Het ontstaan van Vox
In dit document is te lezen hoe ons nieuwe
onderwijsinitiatief tot stand is gekomen. De start van Voxklassen, onder de werktitel Leergemeenschap020, van
ontwikkeling tot de eerste schooldag!

Uitgangspunten Leergemeenschap020
Het VOvA staat voor openbaar onderwijs. Openbaar
onderwijs is van en voor de samenleving. Die samenleving
verandert voortdurend. Het VOvA wil burgers opleiden die
hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren.

•
•
•
•

We zoeken met ons onderwijs aansluiting op 2 niveaus:
•

•

bij de steeds complexer wordende samenleving; die
vraagt om goed opgeleide burgers die kennis hebben en
klaar zijn voor het leven
bij de verwachtingen van de individuele leerling; die
vraagt om een eigen leerpad, gebaseerd op zijn
motivatie en mogelijkheden

Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe Havo en
Hyperion Lyceum lopen voorop in vernieuwing van het
onderwijs. In alle scholen is aandacht voor samenhangende
thema’s rondom vernieuwing, zoals:

ontwikkelvaardigheden en loopbaanleren
maatwerk en gepersonaliseerd leren
vakoverstijgend leren en Project-Based leren
vaardigheden voor het leven en
burgerschapsontwikkeling

Deze scholen voelen de behoefte deze vernieuwing sterker
vorm te geven in een ander onderwijsconcept. Daarom is
gekozen voor een nieuw initiatief - werktitel
Leergemeenschap020 - met een nog sterkere focus op:
•
•

individualiteit; individuele leerpaden
samen zijn en samenhang; we mixen niveaus en vakken

In augustus 2016 willen we van start gaan met 1 à 2
klassen. Onze ambitie is om in de toekomst uit te groeien
tot een volwaardige school.

De bouwstenen van Leergemeenschap020
De basis van het onderwijs
op Leergemeenschap020
bestaat uit 3 bouwstenen:
1. Het eigen leerpad
2. Samen
3. De samenleving

Het eigen leerpad
Iedere leerling volgt een individueel leerpad, maar doet dat
samen met anderen. De eigen ontwikkeling van de leerling
staat centraal. Er zijn leerlingen die behoefte hebben aan
het loslaten van structuur, die gedijen bij vrijheid, die gelijk
het diepe in willen, zelf willen experimenteren en
ontdekken. Leerlingen van Leergemeenschap020 zijn
kritisch en creatief, zij zien dat er meer oplossingen voor
problemen mogelijk zijn. Leerlingen zijn autonoom in het
eigen leerpad en kunnen dit alleen realiseren door samen
te werken. Ze organiseren zelf en met anderen hun
leerproces en leerinhoud, dus hoe en wat ze vinden dat ze
moeten leren. Zo stimuleren en inspireren ze elkaar.
Samen
Op Leergemeenschap020 werken leerlingen van alle
onderwijsniveaus samen, dus vmbo t/m vwo. Wij geloven
in de kracht van diversiteit. Door verschillende talenten en

achtergronden samen te laten komen, ontstaat er
innovatie. De wereld is niet onderverdeeld in schoolvakken;
er wordt immers in het dagelijkse leven van burgers
verwacht informatie te integreren tot kennis en handelen.
Tenslotte geloven wij dat het onderwijs vooral moet
voorbereiden op het echte leven. Wij begeleiden leerlingen
naar het hoogst mogelijke eindexamen binnen de kaders
van de Nederlandse wetgeving.
Het mixen doen we overigens ook in de vakken, waardoor
er samenhang in inhoud ontstaat. De manier waarop we
dat doen is via de methode van Project Based Learning
(PBL). PBL is een onderwijsvorm waarbij leerlingen
samenwerken om iets op te lossen of te maken, vooral
door te doen. De vragen en problemen zijn echt en komen
uit de samenleving, waardoor ze én beter worden begrepen
én leerlingen vinden het eenvoudiger ze in andere situaties
opnieuw toe te passen. Nieuwsgierigheid en creativiteit
worden daarmee geprikkeld.
De samenleving
De complexer wordende samenleving stelt steeds meer en
andere eisen aan de burger, en daarmee aan de leerling.
Bij Leergemeenschap020 staan daarom het aanleren van
vaardigheden voor het leven centraal, inclusief
burgerschapsontwikkeling. Het eigen leerpad kunnen
volgen en dit in samenhang met anderen, wordt altijd
afgezet tegen de ontwikkelingen en de dynamiek in de
samenleving, dus de wereld buiten de school.

Wie zijn er bezig met Leergemeenschap020
De ontwikkeling van Leergemeenschap020 is een
gezamenlijk project van de vier VOvA-scholen in Noord:
Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe Havo en
Hyperion Lyceum.
De stuurgroep wordt gevormd door:
• Marc Franzen, schooldirecteur Bredero Beroepscollege
• Tieneke Jegen, schooldirecteur Bredero Mavo
• Peter van Hameren, schooldirecteur De nieuwe Havo
• Elly Loman, rector Hyperion Lyceum
• Sandra Newalsing, directielid VOvA
Naast de stuurgroep is er ook een werkgroep die zich met
name bezighoudt met de onderwijsontwikkeling. De
werkgroep bestaat uit:
• Clint Boeree, docent Bredero Beroepscollege,
ZonneAcademie
• Berit Denecke, docent Bredero Mavo
• Cees van Ede, docent Bredero Mavo, ZonneAcademie
• Tieke Elblidy - van Rossem, docent Bredero
Beroepscollege
• Daphne van Manen, teamleider en docent Hyperion
Lyceum
• Ruth Stijntjes, docent De nieuwe Havo

•
•

Machiel Vegting, docent Hyperion Lyceum,
ZonneAcademie
Claudio Versaci, docent Hyperion Lyceum en De nieuwe
Havo, ZonneAcademie

Jeffrey Hietbrink is aangesteld als projectleider.

Strip Leergemeenschap020
Speciaal voor de voorlichting aan leerlingen en ouders is
een strip gemaakt over Leergemeenschap020.

18 januari 2018

Veel belangstelling op VOvA Scholenmarkt
Op woensdag 14 januari organiseerden de scholen
van het VOvA een scholenmarkt in het Volkshotel aan
de Wibautstraat. Ook Leergemeenschap020 was daar
aanwezig. Machiel Vegting en Claudio Versace, twee
docenten uit de werkgroep Leergemeenschap020 én
ook betrokken bij de ZonneAcademie, stonden klaar
om de bezoekers uit te leggen over Bionica en
Project Based Learning.
Er waren veel ouders geïnteresseerd in ons nieuwe
initiatief. Er waren zelfs ouders en leerlingen speciaal voor
Leergemeenschap020 naar het Volkshotel gekomen. Met
name het feit dat leerlingen veel samenwerken en dat hun
creativiteit gestimuleerd wordt, spreekt veel mensen aan.
Op de open dagen van de vier VOvA-scholen in Noord,
Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe Havo en
Hyperion Lyceum, is ook informatie over
Leergemeenschap020 te verkrijgen. Voor data en tijden:
www.checkhetvova.nl

19 januari 2016

Project Based Learning en de ZonneAcademie:
de succesformule van Leergemeenschap020

28 januari 2016

Leergemeenschap020 komt voort uit de succesvolle
ervaring van het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
(VOvA) met de ZonneAcademie en Project Based Learning
(PBL) op onze vier scholen in Amsterdam-Noord.

houding en 21e eeuwse vaardigheden. Door technologie en
digitalisering verandert de maatschappij van een industriële naar
een kennis- en netwerksamenleving. Jongeren hebben 21e
eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn1.

Op de vier scholen in Amsterdam-Noord werken leerlingen aan
vakoverstijgende projecten waardoor ze de verbinding tussen de
verschillende vakken beter kunnen begrijpen. Op het Hyperion
Lyceum werken ze zelfs iedere periode aan een groot
vakoverstijgend project met een bepaald thema.

Het afgelopen schooljaar hebben de leerlingen een duurzame DJ
booth gebouwd in opdracht van een DJ. De leerlingen kregen
gastlessen, bezochten de Dutch Design Week in Eindhoven en
gingen op bezoek bij innovatieve uitvinders voor inspiratie. De
wensen van de DJ vormden de basis voor de opdracht en het
ontwerp van de DJ booth. De nieuwe lichting leerlingen buigen
zich dit schooljaar over het duurzaam maken van de DJ booth.

Vanuit deze ervaring en de vraag naar technisch geschoold
personeel is het VOvA in 2014 van start gegaan met de
ZonneAcademie. De ZonneAcademie is een innovatief
plusprogramma voor tweede- en derdejaars leerlingen.
Geïnteresseerde leerlingen van de vier VOvA scholen in
Noord: Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe
Havo en Hyperion Lyceum werken iedere woensdag in hun
eigen tijd een heel schooljaar aan een technische opdracht
vanuit het bedrijfsleven. Vanuit iedere school worden
docenten betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van
het lesprogramma.
In het projectteam heeft iedereen een eigen specialisme
gekoppeld aan het onderwijsniveau en talent van de
leerling. Samen met de opdrachtgever werkt het team aan
het eindproduct. Ze ontwikkelen hierbij een onderzoekende

1

Alles wat je moet weten over 21e eeuwse vaardigheden. Bron

Kennisnet.

Op de ZonneAcademie leer je meer
dan het maken van het eindproduct.
Je krijgt waardering voor wat je
maakt en ervaart hoe leuk samen
leren kan zijn. De positieve ervaring
van de ZonneAcademie en PBL
smaakt naar meer. Hoe mooi zou het
zijn een school te bouwen op de
principes van samen en makend
leren? Met Leergemeenschap020
bouwen we aan een nieuwe school
die dit type onderwijs mogelijk
maakt voor iedereen.

Inspiratiereis High Tech High

28 januari 2016
High Tech High staat bekend als boegbeeld van Project
Based Learning (PBL). leerlingen werken bij PBL samen in
projecten, de resultaten hebben betekenis voor henzelf,
hun omgeving en de samenleving. Hierbij staat ook het
ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden centraal:
samenwerken, communicatie, creativiteit, kritisch denken,
probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid en
ondernemen.
Op HTH zagen we hoe de onderwijsmethodiek op de school
is ontwikkeld en hoe deze op dit moment wordt gebruikt.
De HTH-leerlingen ontwikkelen zich in een inspirerende en
positieve omgeving. Overal in het gebouw hangen of staan
projecten waaraan de leerlingen hebben gewerkt.

In april 2015 heeft een delegatie van het VOvA een
inspiratiereis gemaakt naar San Diego in de
Verenigde Staten. Ze bezochten daar High Tech High
(HTH), een vooruitstrevende middelbare school voor
leerlingen van 12 tot 16 jaar.
De school is opgericht in 2000 door toonaangevende
bedrijven en ervaren docenten. HTH wil een school zijn
waar leerlingen enthousiast zijn over leren en waar ze
vaardigheden voor het leven als burger en werknemer of
ondernemer meekrijgen. HTH is een van de meest
succesvolle middelbare scholen in de Verenigde Staten,
98% van hun leerlingen stroomt uit naar een College.

HTH-leerlingen werken aan zelfgekozen, uitdagende
leerprojecten die voortkomen uit een probleem dat
persoonlijke of sociale betekenis heeft. Ze worden
gestimuleerd en uitgedaagd om kennis te creëren. In de
leerstof draait het om de samenhang en verbinding tussen
leergebieden. De leerlingen vergaren kennis en
vaardigheden. Deze passen ze toe in de praktijk vanuit het
perspectief van meerdere disciplines. Daarbij leren ze van
en werken ze samen met getalenteerde en gemotiveerde
professionals uit het echte leven.
De leraar helpt leerlingen om antwoorden uit te diepen en
stellen vragen die uitdagend zijn. Ze treden op als gids in
plaats van expert. Dit zorgt ervoor dat leerlingen het
meeste denkwerk zelf doen. Ze structureren zelf hun werk,
leren omgaan met onzekerheid en leren dat mislukken kan,
maar niet erg hoeft te zijn.

Van werktitel naar naam
Leergemeenschap020 is de werktitel voor ons nieuwe
onderwijsinitiatief. Achter de schermen is de afgelopen
periode druk nagedacht over een naam. Het bedenken van
een naam doe je niet zomaar. Er gaat een heel proces aan
vooraf. De naam moet allereerst recht doen aan onze
onderwijsgedachte en niet in de laatste plaats ook fijn in
het gehoor liggen. Een naam die met trots gedragen kan
worden door zowel de docenten als de leerlingen.
Begin februari heeft er bij zowel de werkgroep als de
stuurgroep een namensessie plaatsgevonden. Uiteindelijk is
uit een zogeheten shortlist 1 naam gekozen. Welke dat is?
Dat hopen we zo snel mogelijk bekend te kunnen maken.
Samen met de locatie van ons nieuwe onderwijsinitiatief.

29 januari 2016

Leergemeenschap020: een mooie VO mix
Ons nieuwe onderwijsconcept biedt alles wat het VOonderwijs kan bieden, ongeacht het VO-onderwijsniveau. Het
is een mooie VO mix. En dat sluit heel mooi aan op de brief
die staatssecretaris Sander Dekker eergisteren – 17 februari
– aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over flexibilisering in
het VO.
Het onderwerp is uitgebreid aan bod gekomen in de media
en ook de VO-raad heeft een artikel op de site gepubliceerd.
Via onderstaande links kun je het allemaal teruglezen:
• Brief staatssecretaris Sander Dekker over
flexibilisering in het voortgezet onderwijs, 17-02-2016
• Artikel VO-raad, 17-02-2016
• Artikel Volkskrant, 17-02-2016

19 februari 2016
Initiatiefnemers
De ontwikkeling van Leergemeenschap020 is een gezamenlijk
project van de vier VOvA-scholen in Noord: Bredero
Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe Havo en Hyperion
Lyceum. De basis van het onderwijs op Leergemeenschap020
bestaat uit drie bouwstenen, t.w.: het eigen leerpad, samen en de
samenleving.

Zelf hebben wij ook een persbericht verzonden rond onze
open avond:

VO mix
Ons onderwijsconcept biedt alles wat het VO-onderwijs kan bieden
ongeacht het VOonderwijsniveau. Het is een VO mix.
Leergemeenschap020 sluit hiermee aan op de aangekondigde
plannen van staatssecretaris Sander Dekker. Hij stuurde op 17
februari jl. een brief aan de Tweede Kamer over flexibilisering in
het VO. In augustus 2016 willen we van start gaan met 1 à 2
klassen. Onze ambitie is om in de toekomst uit te groeien tot een
volwaardige school.

Open avond nieuw onderwijsinitiatief Leergemeenschap020
Komend schooljaar start scholengroep VOvA een nieuw
onderwijsinitiatief met als werktitel Leergemeenschap020.
Leerlingen van vmbo t/m gymnasium die samen aan uitdagende
leerprojecten werken en stap voor stap worden begeleid naar een
examen op het hoogst haalbare niveau. Dat is in het kort waar ons
onderwijsconcept voor staat. Er zijn geen vakken, geen muren en
zo min mogelijk boeken. Dat roept vanzelfsprekend ook vragen op.
Daarom organiseert het VOvA een speciale open avond op dinsdag
23 februari a.s. van 19.00 tot 20.30 uur, in het schoolgebouw van
De nieuwe Havo, Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam.

Speciale open avond
De afgelopen periode is er al diverse malen voorlichting gegeven
over Leergemeenschap020. Dit gebeurde op de VOvA
Scholenmarkt in januari en op de open dagen van de VOvAscholen in Noord. Met het nieuwe initiatief hebben we de interesse
van ouders en leerlingen gewekt. Natuurlijk zijn er ook veel
vragen. Daarom hebben we besloten om een speciale open avond
over Leergemeenschap020 te organiseren. Op deze avond kunnen
bezoekers vragen stellen en krijgen ze meer informatie over het
inhoudelijke lesprogramma en voorbeeldprojecten. Meer informatie
vindt u op onze website: www.leergemeenschap020.nl.

Primeur animatiefilm open avond
Speciaal voor onze open avond is er een animatiefilmpje
gemaakt. De primeur was vanavond voor de bezoekers,
maar het filmpje is nu ook op onze website te bekijken. Het
is een vrolijke, korte animatie geworden met uitleg over
waar ons nieuwe initiatief Leergemeenschap020 voor staat.
Ook benieuwd? Bekijk de animatie snel door op het plaatje
te klikken.

23 februari 2016

Veel enthousiaste leerlingen en ouders op onze open avond
Afgelopen dinsdag 23 februari jl. vond onze speciale
open avond plaats. Ruim 100 leerlingen en hun
ouders waren aanwezig en kregen informatie over
ons nieuwe onderwijsinitiatief. We merkten dat de
ouders zich al goed hadden voorbereid en er werden
dan ook een hoop (positief kritische) vragen gesteld.

25 februari 2016

De directeuren van de vier initiatiefnemende VOvA-scholen
– Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe Havo
en Hyperion Lyceum – waren aanwezig om deze vragen te
beantwoorden, evenals een aantal betrokken docenten die
in de werkgroep van Leergemeenschap020 zitten.
De week na de voorjaarsvakantie start de
aanmeldingsperiode. We kijken met gezonde spanning uit
naar deze belangrijke periode, niet in de
laatste plaats voor alle groep 8-leerlingen en hun ouders
die hun schoolkeuze moeten gaan maken.

Aanmelden voor ons nieuwe initiatief verloopt iets anders
dan bij reeds bestaande scholen. Op de pagina Aanmelden
is meer informatie te vinden.

Eerste aanmeldingen zijn binnen
8 maart 2016
De aanmeldingsperiode in Amsterdam is afgelopen
maandag begonnen. Een hele spannende periode voor
groep 8-leerlingen en hun ouders, maar zeker ook voor ons
nieuwe onderwijsinitiatief. We zijn enorm trots te kunnen
melden dat de eerste aanmeldingen voor
Leergemeenschap020 een feit zijn.
Lijkt ons nieuwe onderwijsinitiatief jou helemaal geweldig?
We hopen dan ook jouw inschrijving tegemoet te kunnen
zien. Omdat we een nieuw initiatief zijn, verloopt
aanmelden bij ons iets anders dan bij bestaande scholen.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 18 maart. Heb je
vragen? Laat die dan achter via ons contactformulier.
We wensen alle groep 8-leerlingen veel succes met het
maken van hun schoolkeuze!

OCO interviewt Sandra Newalsing
11 maart 2016
De Onderwijsconsument (OCO) heeft VOvA-directielid
Sandra Newalsing geïnterviewd over ons nieuwe
onderwijsinitiatief. Het artikel is te lezen op de website van
OCO: Projectonderwijs, bionica en onderling respect.

Aanmeldingsperiode in volle gang
17 maart 2016
Wat zijn we trots! Op dit moment hebben we al meer dan
20 aanmeldingen voor Leergemeenschap020. Dit betekent
dat de kans groot is dat we vanaf schooljaar 2016-2017
starten met ons nieuwe onderwijsinitiatief.
Leergemeenschap020 staat voor een goede vo-mix, dat wil
zeggen dat onderwijsniveaus evenredig vertegenwoordigd
moeten zijn om van ons onderwijsconcept een succes te
kunnen maken. We zijn nu gericht aan de slag om ervoor
te zorgen dat we in september starten met een goede
vertegenwoordiging van leerlingen op verschillende
niveaus. Wij komen op de kortst mogelijke termijn met
meer informatie hierover.

Het is gelukt: we gaan starten!
Met ongelooflijk veel trots laten wij weten dat ons
nieuwe onderwijsinitiatief volgend schooljaar 20162017 van start zal gaan. Om ons concept tot een
succes te kunnen maken, is het van belang dat de
onderwijsniveaus evenredig vertegenwoordig
moeten zijn. Het is gelukt om deze goede vo-mix te
realiseren. In augustus 2016 starten wij met een
eerste groep.
En onze naam wordt…
Dat betekent dat we nu ook officieel afscheid kunnen
nemen van onze werktitel Leergemeenschap020. De naam
van ons nieuwe onderwijsinitiatief is: Vox-klassen. Achter
de schermen wordt hard gewerkt aan onze eigen logo en
dat geldt natuurlijk voor veel meer zaken.
Gebouw
Onze Vox-klassen zullen de eerst komende jaren gevestigd
zijn in een deel van het schoolgebouw op de Buiksloterweg
85. In de zomervakantie wordt deze eigen ruimte voor de
Vox-klassen verbouwd en ingericht zodat dit aansluit bij
ons vernieuwende onderwijsconcept.
Teamleider
We zijn ook verheugd te kunnen melden dat wij een
teamleider voor Vox-klassen hebben aangesteld. Haar
naam is Anneke Volp. Anneke heeft haar sporen meer dan
verdiend in het initiëren van en het leidinggeven aan
vernieuwingstrajecten en initiatieven in het voortgezet

13 mei 2016
onderwijs. Wij wensen Anneke heel veel succes met haar
nieuwe uitdaging.
Kennismakingsdagen
Op woensdag 1 juni zullen wij met het team, leerlingen en
ouders proosten op de start van Vox-klassen en nader met
elkaar kennismaken. Leerlingen zullen vervolgens ook op
dinsdag 21 juni nog een tweede kennismakingsmiddag
hebben.

Feestelijke kennismaking eerste lichting Vox-klassen
Op woensdag 1 juni heeft de feestelijke
kennismaking plaatsgevonden van alle leerlingen,
ouders en het team. De kennismakingsmiddag vond
plaats in de loods bij restaurant Pllek. Een locatie die
bij uitstek past bij hetgeen wij voor staan: creatief,
inventief en openminded. Het mooie weer gaf de
middag een extra vrolijk en feestelijk tintje. We
stonden deze middag niet alleen stil bij het feit dat
we daadwerkelijk gaan starten, maar ook bij het
verbindend aspect dat alle betrokkenen, dus zowel
docenten als leerlingen en ouders sámen dit
avontuur aangaan en iets moois zullen gaan
opbouwen. Echte pioniers dus!
De middag bestond uit een informatief deel en een
informeel deel. Allereerst heette Sandra Newalsing,
directielid VOvA, alle ouders en leerlingen welkom en stelde
zij het nieuwe team voor. De leerlingen gingen vervolgens
met de nieuwe docenten, Bas Huijbers en Michiel Houniet,
lekker naar buiten om op ontdekkingstocht te gaan.

Logo Vox-klassen

1 juni 2016

Middels kleine, korte opdrachten konden de leerlingen
elkaar beter leren kennen. Zo werd de skyline van
Amsterdam op een gezamenlijke banner getekend en
gingen de leerlingen één voor één op de foto. Er werden
ook al vriendschappen gesloten en WhatsApp-groepjes
gemaakt.
Teamleider Anneke Volp lichtte ondertussen de ouders in
over het onderwijsprogramma en informeerde hen over de
belangrijkste details voor de start volgend schooljaar. Na
een korte vragenronde werd er onder het genot van een
hapje en drankje nader met elkaar kennisgemaakt op het
buitenterras. Na terugkomst van de leerlingen werd er
gezamenlijk geproost op de start van ons nieuwe
onderwijsinitiatief Vox-klassen. Het enthousiasme van de
leerlingen en ouders maakt dat we nog meer uitkijken naar
de start van Vox-klassen volgend schooljaar. De leerlingen
zien elkaar op dinsdag 21 juni terug op de
kennismakingsmiddag in de klas.

Logo Vox-klassen

20 juni 2016

Achter de schermen is hard gewerkt aan een logo voor ons
nieuwe onderwijsinitiatief. De primeur was voor onze
eerste lichting Vox-leerlingen en hun ouders, tijdens de
kennismakingsdag op 1 juni jongstleden.

Vox staat voor voortgezet onderwijs mix omdat we alle
niveaus (vmbo, mavo, havo, vwo) mixen. Vox betekent
ook ‘stem’ in het Latijn. Elke leerling kan bij ons een eigen
unieke stem ontwikkelen.

Met trots presenteren wij nu ook hier het logo voor ons
initiatief Vox-klassen:

Ons logo is gebaseerd op een traditionele windroos, maar
dan eigentijds ingevuld. Alle perspectieven worden bij
elkaar samengebracht, allemaal verschillend en toch
vormen ze samen een geheel. In ons logo zijn de waarden
die wij belangrijk vinden duidelijk herkenbaar. Zo is de
symboliek van de windroos sterk verbonden met de wereld
van ontdekkingsreizen; de zoektocht naar het onbekende
en nieuwe routes.

Vox-klassen van start!
Na een lange periode van voorbereiding zijn de Voxklassen op woensdag 31 augustus eindelijk van start
gegaan. Toen de leerlingen om 9 uur aankwamen,
was de school nog gesloten. Het leek erop dat de
bouwvakkers nog veiligheidstape op de ingang
hadden laten zitten. Vox-leerling Lars heeft de tape
doorgeknipt en daarmee de school geopend!

1 september 2016
Het team had door het hele gebouw puzzelstukjes verstopt.
Aan de leerlingen de taak om deze te vinden. Op deze
wijze maakten zij spelenderwijs kennis met het gebouw en
alle bijzondere plekken.
De eerste weken staan in het teken van een verdere
onderlinge kennismaking, met de omgeving en met ons
onderwijsconcept. Wij zijn erg blij eindelijk aan de slag te
kunnen!
Bekijk hier een filmverslag van onze eerste dag!

