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De nieuwe Havo
Schoolsoorten:
praktijkonder.
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo

Adres
Stadsdeel
Telefoon
E-mail
Website
Bestuur

Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam
Noord
020 579 7177
info@denieuwehavo.vova.nl
www.checkdenieuwehavo.nl
www.denieuwehavo.nl
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Schooldirecteur
Teamleider onderbouw
Richting
Aantal leerlingen
Bereikbaar met

dhr. W. Zoethout
dhr. E. Varkevisser
openbaar
435
de fiets, vanaf de pont
Buiksloterveer 5 minuten;
bus 38, 105 en 109

vwo
Extra
ondersteuning:
lwoo
tussenvoorzien.
VSO

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee
aan de centrale loting &
matching. Voor deze school
kun je je aanmelden tussen
maandag 27 februari en
vrijdag 10 maart.
Als overgangsrecht geldt
dat bij gelijke geschiktheid
broertjes en/of zusjes van
zittende leerlingen die op
1 oktober 2016 ingeschreven
stonden, voorrang hebben.

Brugperiode
Mentoraat
De mentor is de spil in het
contact tussen ouders, leerlingen en docenten. Wekelijks twee mentorlessen

waarin studievaardigheden
en sociaal welbevinden
centraal staan.
Opvang bij lesuitval
Docenten vangen lesuitval op.
Extra begeleiding
Bijles
Er zijn extra steunlessen voor
de kernvakken Nederlands,
Engels en wiskunde van een
vakdocent. Wij bieden:
- huiswerkbegeleiding
- begeleiding bij dyslexie
- begeleiding bij faalangst
- pedagogische begeleiding
door een specialist.
Huiswerkbegeleiding
Drie dagen per week is er de
mogelijkheid om huiswerkbegeleiding te krijgen.

Schoolprofiel

Kosten 1e leerjaar
€ 170: ontdekkingsdagen,
excursies, projecten en
festiviteiten.

Zittenblijven

Alleen bij uitzondering
blijven leerlingen in het
eerste jaar zitten.

Bijzonderheden
Huisvesting
Overzichtelijk schoolgebouw
met ruime aula en binnenplaats als schoolplein. Onze
mediatheek wordt ook
gebruikt voor huiswerkbegeleiding.
Veiligheid
Tijdens de pauzes surveilleren docenten in de aula
en op het schoolplein.
Computers
Er zijn lokalen met smartboards en twee computerlokalen. Leerlingen werken
vaak met laptops. In het

Cloudlokaal werken de
leerlingen aan projecten.
Het vak Lifestyle Informatics
ondersteunt ze hierbij.
Buitenschoolse activiteiten
Sportproject Topscore, gameevents, schrijversavonden,
muziekavonden, de Jonge
Jury, columnfestival, theater,
projectweek met beroepsoriëntatie, museumbezoek.
Reizen
Dagexcursies. Brugklas: ontdekkingsdagen in Nederland;
2e leerjaar: Münster; 3e leerjaar: Lille; bovenbouw Berlijn.
Ouderbetrokkenheid
Er is een ouderklankbordgroep.
Verder
Speciale vakken: Lifestyle
Informatics en VB2.0 en
Fast Lane in de HV-brugklas.
Pluslessen vanaf het brugjaar: extra cultuur, sport of
science.

Vox-klassen: nieuw onderwijsconcept

De nieuwe Havo is een innovatieve school die leerlingen
optimaal voorbereidt op het hbo. Wij bieden onderwijs
aan jongeren die nieuwsgierig, ambitieus, ondernemend
en creatief zijn. Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen
van een ondernemende mentaliteit en ‘real life learning’.
Leren door te doen, initiatief nemen en samenwerken.
Hier hoort ook ambitie bij; het beste uit jezelf willen halen
en je talenten ontdekken. In onze havo/vwo-klas bieden
we leerlingen met vwo-ambitie en een meer op de theorie
gerichte leerstijl een speciaal programma aan, waarbij op
twee niveaus wordt getoetst. We bereiden je voor op de
wereld van morgen. We lopen voorop in de toepassing van
moderne technologie met het vak Lifestyle Informatics.
Wij werken in projectvormen en hebben jaarlijks twee
speciale projectweken. Pluslessen zijn keuzevakken die er
zijn om je eigen talenten te ontdekken en te versterken.
Je kunt vanaf de brugklas kiezen uit sportplus, scienceplus
en cultuurplus.

De nieuwe Havo is mede-initiatiefnemer van Vox-klassen,
een nieuw onderwijsinitiatief, waar leerlingen van vmbo
t/m vwo samen aan uitdagende leerprojecten werken.
Er zijn geen vakken, geen muren en zo min mogelijk
boeken. Stap voor stap begeleiden de docenten de leerlingen naar een examen op het hoogst haalbare niveau.
De eerste lichting is dit schooljaar gestart. Meer weten?
Check: www.vox-klassen.nl.

Open dagen
¯
¯
¯
¯

Donderdag 2 februari 2017 van 19.00 tot 21.00 uur
Donderdag 9 februari 2017 van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 11 februari 2017 van 10.00 tot 13.00 uur
Donderdag 2 maart 2017 van 19.00 tot 21.00 uur

Soorten onderwijs
Brugklassen

havo
havo/vwo

Klassen Leerlingen Brugjaren

4
1

28
28

1
1

