• In het eindexamenjaar heb je een werkweek in
het buitenland.
• Met je vmbo-t diploma kan je doorstromen
naar de havo.

associatief en probleemoplossend vermogen te
vergroten. Onderzoekend leren, is een belangrijk
onderdeel van ons onderwijs. Dat sluit goed aan
op de universiteit.

Vmbo-t/havo-brugklas

Vwo-leerlingen bezoeken regelmatig universi-

We hebben een vmbo-t/havo-brugklas voor

teiten voor het volgen van colleges. Daarnaast

leerlingen die tegen havoniveau aanzitten. Of je

staan er van tijd tot tijd gastdocenten voor de

daarvoor in aanmerking komt, hangt af van je

klas en vergroten we je blik op de wereld door je

basisschooladvies en je werkhouding. Ook be-

mee te nemen op buitenlandse werkweken.

spreken we dat met je leraren van groep 8.
Op het Gymnasium Universale of Technasium

Naar de HAVO

krijg je een ander vakkenpakket dan op het

Op de havo (hoger algemeen voortgezet onder-

atheneum. Op het Technasium (vwo) volg je zes

wijs) leg je een mooie basis voor je toekomst.

jaar het vak Onderzoek & Ontwerpen. Aan het

Jouw havodiploma bereidt je goed voor op

eind doe je een meesterproef.

het HBO.
• Op de havo kan je nu ook kiezen voor het
Technasium.
• Tijdens de derde klas bepaal je in welke vakken

Op het Gymnasium Universale krijg je de vakken
Latijn en Grieks door docenten die ook geschoold
zijn om je te leren onderzoeken en ontwerpen.

je examen gaat doen. Dat noemen wij je

Dit soort gymnasium is nog iets uitdagender

profielkeuze. Daarmee oriënteer je je al op je

(maar ook leuker) dan het gewone gymnasium.

vervolgopleiding en beroepskeuze. Daar ben je

Iets voor jou?

tot en met de vijfde klas steeds bewuster mee
bezig. Zo krijg je sollicitatietraining, voorlichting
van studenten en ga je met de klas op bezoek
bij een hogeschool.
• In de vierde en vijfde klas werk je toe naar
het examen. Ook dan kun je zelf bepalen in
welke vakken je extra begeleiding nodig hebt.
Verder zijn er PAL-weken en ga je in de vierde
op werkweek in het buitenland.
• Met je havo diploma kan je doorstromen naar
het vwo.
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DALTON
ONDERWIJS,
waar gaat dat over?

1. Dit is jouw school

“Er wordt veel voor ons geregeld. Maar leren, dat

Vrijheid & verantwoordelijkheid

moet je zèlf doen. Laatst hadden we een tennis-

Bij Daltononderwijs is het belangrijk dat je je

interland tegen België, moesten we een dag weg.

verantwoordelijk voelt. Voor de omgeving

Dat mag dan van school, maar dat betekent wel

waar in je werkt – de school – maar natuurlijk

dat je zelf je huiswerk voor die dag moet regelen.

ook voor je eigen leren. Je bent de baas van je

We krijgen veel vrijheid om te kunnen tennissen,

eigen prestaties.

‘school’ zul je zelf moeten organiseren. Dat je
dat ook doét, daar kun je later ook wat aan

“Ik vind het belangrijk dat je je verantwoordelijk

hebben - ook buiten de sport.“

voelt voor dingen. Je eigen school, je omgeving,
of je huiswerk. Als je bijvoorbeeld een toets hebt,

3. Je bent niet alleen

wil ik daar goed voor leren – want ik wil zèlf een

Samenwerking

goed cijfer halen. Daar moet je zelf iets voor wil-

Leren doe je niet altijd in je eentje. Met samen-

len doen. En als je slecht staat voor een bepaald

werkingsopdrachten leer jij je eigen kwaliteiten

vak, dan zul je uit jezelf extra je best moeten doen.

beter kennen.

Zo zal het later ook gaan, als je van school bent
– dat je je best moet doen.“

“Samenwerking is een van de belangrijkste dingen
in de klas. Bij ‘Dalton’ moet je ook zelfstandig
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2. Vind je eigen weg

kunnen werken, maar als het dan een keer tegen-

Zelfstandigheid

zit, of je begrijpt iets niet, is er altijd wel iemand

Hoe je prettig en slim leert, moet je vooral zelf

die voor je klaar staat. Als je bijvoorbeeld laag

ontdekken. Het is de kunst om daar steeds zelf-

scoort voor je wiskunde, en er is iemand die

standiger mee om te gaan. Dat lukt best, stapje

daar altijd een 8 voor haalt, dan kan die je vast

voor stapje.

wel helpen.“

4. Ben ik goed bezig?

“Soms heb ik bij het begin van een project al een

Reflectie

plan in mijn hoofd, maar dat mag je onderweg

Hoe zien anderen jou. Waar ben je goed in en

dus best bijstellen. Als je dat goed doet, wordt

wat ik jouw beste eigenschap. Door stil te staan

het eindresultaat veel beter. Op het Technasium

bij deze vragen, kom je erachter of je op de

ben je eigenlijk de hele tijd bezig met die vraag:

goede weg bent. Met een moeilijk woord heet

Kan het nog beter? In het begin heb je bij ieder

dat: reflectie.

project nog zoiets van: We zien wel. Maar dan
gaan er dingen fout en daar moet je van leren.

“Je moet jezelf regelmatig afvragen: Snáp ik

Dan moet je je aanpassen.“

het wel? En als dat niet zo is, gewoon naar de
leraar stappen en vragen: “Meester, kunt u het

6. Mag het ook digitaal?

misschien nog een keer goed uitleggen?”. Je leert

Naast boeken wordt ook gebruik gemaakt

hier goed plannen Als een leraar je daarbij wil

van digitaal leermateriaal. Daarom hebben de

helpen, is dat alleen maar goed, natuurlijk.“

leerlingen een laptop met lesmethodes op alle
niveaus (van vmbo-t tot vwo).

5. Hoe kan het nog beter?
Effectiviteit

“Het fijne is dat ik altijd het laatste lesmateriaal

Je bent lekker bezig. Maar gebruik je je tijd en je

heb, dus kan ik meteen aan de slag. Als ik iets

energie wel goed? Ga je voor het beste resultaat?

moet opzoeken doe ik dat even op internet.
Mooiste is dat ik, in overleg met mijn mentor,
vooruit kan werken of zelfs vakken op een hoger
niveau kan volgen.”
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GYMNASIUM

Universale
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Van Socrates tot 21st Century Skills

bouw bezoeken we daarnaast de universiteit en

Jouw toekomst is waar wij ons allemaal, van

gaan we op reis naar Parijs en Rome. De examen-

conciërge tot docent tot directeur, voor inzetten.

resultaten voor de klassieke talen behoren al

Om jou optimaal voor je toekomst voor te

jaren bij de beste van de Amsterdamse scholen.

bereiden bieden we de opleiding Gymnasium
Universale aan. Bij Gymnasium Universale

21st Century skills

combineren we onze gymnasium-opleiding

•	creativiteit

(Latijnse en Griekse taal en cultuur) met de

•	problemen oplossen

manier waarop op ons Technasium gewerkt wordt.

•	effectief communiceren
•	kritisch denken

Dus mét het vak O&O = het technasiumvak
Onderzoeken en Ontwerpen, dat wil zeggen

Gymnasium

• mét echte opdrachten in projectvorm,

•	door Latijn en Grieks leer je de taal van
de universiteit

bijvoorbeeld een escape-room of een spel,

•	je ontdekt de wereld van vroeger met al haar

game of app ontwikkelen

verhalen, geschiedenis, kunst en cultuur

•	mét echte opdrachtgevers uit bijvoorbeeld

•	je begrijpt wat het verleden ons leert over

het bedrijfsleven

de toekomst

•	mét focus op 21st Century Skills.

•	je ontdekt de verwantschap tussen de talen
Je houdt je in de onderbouw 5 uur per week bezig

waardoor je makkelijker vreemde talen

met Latijn, oud-Grieks en projecten waarmee je

leert beheersen

actuele problemen voor een echte opdrachtgever

•	je wordt een expert in het lezen op hoog

oplost. We gaan vaak op pad om op zoek te gaan

niveau waardoor je een voorsprong krijgt bij

naar de sporen uit de oudheid in de wereld van

elke studie die je later gaat doen.

nu. Denk bijvoorbeeld aan excursies naar Archeon, musea, theaters en bioscopen. In de boven-

Rahima & Deni, 3VG1
Rahima: “Ik ben 14 en zit nu in de derde klas. Ik ben met het
Gymnasium begonnen in de loop van de brugklas. Ik hoorde
leuke verhalen en besloot te switchen van het gewone VWO naar
het Gymnasium. Tijdens de lessen leren we veel woorden en
grammatica, maar we zijn ook bezig met allerlei verhalen uit
de tijd van de Grieken en Romeinen.”

Deni: “Ik ben 15 jaar. Op de basisschool kreeg ik een HAVO/VWO advies, maar ik vond Grieks en Latijn
toen al interessant. Vooral de mythologie vond ik leuk. In overleg met mijn docenten besloot ik toen
om het Gymnasium te gaan proberen. En nu zit ik ondertussen al in de derde klas. Als je Griekse en
Latijnse Taal en Cultuur volgt, is dit ook handig bij het leren van andere vakken. Vooral bij de andere
talen. In het Frans en het Duits zit Latijn verstopt. Wij snappen het nu sneller. Je leert jezelf ook tricks
aan, waardoor je woordjes beter kan onthouden. Het mooiste Griekse verhaal dat ik ken, gaat over
koningin Niobe. Ze had wel 14 kinderen. Ze was zó trots op haar kinderen dat ze zelfs tegen de goden
over al haar zonen en dochters begon op te scheppen…. Dat had ze beter niet kunnen doen, want als
mens moet je je plaats kennen tegenover de goden…”
Wil je weten hoe dit afloopt, kies dan voor Gymnasium Universale!
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TECHNASIUM

Creativiteit - Denken – Samenwerken

Echte opdrachtgevers

21st Century Skills

Op het Technasium krijgt je vijf of zes uur per

Op het Technasium werk je aan je competen-

week het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O).

ties. Dat doe je steeds in een team van vier.

In die tijd doe je steeds nieuwe projecten. Die

Je spreekt af wie wat doet, je leert zo goed

projecten zijn écht: ze worden ingebracht (én

samenwerken, en natuurlijk moet je jullie ideeën

beoordeeld) door opdrachtgevers van buiten de

ook aan de opdrachtgevers presenteren. In de

school. De ene keer werk je voor een ziekenhuis,

tussentijd heb je ook geleerd te werken met de

dierenasiel of ontwerpbureau, de andere keer

lasersnijder, de 3D-printer en Computer Aided

voor een architect of doe je onderzoek voor een

Design. Twee keer per jaar presenteer je met je

peuterspeelzaal.

team tijdens de Technasiumparade. Honderden
mensen bewonderen die avond de maquettes,

Als je iets bedacht of ontworpen hebt, hebben

films en presentaties.

we een werkplaats met de meest moderne technieken zoals 3D-printer en lasersnijder waar je

In je zesde jaar doe je een meesterproef.

een prototype kan maken. Er is ook een labo-

Daarin komt alles samen wat je in de jaren

ratorium waar je experimenten kan doen om

ervoor geleerd hebt: het praktijkexamen van je

iets te testen. Het échte werk doe je natuurlijk

Technasiumperiode. Je zoekt daarvoor zelf een

met je hersenen. Creatief denken, oplossingen

opdrachtgever en een project. Na het Technasium

verzinnen. De leraar - je coach - helpt je met

kun je qua studie alle kanten op.

interessante denk-strategieën en leert je hoe je
een team kunt leiden.
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Havo en VWO advies
Als je geen VWO advies
hebt, maar wel graag
Technasium wilt doen,
kan dat nu ook! Er is een
speciale stroom voor
leerlingen met een havo/
vwo advies, met een eigen
werkplaats, spannende
wedstrijden en super
interessante opdrachten!

Hadassa,
2VZ1

Ik heb als meisje voor het Technasium gekozen want ik hou van techniek en wil architect worden. Als je,
ook later, iets wil doen met bèta vakken is het Technasium denk ik een super goede start. Naast de
normale vakken krijgen we het vak Onderzoek & Ontwerpen. Dat is voor mij perfect want dan hoef ik niet
alleen in de les te zitten maar kan ik zelfstandig aan de slag. Bij O&O krijgen we een opdracht van een
externe opdrachtgever en daar gaan we mee aan het werk. We hebben een team met een aanvoerder,
iemand die tekeningen maakt, iemand die een plan van eisen maakt en iemand die bezig is met
bouwen. Je kan meerdere taken vervullen maar samen ga je in stapjes verder om een goede oplossing
te bedenken. Onderzoek is eigenlijk het leukste stukje want je moet natuurlijk eerst weten wat je gaat
bouwen en hoe! Veel mensen onderschatten dat. Dus als je van bèta vakken houdt en wil leren
zelfstandig en verantwoordelijk te worden is het Technasium jouw opleiding.
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KUNST
& Cultuur
Kunst & cultuur horen bij het Calandlyceum. We zijn één van de
vier Cultuurprofielscholen in Amsterdam. Door cultuuronderwijs
leer jij jezelf beter kennen. Je leert over de wereld, over kunst en
ontdekt daarmee ook een andere kant van jezelf, van je voorkeuren en interesses. We noemen dit identiteitsontwikkeling en zelfreflectie. Met ons cultuuronderwijs geven we je een basis, waarmee
je jouw creatieve en intellectuele talenten optimaal ontwikkelt.

Wat hebben we als
Cultuurprofielschool
te bieden?
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Kunstklassen
Je kunt kiezen voor een speciale kunstklas in de eerste drie leerjaren. Door de
extra lessen en culturele activiteiten kom je veel in aanraking met kunst en
cultuur. In deze klas krijg je meer beeldende vorming, drama en nieuwe media.
Verder kun je je creatieve energie kwijt in workshops dans en muziek.

CKV & expressievakken
Elke leerling krijgt in de leerjaren 1, 2 en 3 de vakken tekenen, handvaardigheid,
muziek en drama. Wie dat wil, kan in tekenen of handvaardigheid kiezen als
examenvak. Bovenbouwleerlingen krijgen altijd het vak CKV aangeboden:
Culturele Kunstzinnige Vorming. Dit zorgt voor een mooie basiskennis.

Theater
Het Calandlyceum heeft een mooie eigen theaterzaal. In de eerste en tweede
klas kun je meedoen aan het onderbouwtheater. Je maakt dat je eigen theatervoorstelling. In de bovenbouw doen alle leerlingen van 4 vwo een theaterproject
in samenwerking met Toneelgroep Amsterdam.

Culturele projecten & activiteiten
Overal in de school kom je vormen van kunst & cultuur tegen. En in elke
PAL-week (activiteitenweek) valt er voor iedere klas wel iets cultureels of
kunstzinnigs te beleven. De ene keer komt een danser of dichter langs in
het klaslokaal, een andere keer bezoek je een voorstelling in theater de
Meervaart of luister je naar muziek in Muziekgebouw aan ‘t IJ. Culturele
activiteiten zijn de basis voor het ontwikkelen van je sociale competenties.

Borrel je van de ideeën? Ben je graag creatief bezig?
Dan is de Kunstklas iets voor jou.
In de kunstklas volg je extra lessen in kunstvakken: beeldende vorming, drama
en nieuwe media. In het derde jaar komt daar ook dans bij. In het laatste
gedeelte van het schooljaar mag je kiezen uit verschillende workshops op
gebied van muziek, zang of dans.Twee keer per jaar geven de kunstklassen
een presentatie. Dan laat je, samen met jouw klasgenoten zien, wat je geleerd
en gemaakt hebt tijdens de extra lessen in kunstvakken. Je ouders, broers,
zussen, opa, oma en vrienden zijn natuurlijk welkom om te komen kijken naar
jouw presentatie.

De kunstklas is er tot en met het derde leerjaar.
In die tijd ben je niet alleen in school bezig met kunst en cultuur. Je gaat ook
met de klas op stap. Je gaat naar een museum en naar Art-Zuid om kunst te
bekijken. Of naar een toneel- of dansvoorstelling in het theater en naar IDFA
(een filmfestival met documentaires) en “Movies that matter” in de bioscoop.
Kunstklassen werken thematisch. Dat wil zeggen dat je allemaal hetzelfde
thema krijgt maar dat je zelf je eigen onderwerp kiest. Je bepaalt zelf waar je
een beeld over gaat maken of waar je theaterpresentatie over gaat. We vinden
het dus leuk als je lef of een eigen mening hebt.
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SPORT
Het Calandlyceum is sportief. Zo zijn we de enige topsporttalentschool in
Amsterdam. Jonge topsporters zitten bij ons op school en krijgen de kans
om het vele sporten te combineren met hun schoolopleiding. De Basketball
Academy en de jeugdopleiding van Ajax is zelfs helemaal geïntegreerd.
Maar als jij goed bent in sport en gewoon extra wil sporten kan dat ook.
Je kunt bij ons kiezen voor de Sportklas, waarbij je extra uren sport en daarvoor
andere lesuren laat vallen. Ook kan je na schooltijd meedoen aan Topscore.

Naar de top
De enige Topsport Talentschool in Amsterdam
•	De topsportbrugklas van het Calandlyceum is er alleen voor leerlingen met
een LOOT-status (Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport). Die krijg je van
je eigen sportbond, als die je als (groot) talent beschouwt. Het Calandlyceum
begeleidt topsport-talenten op vmbo-t-, havo- en vwo-niveau.
•	Leerlingen met een LOOT-status komen samen in een brede topsportklas.
Daar zitten bijvoorbeeld voetballers, turnsters, zwemmers, skiërs, judoka’s,
honkballers en basketballers door elkaar. Op het Calandlyceum hebben we
een doorlopende leerlijn voor jonge topsporters, je zit dus altijd met andere
topsporters samen in een les.
•	Jonge topsporters krijgen bij ons zoveel mogelijk ruimte om ‘school’ met
trainingen en wedstrijden te combineren. Om die reden wordt ter ondersteuning
gewerkt met digitale leermiddelen en laptops.
•	Het aantal topsportleerlingen op het Calandlyceum groeit, onder andere ook
door de samenwerking met Ajax en Centrum voor Topsport & Onderwijs
Amsterdam (basketbal, voetbal, zwemmen). Jaarlijks lopen er zo’n 175-200
jonge topsporters bij ons rond.

Topsporttalentschool
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Ajax & Calandlyceum
Steeds meer jeugdspelers van Ajax krijgen les op het Calandlyceum. In de onderbouw krijgt de jeugd les op het Caland. De Ajax-jeugd vanaf klas drie krijgen les
op de De Toekomst, naast de ArenA. Onze leraren komen daar dan heen om les
te geven. Bekende Ajaxieden die vroeger op het Calandlyceum hebben gezeten
zijn Nigel de Jong, Gregory van der Wiel, Jeremain Lens en Kenny Tete.

Basketball Academy Amsterdam
Basketball Academy Amsterdam is best wel een beetje bijzonder. Iedere morgen
hoor je in de Calandhal het geluid van piepende sportschoenen en het gebonk van
stuiterende basketballen. Dan zijn de basketbaltalenten alweer aan het oefenen.
Deze leerlingen zitten ook in de topsportklas van het Calandlyceum. Hoe werkt
de Basketball Academy Amsterdam? In de eerste en tweede klas train je twee tot
drie keer per week op het Calandlyceum. Daarnaast train je in de middag bij de
vereniging waar je ook wedstrijden speelt. Aan het eind van de tweede klas is de
selectie voor het bovenbouwtraject. Vanaf de derde klas wordt de trainingsomvang
opgevoerd en ga je tot wel acht keer per week (extra) trainen.
Om in aanmerking te komen voor de Basketball Academy Amsterdam schrijft
je je in voor een testdag, zoals wij noemen een “talentherkenningsmoment”. De
trainers en docenten van de Basketball Academy Amsterdam kijken op die dag
of jij in aanmerking komt voor de Basketball Academy. Daarna wordt je eventueel uitgenodigd voor een ‘stage’ op het Calandlyceum. Na afloop van de stage
is er gesprek met je ouders waarin wij kijken of de Basketball Academy bij jou
past. Leerlingen van de Basketball Academy zitten in de topsportklassen.
Meer weten over de topsportbruglas of Basketball Academy? Kijk op
de website of mail dan naar loot@calandlyceum.nl en maak een
persoonlijke afspraak.
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De sportklas:
niet voor stilzitters!
Ben jij het liefst de hele dag in beweging? Lijkt het je leuk om veel verschillende
sporten te leren? Ben jij ook sportief in je gedrag? Dan is de sportklass van het
Calandlyceum misschien wel wat voor jou. In de sportklas krijg je vijf uur gym
per week. Je krijgt dan minder uren in de kunstvakken. De gymuren zijn heel
afwisselend. Je leert bijvoorbeeld een goede salto maken, maar je wordt ook
beoordeeld op het correct gooien en het vangen van een bal. Je maakt natuurlijk
ook kennis met verschillende takken van sport. Belangrijk vinden we dat je
daarbij goed samenwerkt en op een prettige manier met elkaar omgaat.
De sportklas duurt twee jaar, bij havo/vwo drie jaar. Daarna kun je nog wel extra
sporturen krijgen, bijvoorbeeld als je later trainer of gymleraar wilt worden.
Dan krijg je de vakken LO2 (voor vmbo-t) of Bewegen, Sport & Maatschappij (voor
havo/vwo) op je rooster. Je werkt dan naar een LO2- of BSM-diploma toe. Als je bij
ons zo’n diploma haalt, krijg je voorrang bij de toelating de HvA en het CIOS.
De sportklassen hebben hun eigen sportkamp. In de brugklas ga je als sportklasser
naar Zeeland, in de tweede naar de Ardennen. Van tijd tot tijd zijn er ook speciale
sportclinics, waarbij je les krijgt van echte toppers. Naast school staat de Calandhal, een van de grootste van Amsterdam. Hierin zit zelfs een klimmuur. Je krijgt
binnen les in de donkere maanden van het jaar, maar tot de herfstvakantie en in het
voorjaar gaan de sportklassen buiten sporten..
Iedereen die zich aanmeldt voor de sportklas krijgt een uitnodiging voor een sporttest. Er wordt dan bekeken hoe je beweegt, hoe je coördinatie is en hoe je je in een
groep gedraagt.

Extra
veel sport
15

CALAND
IN PIX
Het Calandlyceum is best een grote school, maar je zult
zien dat je je er toch snel thuis voelt. Het gebouw is heel
overzichtelijk en je krijgt les van een vaste groep leraren.
Zoals je in deze brochure wel ziet, gebeurt er elke dag
van alles. Daarom hier nog wat foto’s om je een indruk te
geven van een dagje Calandlyceum. Wat denk je? Sta jij
volgend jaar ook op een van deze foto’s?
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Kartteam

Het Technasium heeft zijn eigen kartteam! De kart
rijdt niet op brandstof, maar op stroom. Je hoort hem
daarom niet, maar hij haalt makkelijk 80, 90 kilometer
per uur. Prachtig lesmateriaal, want je kunt daar veel
van leren. Er valt aan zo’n kart van alles te onderzoeken
en programmeren. Het gaat dus niet alleen maar om
hard rondjes rijden, al is dat natuurlijk wel de kick.
Er zijn nu twaalf scholen die met e-karts tegen elkaar
rijden. Ieder jaar starten de wedstrijden in maart, op
de website staat altijd de meest recente informatie.
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GET OUT
OF SCHOOL
Waarom zou je op school altijd in een klaslokaal moeten zitten?
Op het Calandlyceum kom je ook nog eens buiten de deur...
Weg met…
Biologie is een prachtig vak, zeker als je er op uit trekt. Via het
excursieprogramma Weg Met Biologie kom je – onder begeleiding van biologieleraren – letterlijk in de natuur terecht.
De ene keer ontdek je wat de zee allemaal aan wal spoelt, de
andere keer sta je weer oog-in-oog met echte herten of zelfs
een vos! Meer dan een OV-chipkaart en wat enthousiasme
heb je daar eigenlijk niet voor nodig...

PAL-weken
Twee keer per jaar gaat alles anders op school. Dan zijn er de
PAL-weken, activiteitenweken waarin je eens op een hele andere
manier met een vak aan de slag gaat. De leraren verzinnen
allerlei leuke projecten en in veel gevallen ga je daarvoor ook
de school uit. Als je na een paar jaar in de bovenbouw zit, kun
je in de PAL-weken ook een reis naar het buitenland maken.

Debatteam
Het Calandlyceum heeft zijn eigen debatteam. Daarin zitten
leerlingen van de eerste tot en met de zesde klas die het
leuk vinden om over allerlei onderwerpen te discussiëren.
Dat doen ze met elkaar, maar ook met leerlingen van andere
scholen. Dat zijn leuke wedstrijden, waar je veel van leert.
Romme ten Velde (uit klas 5V3) won er laatst zelfs een reis
naar Boedapest in Hongarije mee!

Auschwitz
Ieder jaar gaat er een groep leerlingen op reis naar Auschwitz,
het grootste vernietigingskamp dat Hitler liet bouwen tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Honderdduizenden mensen zijn daar
vermoord, vooral door gifgas. Wij gaan dit kamp bekijken maar
ook de stad Krakow en de zoutmijnen van Wieliczka. Kinderen
uit alle jaarlagen en uit alle richtingen kunnen mee.

Brugklaskamp
Kom je in de brugklas, dan moet je ook een beetje aan je klasgenoten wennen – dat is logisch. Daarom ga je na een paar
weken al samen op brugklaskamp in de natuur. Spannend,
maar ook beregezellig. (Natuurlijk gaan er ook wel een paar
leraren mee. We gaan van alles doen; denk bijvoorbeeld aan
mountainbiken, klauteren, boogschieten, zwemmen. Goed
voor de groep, en lekker in de buitenlucht.

Calandloop
Eén keer per jaar klinkt het startschot weer. Dan rennen alle
onderbouwleerlingen een rondje om de Sloterplaats in het
kader van de Calandloop. De gezelligste hardloopwedstrijd
van Nieuw-West! Natuurlijk ga je daarvoor eerst trainen,
samen met de rest van je klas. De bovenbouw heeft haar
eigen wedstrijd, de Van Gilsloop.
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ONDERSTEUNING OP
HET CALANDLYCEUM
Aandacht op maat
Twee mentoren

Daltonwerkplekken

Als je op de middelbare school komt, krijg je ook een mentor.

Huiswerk is niet altijd even leuk. Als je het ook nog eens

Dat is een leraar die één klas onder zijn of haar vleugels

moeilijk vindt om je daarop te concentreren, kun je op het

neemt. Op het Calandlyceum hebben de brugklassen zelfs

Calandlyceum gebruik maken van de Daltonwerkplekken.

twéé mentoren. Het is voor jou dus heel makkelijk om even

Tijdens de gehele schoolweek kan je er, onder begelei-

iemand aan te spreken of hulp te vragen.

ding van de pedagogisch medewerkers, rustig werken.
Natuurlijk zijn er ook Daltonuren, waarin je hier samen gaat

Lokaal 334

werken aan gerichte opdrachten.

Soms heb je als leerling een extra steuntje in de rug nodig om
te zorgen dat het op school goed blijft gaan. Misschien vind je

Tegen pesten

het moeilijk om te plannen en organiseren. Maar het kan ook

Pesten vindt niemand leuk. Toch kan het op elke school

zijn dat je faalangstig bent of dat de school erg druk voor je is.

gebeuren. Wij treden daarhard tegen op. Als een geval van

Dan kun je terecht in Lokaal 334, een lokaal waar je (tijdelijk)

pesten bekend wordt, krijgen de betrokken leerlingen de kans

extra ondersteuning kan krijgen. Hoe vaak je hulp nodig

om hun verhaal aan de mentor te vertellen. Daarna is er een

hebt, en wat voor hulp precies, dat bespreken we natuurlijk

‘herstelgesprek’, waarbij de pestende- en gepeste leerling

samen met jou, je mentor, je ouders en de zorgcoördinator.

vertellen wat het pesten met ze heeft gedaan. Je maakt af-

Daarnaast worden er vanuit Lokaal 334 ook groepstrainingen

spraken over hoe het daarna verder moet – afspraken die ook

aangeboden o.a. gericht op leren leren, planning & organisatie

je ouders te horen krijgen. Als het nodig is, volgt er ook nog

en faalangst.

een herstelgesprek met de hele klas.
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Hoogbegaafdheid

je het beste kunnen helpen. Iedereen met dyslexie heeft recht

Hoogbegaafde leerlingen verdienen extra aandacht.

op een dyslexiepas. Daarmee krijg je extra tijd bij toetsen of

Het Calandlyceum sluit zo goed mogelijk aan door recht-

boekverslagen. Er bestaat ook de mogelijkheid van voorge-

streeks met leerlingen te bespreken waar ze behoefte aan

lezen toetsen of extra instructie. Dyslexie kun je namelijk niet

hebben. Met leerlingen én ouders stellen we samen de uitda-

‘wegtoveren’, maar er valt wel wat aan te doen. Hoe je ermee

gingen vast. Het Calandlyceum heeft een Caland College Tour

om kunt gaan leren wij je in onze eigen dyslexiecursus.

voor leerlingen die deze extra uitdaging nodig hebben. Mensen
met speciale vakkennis geven dan colleges over aansprekende

Examentraining

en prikkelende onderwerpen

De school organiseert examentrainingen voor leerlingen die
dat laatste zetje goed kunnen gebruiken. Examenleerlingen

Taal- en rekenproblemen

gaan dan een paar dagen ‘op trainingskamp’, bijvoorbeeld

Heb je moeite met lezen spellen of rekenen? Of heb je dyslexie

in Friesland. Daar kun je dan in kleine groepjes goed oefenen

of dyscalculie? Op het Calandlyceum hebben we iemand die je

onder begeleiding van leraren. En tussen het harde werken

daarbij kan helpen.

door is er ook nog wel tijd voor wat gezelligheid, natuurlijk.

Elke brugklasser doet bij ons drie toetsen: twee voor taal en
een voor rekenen. We hebben dan een goed beeld van jouw
startniveau. En als daaruit blijkt dat je misschien dyslexie of
dyscalculie hebt, testen we je door om te ontdekken hoe wij
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AANMELDING
Calandlyceum.
Hoe werkt de aanmelding?
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Met het advies van de basisschool kunnen leerlingen groep 8 en hun ouders/verzorgers
gericht open dagen bezoeken. Daarna kiest u samen naar welke school uw kind het liefst
wil. Die school zet u op de eerste plaats van de zogeheten voorkeurslijst. Uw kind krijgt een
lotingsnummer van de computer.
Aan de hand daarvan wordt gekeken of de

Voorrang

leerling geplaatst kan worden op de school

Leerlingen die van een Dalton-basisschool

die bovenaan de voorkeurslijst staan. Kan uw

komen krijgen voorrang bij de aanmelding

kind daar niet worden geplaatst, dan komt

op het Calandlyceum. Dat geldt ook voor

uw zoon of dochter in aanmerking voor de

topsportleerlingen met een LOOT-status en

volgende school op zijn of haar ‘verlanglijst’.

kinderen van personeelsleden.

Dit proces herhaalt zich tot de leerling is
geplaatst. Als uw kind een plek heeft, dan

Inschrijving

gaat het centrale matchingsysteem door

Inschrijven van leerlingen kan bij de adminis-

met het volgende lotnummer. De gemeente

tratie van het Calandlyceum, Pieter Calandlaan

Amsterdam wil op die manier ook stimuleren

182, tijdens schooluren. Voor de data van

dat leerlingen en hun ouders een bewuste

dit schooljaar kunt u kijken op de website van

schoolkeuze maken, door een rangorde aan

het Calandlyceum.

te brengen in de scholen van voorkeur. Op
gen in volgorde van hun lotnummer worden

Laptop als ondersteuning
van het onderwijs

geplaatst op de school die het hoogst op hun

Op het Calandlyceum wordt in de brugklassen

voorkeurslijst staat (en nog plek heeft op het

gebruik gemaakt van laptops als ondersteuning

moment dat zij aan de beurt zijn).

van het onderwijs naast de (werk)boeken.

die manier kunnen in theorie ook alle leerlin-

De school biedt de mogelijkheid aan een laptop
Geadviseerd wordt om een ruime voorkeurs-

aan te schaffen via een schoolregeling. Meer in-

lijst in te vullen. Als er op alle VO-scholen van

formatie hierover ontvangt u bij inschrijving.

de voorkeurslijst van uw kind geen plek meer
is als hij of zij aan de beurt is, kan uw kind

Bij wie kom je in de klas?

niet worden geplaatst. U krijgt dan de kans

Leerlingen van dezelfde basisschool vinden het

om opnieuw een voorkeurslijst te maken van

vaak leuk om weer bij elkaar in de brugklas te

VO-scholen die beschikbare plekken hebben.

zitten. Dus dat proberen we te regelen, maar dat

Noot: Op deze pagina’s staat

hangt natuurlijk ook af van je schooladvies (en

een beknopte weergave van

Hoe meld ik mijn kind aan?

de vraag of je voor sportklas, kunstklas, tech-

de kernprocedure.

Wil uw zoon of dochter graag naar het Caland-

nasium of gymnasium kiest). Als je liever in een

lyceum? Dan vindt u op deze pagina’s nuttige en

klas met allemaal nieuwe gezichten wilt beginnen,

Hieraan kunnen geen rechten

belangrijke informatie over de aanmelding.

dan kunnen je ouders dat bij de inschrijving laten

worden ontleend. Voor de

weten. Kom je op het Calandlyceum, dan kun je

volledige kernprocedure

Toelating

voor de zomervakantie al een keer kennismaken

verwijzen wij graag naar de

Leerlingen met de volgende adviezen kunnen

met je nieuwe klasgenoten en je mentoren.

Keuzegids die de gemeente

worden toegelaten tot het Calandlyceum:

Zo kun je vast een beetje aan elkaar wennen.

Amsterdam heeft verspreid

•

vmbo-theoretisch

Je≈doet kennismakingsspelletjes met de klas en

onder ouders/ verzorgers

•

vmbo-theoretisch/havo

de mentoren vertellen vast wat over het dagelijks

leerlingen groep 8.

•

havo

leven van een brugklasser op het Caland. In de

•

havo/vwo (regulier, technasium)

zomervakantie moet je al je schoolboeken bestel-

Zie ook:

•

vwo (atheneum, gymnasium, technasium)

len, maar daarover krijg je op tijd nog informatie.

www.voschoolkeuze020.nl

Het advies wordt door de basisschool in de
vorm van een besluit vastgelegd.
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