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Brugklasmentoren 2020-2021 (vlnr):  
Daan, Wouter, Davide, Paul, Heerte,  
Marleen, Ellen, Marijn, Charlotte en Thomas

Jullie staan voor een belangrijke  
keuze: ‘Naar welke school ga ik volgend 
jaar?’ Er zijn veel verschillende scholen 
in Amsterdam en het is dan ook moeilijk 
kiezen. Marnix, Jana, Kiran, Lisa,  
Benthe, Goos, Fiene, Franca, Lunaila,  
Amy, Sophie, Nour, Maxwell, Soley en  
Hadassa zijn brugklasleerlingen van  
het Spinoza Lyceum. Zij vertellen je  
waarom zij voor het Spinoza Lyceum  
hebben gekozen. We hopen dat hun  
verhaal je helpt bij jouw keuze.  
Nog beter is het natuurlijk om zelf te  
komen ervaren of je je thuisvoelt op  
het Spinoza Lyceum. Dat kan tijdens de 
open dagen op 4, 5 en 6 februari 2021!

BESTE 8e GROEPERS, 7 GOEDE REDENEN OM  
VOOR HET SPINOZA  
LYCEUM TE KIEZEN:

Daltononderwijs (dat betekent  
veel keuzevrijheid, samenwerken  
en eigen verantwoordelijkheid);

Brede scholengemeenschap  
voor mavo, havo, atheneum  
en gymnasium; 

Volwaardig gymnasium met  
vakken als klassieke cultuur,  
Grieks en Latijn;

Dé kunst- en cultuurschool  
van Amsterdam;

Uitgebreid bèta- en  
science aanbod;

Veel aandacht voor talen  
en internationalisering;

Gezellige sfeer, waardoor  
iedereen zich veilig voelt! 

Het Spinoza Lyceum is een van de weinige 
scholen in Amsterdam die daltononderwijs 
geeft. Bij daltononderwijs werk je veel samen 
met anderen, maar ga je ook zelfstandig aan 
de slag. Stukje bij beetje leer je steeds meer 
verantwoordelijkheid te dragen. Je hebt  
iedere dag een daltonuur, waarin je  
zelfstandig werkt aan een zelfgekozen vak. 
Doordat je een Chromebook gebruikt, werk  
je gemakkelijk op je eigen niveau en in  
je eigen tempo.

Lisa: ”Daltonuren zijn echt 
fijn! Als je je werk goed 
doet in het daltonuur,  

dan heb je thuis  
minder te  

doen.” 

Marnix: “We krijgen daltonopdrachten 
waarbij je veel eigen verantwoordelijkheid 
krijgt; ook heb je iedere dag een daltonuur. 

Daltonuren zijn uren die je naar eigen keuze 
kunt invullen. Je schrijft je bijvoorbeeld in voor 

een vak waarvoor je in dat uur je huiswerk 
kunt maken. Of voor een vak waarbij je  

extra hulp kunt gebruiken.” 

Het Spinoza  
als daltonschool

Over het plannen van haar huiswerk  
vertelt Benthe: “We werken met  

DaltonStudieWijzers (wij zeggen DSW).  
Dat is een duidelijk en handig online  

systeem. In de DSW staat al het  
werk beschreven voor die periode.  
Er staat bijvoorbeeld in wanneer  
je een toets hebt of wanneer je  

een daltonopdracht  
moet inleveren.” 



Soley: “Soms is het moeilijk om te kiezen,  
dan kies ik voor ‘flex’. Want dan kan ik ter plekke 
nog bedenken wat ik ga doen. Maar meestal kijk ik 
in mijn Plenda (dat is een speciale agenda waarin 
je je werk per dag kunt plannen) wat ik nog moet 
doen en dan schrijf ik me voor dat vak in.” 

Maxwell:  
“In het begin lijkt de DSW  
(DaltonStudieWijzer) een  
beetje ingewikkeld, maar als  
je het eenmaal snapt dan is  
het eigenlijk heel makkelijk.”

Nour: “Als je een toets hebt,  
dan kun je bijvoorbeeld handig  
gebruik maken van vakdalton.  
Door daltononderwijs leer je  
om te plannen en zelfstandig  
te werken.” 

Hadassa:  
“Je hebt flexdalton, vakdalton en stilte- 
dalton. Bij stiltedalton werk je in stilte aan 
een vak naar keuze. Bij flexdalton mag je 
zelf kiezen aan welk vak je werkt. En dan 
heb je ook nog vakdalton, daarbij kies je 
voor een specifiek vak.”

Op het Spinoza Lyceum zitten zo’n 1280  
leerlingen, verdeeld over mavo (vmbo-tl), 
havo, atheneum en gymnasium. Zo’n brede 
school heeft een belangrijk voordeel: als het 
nodig is, dan kun je in de onderbouw van  
onderwijssoort veranderen, zonder dat je 
daarvoor van school moet wisselen.

Het Spinoza,  
een brede school  
(mavo, havo, atheneum, gymnasium)

Goos:  
“Het is handig om verschillende 
soorten onderwijs in één school  
te hebben, want dan hoef je niet 
van school als je naar een ander 
niveau gaat.”

Marnix, Jana, Kiran, Lisa, Benthe en Goos uit 1G1



Jana: “We zien leerlingen uit 
andere klassen natuurlijk in de 

pauzes, maar ook bij muziekplus, 
in de huiswerkklas en tijdens de 

daltonuren. Dan zit je met allemaal 
mensen van andere klassen door 

elkaar. Dat is heel gezellig.”

Op het Spinoza hebben we een éénjarige 
brugklas. Afhankelijk van het advies van 
jouw basisschool, kom je bij ons in een 
brugklas voor gymnasium, atheneum,  
havo/atheneum of mavo/havo. Pas in  
de tweede klas stroom je definitief door 
naar het niveau dat het beste bij je past: 
mavo, havo, atheneum of gymnasium.

Als leren je gemakkelijk afgaat en je  
graag wordt uitgedaagd, dan past het  
gymnasium misschien wel bij jou.  
Als gymnasiast op het Spinoza Lyceum  
leer je Latijn en Grieks (vanaf het tweede 
jaar): talen die niemand meer spreekt,  
maar waarvan je nog wel sporen terugvindt 
in onze taal en cultuur. Bij het vak antieke 
cultuur leer je daarnaast alles over het  
dagelijkse leven van de Romeinen,  
de Olympische Spelen, filosofie en  
over Griekse mythologie.

Gymnasium  
op het Spinoza

Lisa voelt zich helemaal thuis 
op het gymnasium: “Het is leuk 

op het gymnasium, er zijn veel 
aardige en gezellige mensen. Je 

moet wel veel doen en sommige 
klasgenoten vinden het af en 

toe wel stressen. Maar het  
is vooral gezellig.” 



Marnix vertelt over 
het verschil met atheneum:  
“Op het gymnasium hebben we Grieks  
(in de tweede) en Latijn en zitten we met  
alleen maar gymnasiumleerlingen in de gewone 
lessen. In de daltonuren is dat anders:  
dan zitten we met allemaal  
verschillende leerlingen  
bij elkaar.”

Kiran: “Klassieke talen zijn nuttig  
als je iets met Latijn en Grieks wilt 
doen, maar je kunt het ook kiezen als 
je het gewoon leuk vindt. We leren 
heel veel: biologie, Engels, wiskunde, 
science, antieke cultuur, kunst  
en ontwerp, geschiedenis  
en nog veel meer!”

Science en bètaonderwijs  
op het Spinoza

Als je een liefhebber bent van bètavakken 
(zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde 
en biologie), dan heeft het Spinoza Lyceum 
je veel te bieden. We hebben een moderne 
sciencevleugel met een echt sciencelab  
waar je zelfstandig proefjes kunt doen en  
experimenten kunt uitvoeren. Ook kun je bij 
ons kennismaken met robotica. Met onze  
zelfgebouwde zonneboot strijden  
we bijvoorbeeld ieder jaar tegen  
teams van andere scholen in  
de Young Solar Challenge.

Franca: 
“Bètavakken zijn leuk!  
Bijvoorbeeld om met  
microscopen aan de slag te  
gaan en een blaadje van heel  
dichtbij te zien. Maar ook om  
over je eigen lichaam te leren,  
dingen die je niet wist.”



Fiene: “De docent heeft een proefje 
voorgedaan met vloeistoffen. Sommige 
stoffen dreven naar de oppervlakte en 
anderen zakten naar beneden.  
De pH-proef was het leukst, met al die 
kleuren. Heel maf dat een papiertje zo van 
kleur kan veranderen. Bij azijn werd het 
knalroze en bij soda werd het blauw!”

Het Spinoza:  
dé kunst- en cultuurschool 

Het Spinoza Lyceum is een echte kunst-  
en cultuurschool. Je volgt in de onderbouw 
vakken als muziek en tekenen, en kan daar 
ook eindexamen in doen. Heb je muzikale 
talenten? Dan krijg je de kans om mee te 
doen met een speciale muziekklas. Maar 
ook tijdens de daltonuren en na schooltijd 
is er veel ruimte om met kunst en cultuur 
bezig te zijn. Dit kan bijvoorbeeld bij de 
dansgroep, in het schoolorkest en bij  
onze grootse musicalproducties, of  
achter de schermen in de decorklas  
en bij de techniekploeg.

Volgens Sophie zijn kunst en cultuur 
op het Spinoza verweven in alle lessen:  

“Omdat er zoveel kunst en cultuur in de 
lessen zit, leer je soms dingen op een 

andere manier. We hebben bijvoorbeeld  
bij aardrijkskunde een eiland getekend.  

Je bent dan niet alleen bezig met  
tekenen, maar je leert meteen over 

plattegronden en het begrip schaal.” 

Sophie: “Je krijgt veel leuke  
en creatieve opdrachten.  
Dat zie je ook als je door de school 
loopt. Overal in de school hangen 
tekeningen en kunstwerken die 
kinderen hebben gemaakt.” 

Amy vertelt over de sciencelessen:  
“Bij science doen we vaak proefjes. 
Laatst kregen we een circuit, waarbij je 
om de beurt met je groepje verschillende 
proefjes moest doen. Het waren allemaal 
meetproefjes; leuk maar ook moeilijk. Bij 
één proefje moest je met een geodriehoek 
een evenwijdige lijn trekken op het bord. 
Minder leuk vond ik dat je van ieder proefje 
ook een verslag moest schrijven.”



Het Spinoza: internationalisering 
en talenonderwijs

Op het Spinoza Lyceum leer je veel 
over andere landen en culturen. Niet 
alleen in de taallessen (op het Spinoza 
kun je naast Nederlands en Engels ook 
Frans, Duits, Spaans, Grieks en Latijn 
leren), maar ook daarbuiten besteden 
we daar veel aandacht aan. Zo ga je in 
de bovenbouw op uitwisseling naar het 
buitenland, en kun je vanaf de tweede 
klas ook het Cambridge Certificate halen. 
Dat is een internationaal erkend diploma.

Fiene vertelt over het uitwisselingsprogramma:  
“Een uitwisseling is leuk, omdat je dan mensen 
uit andere landen en hun cultuur leert kennen. Je 
leert de taal sneller omdat je in een land bent waar 
iedereen die taal spreekt. En er komt ook iemand  
bij jou in huis, die leert dingen over jouw cultuur.  
Je ziet hoe het land eruit ziet, je gaat er naar school 
en ziet wat ze daar leren. Je ervaart hoe ze leven, 
wat ze eten en wat ze doen in hun vrije tijd.”

Franca vindt het leuk om een andere taal te leren: 
“Het is goed om andere talen te leren zodat je  
als je op vakantie gaat met mensen kunt spreken. 
Ook als je online mensen ontmoet dan kun je met 
hen communiceren.”

Lunaila legt uit: “Als je later gaat werken dan  
is het een voordeel als je andere talen spreekt.  
Mijn moeder moet bijvoorbeeld voor haar werk  
met mensen uit andere landen praten en dan  
is het handig dat ze de taal spreekt.”

Fiene, Franca, Lunaila, Amy en Sophie uit 1ha2



Het Spinoza, een veilige school  
met goede begeleiding

Het Spinoza Lyceum is een veilige school 
waar je jezelf kan zijn. Onze schoolregels 
helpen om op een leuke manier met elkaar 
om te gaan. Daarnaast krijg je ook goede 
begeleiding. Ieder jaar krijg je een eigen 
mentor toegewezen, die jou in de loop  
van het schooljaar begeleidt en in de 
gaten houdt hoe het met je gaat. In de 
brugklas word je ook nog begeleid door 
twee zogenaamde mini-mentoren. Dit zijn 
leerlingen uit de bovenbouw die je helpen 
met allerhande praktische dingen. 

Je gaat aan het begin van de brugklas drie 
dagen op kamp met je klas en je mentor, 
nog een docent en je mini-mentoren.  
Mini-mentoren zijn ouderejaarsleerlingen 
die speciaal opgeleid zijn om de mentoren 
te ondersteunen bij de begeleiding van  
jou en je klasgenoten. Door het brugklas- 
kamp leer je elkaar snel goed kennen.

Ook nog belangrijk om te weten:

   Brugklaskamp!
 

Nour, Hadassa, Maxwell en Soley uit klas 1mh2

Nour vindt dat je goed wordt 
geholpen als je een probleem hebt:  

“Meestal word je geholpen door je 
docent, maar als dat niet echt lukt dan 

heb je ook nog je mentor of  
je mini-mentor die het voor  

je kan oplossen”. 

Ook Hadassa vindt de sfeer fijn en is  
blij met haar keuze voor het Spinoza:   

“Het is niet heel stil, maar het is ook geen 
chaos. Ik vind het wel vrolijk eigenlijk. Eigenlijk 

wilde ik een andere school kiezen. Maar op 
het Spinoza gaat alles mij best gemakkelijk af. 

Wanneer ik om hulp vraag dan krijg  
ik ook hulp. Daarom ben ik blij met 

mijn keuze voor het Spinoza!”

Maxwell vindt de sfeer 
heel leuk:  “Ik zie bijna nooit 
leerlingen die worden  
gepest op school.”

    Chromebooks
Op het Spinoza Lyceum werken we  
met Chromebooks en met boeken.  
Dat past volgens ons heel goed bij ons 
daltononderwijs. Je kunt er goed mee 
samenwerken en zelfstandig werken.  
De mentoren leren je om op een  
verstandige manier om te gaan  
met je Chromebook.



 

Informatie voor de ouders

Samenstelling onderbouw
Het Spinoza Lyceum werkt met een  
éénjarige brugklas. Afhankelijk van het 
advies van de basisschool en de CITO-score 
worden leerlingen geplaatst in de volgende 
soorten brugklassen:

 de gymnasiumbrugklas voor leerlingen 
met een gymnasium/vwo-advies;

 de atheneumbrugklas voor leerlingen  
met een vwo-advies;

 de havo/atheneum-brugklas voor 
leerlingen met een havo- of havo/vwo-
advies. In deze klas wordt de leerstof 
zowel op havo- als op vwo-niveau 
aangeboden, zodat alle leerlingen  
worden uitgedaagd. Kinderen met zeer 
goede resultaten in de havo/atheneum-
brugklas kunnen alsnog door naar klas 
2 van het gymnasium. Zij krijgen een 
periode aanvullend onderwijs  
(klassieke talen en cultuur);

 de mavo/havo-brugklas voor leerlingen 
met een mavo- of mavo/havo-advies.

Leerlingbegeleiding en veiligheid
Het Spinoza Lyceum vindt een goed en 
veilig klimaat in de school noodzakelijk voor 
iedereen. Op het gebied van veiligheid scoort 
onze school hoog. 
 
Zie ook: www.scholenopdekaart.nl/
Middelbare-scholen/2400/Spinoza- 
Lyceum-Amsterdam

Veiligheid, een open sfeer en goede 
begeleiding zijn een stevige basis voor een 
goede schoolloopbaan, maar ook voor de 
maatschappelijke carrière van een leerling. 
Daarom hebben we een begeleidingssysteem 
met actieve mentoren (klassendocenten).  
 
Zie voor meer informatie over onze leerling-
begeleiding het Schoolondersteuningsprofiel 
2017-2020 op de pagina praktisch/
leerlingbegeleiding van onze website  
www.spinozalyceum.nl

Communicatie, financiën,  
Chromebook en leermiddelen
Op verschillende manieren proberen wij het 
contact tussen school, leerlingen en thuis  
zo goed mogelijk te laten verlopen. We 
hebben daarvoor de volgende middelen:

• de schoolgids 
• de jaarkalender  

voor ouders en leerlingen
• de gerichte mailing  

naar individuele ouders,  
of ouders van klassen  
en jaarlagen

• de online werkplek  
voor leerlingen

• de online ouderinfo
•  de website www.spinozalyceum.nl

Leerlingen die beginnen in een  
havo/atheneum-, een atheneum-  
of een gymnasiumbrugklas  
kunnen zich aanmelden voor  
het MuziekPlus- programma.

Zie voor meer informatie over het 
MuziekPlus programma onze website: 
www.spinozalyceum.nl

De eerste twee jaar van het Spinoza  
Lyceum zijn als volgt opgebouwd:

Jaar 1 

gymnasium     atheneum     havo/atheneum   mavo/havo

Jaar 2 

 gymnasium      atheneum                havo              mavo



Op onze website vindt u algemene  
en actuele informatie over o.a. nieuws,  
verslagen en foto’s van excursies,  
projecten e.d. 

Daarnaast organiseert het Spinoza Lyceum 
klassen-/ouderavonden, informatieavonden 
en thema-avonden (in samenwerking 
met de ouderraad). In september is er de 
kennismakingsavond voor ouders met 
de mentoren. Halverwege periode 1 is er 
gelegenheid tot een 10-minutengesprek met 
de mentor. Na het 1e, 2e en 3e rapport zijn  
er avonden voor 10-minutengesprekken.  
Het doel van alle avonden is de ouders goed 
te informeren en te betrekken bij de school.

Leermiddelen
Als gevolg van de wet op de gratis 
leermiddelen zullen binnen het van rijkswege 
beschikbaar gestelde budget de leermiddelen 
(licenties) via de school gefinancierd worden. 

Chromebook
We werken op het Spinoza Lyceum zowel  
met boeken als met Chromebooks. We hebben 
hiervoor gekozen omdat het werken met 
een Chromebook de daltonwerkwijze goed 
ondersteunt. De Chromebook biedt daarbij 
mogelijkheden ten aanzien van differentiëren 
en zelfstandig werken. Leerlingen kunnen 
met behulp van een Chromebook ook buiten 
schooltijd samenwerken. Verder gebruiken 
leerlingen een map voor hun opdrachten 
en uitwerkingen en krijgen ze een papieren 
agenda, de Plenda.

Financiën 
Ter indicatie geven wij de kosten voor 
het schooljaar 2020-2021 weer. Voor het 
schooljaar 2020-2021 is de vrijwillige 
ouderbijdrage met instemming van de 
Ouderraad vastgesteld op €170,- per leerling. 
Op onze website (onder FAQ) vindt u wat door 
deze bijdrage precies kan worden bekostigd. 
De kosten voor het brugklaskamp bedragen  
in het huidige schooljaar (2020-2021) € 125,-.
Via de school kunt u een Chromebook met 
korting aanschaffen.

Aanmelding, toelating en plaatsing
Leerlingen met een vmbo-tl (of mavo)-,  
mavo/havo-, havo-, havo/vwo- of vwo-
advies van de basisschool kunnen zich op 
het Spinoza Lyceum inschrijven. Onze school 
houdt zich aan de regels van de kernprocedure 
van de gemeente Amsterdam. 

De leerlingen van een daltonbasisschool 
hebben voorrang bij plaatsing
Meer informatie hierover kunt u verkrijgen  
bij dhr. Kramer via het volgende e-mailadres: 
brugklas@spinozalyceum.nl
 
Leerlingen kunnen, als ze zijn geplaatst, 
aangeven bij welke andere leerlingen 
(dezelfde basisschool, vrienden/vriendinnen) 
ze in de klas zouden willen komen.  
Waar mogelijk honoreren wij dat.

Het Spinoza Lyceum is een 
daltonschool. Daltononderwijs 
vraagt een actieve leerhouding en 
zelfstandigheid. Leerlingen worden 
vanaf de brugklas hierin professioneel 
door de mentor en de lesgevende 
docenten begeleid.

Voor toelating tot het MuziekPlus-
profiel voor havo/atheneum,  
atheneum en gymnasium bestaat  
de toelatingsprocedure uit een auditie 
zang/instrumentaal en een gehoor-  
en theorietest. 



Open Dagen van het Spinoza Lyceum
Graag ontvangen wij geïnteresseerde 
leerlingen op de volgende dagen:

      Donderdag 4 februari  18.30-21.00 

      Vrijdag 5 februari  15.00-17.30

      Zaterdag 6 februari  10.00-13.00  

Meld je aan via de website!

Aanmelding
Maandag 8 tot en met vrijdag 19 maart 2021, 
van 9:00 tot 16:00 uur bij de administratie  
van het Spinoza Lyceum.

Spinoza Lyceum
Dalton Scholengemeenschap 

gymnasium / atheneum 
havo / mavo

Peter van Anrooystraat 8 
1076 BH Amsterdam
T: 020-5777 444 
E: info@spinozalyceum.nl

       www.spinozalyceum.nl


