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De kunst van het leren
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BESTE 8E GROEPERS!

Jullie staan voor een belangrijke keus.

Boven:   Daan Divendal, Ellen Koenen, Wouter Lugtig, Paul Eigenhuis, Marleen van Overbeek,
  Ellen van Kesteren, Gemma Broekmeulen, 
(Midden)  Timo Witte,
Onder:   Thomas van Oudenaren, Marijn Hendriks.

Naar welke school ga ik volgend jaar?

Er zijn heel veel scholen in Amsterdam en het is moeilijk kiezen. 

Femke, Claire, Hidde, Jakob, Mara, Marouane, Yuval en Max zijn vorig 

jaar bij ons begonnen. 

Zij vertellen je waarom zij voor het Spinoza Lyceum hebben gekozen. 

We hopen dat hun verhaal je helpt bij het maken van je keus. 

Tot ziens bij de open dagen in februari 2020!  

Marleen, Ellen, Paul, Daan, Timo, Marijn, Gemma, Thomas, Wouter en Ellen,

brugklasmentoren van het Spinoza Lyceum.
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We zijn een Daltonschool.

Het is een brede scholengemeenschap met
mavo, havo, atheneum en gymnasium. 

Wij hebben een volwaardig gymnasium.

We doen heel veel aan kunst.

Science en ontwerpen & onderzoek zijn ook 
belangrijk bij ons.

Er is veel aandacht voor talen 
en internationalisering.

Er is een goede sfeer waardoor 
iedereen zich veilig voelt.
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       Er zijn 7 goede 
redenen om voor het 
Spinoza Lyceum te kiezen:



5.

max zegt: 

Op het Spinoza Lyceum 

mag je zijn wie je bent.

“
”



Het Spinoza Lyceum is een daltonschool. Dat houdt in 

dat het een school is waar je samen, maar ook vaak 

zelfstandig, werkt. Ook is het een creatieve school. 

Dat merk je erg aan de daltontaken die je maakt. 

Daltontaken zijn creatieve opdrachten die je meestal 

op je eigen manier mag doen, door bijvoorbeeld een 

poster te maken of een presentatie te houden. 

In de brugklas krijg je natuurlijk meer toetsen en 

huiswerk dan op de basisschool. 

Veel kinderen moeten daar erg aan wennen,

maar daar houden alle docenten goed 

rekening mee. 

Ook hebben we een daltonuur. In dat uur kun je zelf 

kiezen naar welk vak je gaat en welke docent. In het 

daltonuur kun je extra uitleg vragen aan de docent. Ook 

kun je er leren voor toetsen en huiswerk maken. 

Ik vind het daltonuur erg fijn. 

HET SPINOZA ALS DALTONSCHOOL
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Femke

“
”

Als ik het daltonuur 
goed gebruik dan heb ik 

al een groot deel
van al mijn 

schoolwerk af.
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Het Spinoza Lyceum heeft alle niveaus: mavo, 

havo, atheneum en gymnasium.

Dat vind ik echt superfijn, want ik ben bijvoorbeeld 

vorig jaar van havo naar atheneum gegaan. 

En ik hoefde niet van school. 

Claire

HET SPINOZA ALS BREDE SCHOOL (mavo, havo, atheneum, gymnasium)

“ Door de meerdere

niveaus op school

is de sfeer ook leuker . 

Want het mixt 

een beetje.

”
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Op het gymnasium leer je ook Grieks en Latijn, 

maar op het Spinoza krijg je in de brugklas alleen 

nog Latijn en zelfs dat niet meteen. In het eerste 

half jaar krijg je in plaats van Latijn,  Antieke 

Cultuur, dat houdt in dat we allemaal verhalen 

over de Griekse en Romeinse mythologie en 

geschiedenis te horen krijgen. Dat vind ik zelf heel 

fijn, om eerst nog over de Grieken en Romeinen 

te leren voordat we de taal leren. Het tweede half 

jaar krijg je wel Latijn, maar dan ken je de cultuur 

van de Romeinen al, waardoor het makkelijker is. 

In de tweede krijg je wel Grieks en Latijn, maar 

zelfs dan krijgen we het niet allebei tegelijk, in de 

eerste periode alleen Grieks, in de tweede periode 

alleen Latijn en in periode 3 en 4 pas allebei. 

Behalve Grieks en Latijn betekent gymnasium ook 

dat je meer moet doen in minder tijd, dan moet je 

dus meer dingen zelfstandig doen.

Soms heb je meer toetsen, gewoon omdat je 

Engels bijvoorbeeld maar 3 periodes hebt en dus 

het hele boek moet maken in die tijd. Ik merk 

gelukkig dat dit geen probleem voor mij is. 

Het gaat me meestal makkelijk af. Gymnasium 

is ook erg handig, als je bijvoorbeeld dokter wil 

worden, dan is Latijn heel nuttig.

Yuval

HET SPINOZA EN HET GYMNASIUM
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Het Spinoza doet veel aan kunst en cultuur. 

Dat zie je direct als je binnenkomt. In het hele 

gebouw hangen kunstprojecten van leerlingen. Op 

de verschillende niveaus worden ook lessen in dans, 

muziek en cultuur gegeven. 

En volg je geen lessen met je klas dan kun je jezelf 

opgeven om bijvoorbeeld in je daltonuur drama, 

yoga of dans te doen. Dat doe je dan ook met 

leerlingen van andere klassen en van andere niveaus. 

En natuurlijk mogen we de musicals niet vergeten, 

die worden voorbereid en gepresenteerd. Zelfs de 

decors worden zelf gemaakt.  In de projectweek doe 

je ook altijd wel iets aan cultuur. Vorig jaar zijn wij 

bijvoorbeeld naar het Rijksmuseum geweest. 

Dat de school veel aan kunst en cultuur doet, is 

voor mij waardevol. Je leert breder kijken en vrijer 

denken dan dat je in de normale vakken doet, je 

leert samenwerken op een andere manier bij drama, 

muziek of dans en het geeft afwisseling. 

Het beïnvloedt natuurlijk ook de sfeer op school. De 

school hangt vol met kunst en doordat je breder en 

vrijer leert denken is het niet gek als je net even 

anders bent. 

HET SPINOZA ALS KUNST- EN CULTUURSCHOOL
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Max

“
”

Op het 
Spinoza Lyceum 

mag je zijn
wie je bent.’
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In de mavo-klas ga je in de derde op uitwisseling. 

In havo, vwo, gymnasium ga je in de vierde op 

uitwisseling. Je kunt kiezen uit ongeveer 6 landen, 

en dan uit 8 reizen. Je bent ongeveer 4 of 5 dagen 

op uitwisseling. 

In de eerste ga je op brugklaskamp. In de 

projectweek gaan er soms klassen op kamp of 

op reis. De bovenbouw gaat op uitwisseling. 

Het is vooral leuk, je kan de cultuur ontdekken 

van een ander land (hoe mensen daar wonen, 

wat ze eten, wat ze doen op feestdagen). 

Je leert op het Spinoza 5 talen (naast Nederlands). 

Spaans, Klassieke talen, Duits, Engels en Frans. 

Het is vooral handig als je veel moet reizen 

bijvoorbeeld. 

Mara

HET SPINOZA MET AANDACHT VOOR INTERNATIONALISERING
                                EN TALENONDERWIJS

“
”

 
Het is vooral handig om 

deze talen te
KENNEN voor je werk
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Het Spinoza met veel aandacht voor bèta onderwijs 

Hidde & Marouane:

Bètaonderwijs is leuk maar ook moeilijk, de proefjes zijn leuk en 

interessant. Als je later gaat werken is het handig om goed in 

bètavakken te zijn. Wiskunde en Biologie zijn belangrijke vakken 

in de brugklas! Met science deden we veel proefjes: kippen 

ontleden, appelmoes maken en nog veel meer!’

 

Marouane & Jacob:

Het Spinoza Lyceum is een veilige school. Er is een heel leuke 

sfeer. Er zijn verschillende culturen op deze school en iedereen 

kan goed met elkaar omgaan. 

Dat komt doordat de docenten ons begeleiden. 

Als je problemen hebt kan je naar je mentor gaan en je ouders 

kunnen dat ook doen.’

 

“
”

Hidde

Marouane

Het Spinoza als veilige school   
met goede
leerlingbegeleiding

Jacob

ER IS EEN HELE
LEUKE SFEER



In groep 6 van de lagere school wist ik al dat ik naar het Spinoza 

Lyceum wilde. De sfeer in het gebouw, het zelfstandig werken en 

samenwerken en de omgang van alle leerlingen met elkaar, leken 

mij erg fijn. Door het daltonsysteem gaan alle leerlingen, in welke 

klas en op welk niveau ze ook zitten, met elkaar om. 

Dat geeft een fijne sfeer.

Ik ben tevreden met mijn keuze en voel me thuis op school. Als er 

toch iets vervelends is, kan ik altijd bij een docent, mijn mentor, 

een andere leerling of de conciërge terecht.

Ik heb voor deze school gekozen, omdat ik het daltononderwijs 

heel fijn vind en ik ervan houd om vrijheid te hebben in mijn werk 

en om veel zelf te doen. 

Op de open dag was de sfeer op school ook heel fijn en de leraren 

heel aardig. 

Ik ben heel tevreden dat ik op deze school ben gekomen, ook al 

was het niet gelijk mijn eerste keus.’

               

Max

Yuval

WAAROM KOOS JE VOOR HET 
Spinoza EN BEN JE
TEVREDEN MET JE KEUS?

“ DOOR HET DALTONSYSTEEM
GAAN ALLE LEERINGEN

MET ELKAAR OM. ”
14.



We gaan aan het begin van de brugklas drie 
dagen op kamp met onze mentor, nog een 
docent en de minimentoren. Minimentoren zijn 
ouderejaars leerlingen die speciaal opgeleid 
zijn om de mentoren te ondersteunen bij de 
begeleiding van de brugklasleerlingen. Het kamp 
heeft als doel elkaar (je mentor, je minimentoren 
en je klasgenoten) heel snel te leren kennen.

We werken met boeken en hebben ook een 
iPad. 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 iPad.

15.

OOK BELANGRIJK OM TE WETEN

Brugklaskamp

Tablets



INFORMATIE VOOR DE OUDERS

16.

Samenstelling onderbouw

Afhankelijk van het advies van de basisschool en de 
CITO-score worden leerlingen geplaatst in de volgende 
soorten brugklassen:

• de gymnasium brugklas 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 gedurende één periode aanvullend onderwijs 
(klassieke talen en cultuur), 

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

Leerlingen die beginnen in een havo/atheneum-,

een atheneum- of een gymnasiumbrugklas

kunnen zich aanmelden voor 

het muziekplusprogramma. 

Zie voor meer informatie over de het muziek
plusprogramma de website: 
www.spinozalyceum.nl

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.

In tevredenheidsenquêtes waarderen leerlingen onze school 

op dit punt met een 9,0 (zie https://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 begeleidingsysteem met actieve mentoren 

(klassendocenten). Zie voor meer informatie over onze 

leerlingbegeleiding het Schoolondersteuningsprofiel 2017-

2020 op de pagina Leerlingbegeleiding van onze website 

www.spinozalyceum.nl
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COMMUNICATIE, FINANCIËN, IPAD EN LEERMIDDELEN

18.

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 naar ouders van klassen en jaarlagen,
• de online werkplek voor leerlingen,
• de online ouderinfo,
• de website (www.spinozalyceum.nl)

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

Daarnaast organiseert het Spinoza Lyceum klassen-/ou-
deravonden, 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-mi-
nutengesprek met de mentor. Na het 1e, 2e en 3e rap-
port 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 (en licenties) via de school 
gefinancierd worden. 

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

Financiën 
Ter indicatie geven wij de  kosten voor het schooljaar 2019-
2020 weer. Voor het schooljaar 2019-2020 is de vrijwillige 
ouderbijdrage met instemming van de Ouderraad vastgesteld 

op € 170,- per leerling. Van deze bijdrage bekostigen wij:

•    een kluisje voor alle leerlingen,
•      uitgaven voor lesmateriaal, materiaal voor school- en   
       eindexamens, proefwerkpapier, leerlingpasjes, 
       cd-roms en dvd’s, cultuurkaart,
•     attributen voor toneel, muziek, musical en dansuitvoeringen,
•    extra benodigdheden voor de lessen tekenen, science    
      de decorklas en de projectweken,
•    extra uitgaven voor boeken, naslagwerken en andere   
      leermiddelen (zoals computers, beamers, camera’s)
      in lokalen, bibliotheek en mediatheek,
•    extra uitgaven in het kader van internationale 
      uitwisselingen, excursies en reizen,
•    extra uitgaven voor bijvoorbeeld buitenschoolse
      activiteiten, klassenfeestjes en sportactiviteiten.

De kosten voor het brugklaskamp bedragen in het huidige 
schooljaar (2019-2020) € 125– .
Via de school kan een iPad met korting aangeschaft worden.

AANMELDING, TOELATING EN PLAATSING
Leerlingen met een 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. 

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

Voor toelating tot het muziekplusprofiel voor havo/
atheneum, atheneum en gymnasium, bestaat de toe-
latingsprocedure uit een auditie zang/instrumentaal en 
een gehoor- en theorietest. 

De leerlingen van een daltonbasisschool hebben 
voorrang bij plaatsing.
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de conrector: 
Marja Out via het volgende e-mailadres: m.out@
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.
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OPEN DAGEN VAN HET
SPINOZA LYCEUM

Graag ontvangen wij geïnteresseerde ouders en 
leerlingen op de volgende dagen:

Donderdag 6 februari 2020
van 18.30-21.00 voor groep 8 
havo, atheneum en gymnasium

Vrijdag 7 februari 2020
van 15.00-17.30 voor groep 8 
mavo en mavo/havo

Zaterdag 8 februari 2020
van 10.00-13.00 voor groep 8 
havo, atheneum en gymnasium

Aanmelding:
Maandag 2 tot en met vrijdag 13 maart 2020,
van 9.00 tot 16.00 bij de administratie van
het Spinoza Lyceum.

Het Spinoza Lyceum is goed bereikbaar met
het openbaar vervoer:
• Parnassusweg, hoek Peter van Anrooystraat: bus 15;
• Olympiaplein: tram 24;
• Amstelveenseweg, hoek Fred Roeskestraat: bus 142, 170, 172;
• Station Zuid-WTC: bus 65, 176, tram 5, 
   metro/sneltram 50/51/52, 
   trein Diemen-Zuid, Weesp, Almere, Abcoude.

Spinoza Lyceum

Dalton Lyceum voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

Peter van Anrooystraat 8  |  1076 BH Amsterdam

tel: 020-5777 444

www.spinozalyceum.nl  |  info@spinozalyceum.nl


