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Het brugklasteam tijdens het Halloween 
brugklasfeest:
Robin, Marleen, Marta, Ellen, Yvonne, Hilde, 
Frans, Davide, Wouter en Hinke.

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. Nine, Juliette, Caitlin, Felix, Ino, 
Shumaylah, Sarah, Sophia, Maartje en 
Felice 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 in februari!

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 Antieke Cultuur,  
Grieks en Latijn;

Dé kunst- en cultuurschool  
van Amsterdam;

Uitgebreid bèta- en  
science aanbod;

Veel aandacht voor talen  
en internationalisering;

Prettige sfeer, waardoor  
iedereen zich veilig voelt! 



Bij daltononderwijs werk je veel samen met 
anderen, maar ga je ook zelfstandig aan de 
slag. Stukje bij beetje leer je steeds meer 
verantwoordelijkheid voor je eigen 
leerproces 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.

Ino: “De daltonuren zijn heel fijn, ik kan zelf 
bepalen wat ik ga doen. Ik vind het fijn dat ik 

zelf aan de slag kan zonder te veel 
uitleg, vooral als ik het snap. Tijdens 

de les kan ik kiezen tussen 
verschillende taken van het vak, 

soms luisteren naar de uitleg, 
een presentatie 
voorbereiden of 

huiswerk maken”. 

Het Spinoza  
als daltonschool

Shumayla: “Tijdens de daltonuren is er veel 
keus. In een daltonuur kan je ook andere 

dingen doen zoals Daltondans. Ik leer daar 
ook leerlingen uit andere klassen goed 

kennen en dat is heel gezellig. We 
maken met Daltondans een show 

en treden op voor de ouders 
en de docenten en 

leerlingen van 
de school”.



Maartje: “Het Spinoza Lyceum is een daltonschool, 
door de daltonuren ben je vrij  in wat je doet en kan 
je leren op de manier dat jij  zelf wilt en tij d besteden 
aan waar het het meest voor nodig is. Dat het 
een daltonschool is merk je goed door in groepjes 
samen te werken. We gebruiken de Plenda, een soort 
agenda, daar word ik rustiger van in mij n hoofd”.

Felice: “Ik vind de daltonuren heel fij n, we doen dan 
ook daltonopdrachten, ik leer daardoor goed samen te 
werken en het is ook heel gezellig.
Het is wel een overgang naar het voortgezet onderwij s, 
je moet wel echt plannen maar dat leer ik van mij n 
mentor tij dens de studieles. De Plenda is hierbij  heel 
handig, het geeft overzicht, dat helpt mij  heel erg. De 
dsw (daltonstudiewij zer) is heel handig en overzichtelij k 
en als ik iets ben vergeten kan ik het zo opzoeken.” 



Op het Spinoza Lyceum zitten zo’n 1310  
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)

Shumaylah: “Ik kan hier snel 
mensen leren kennen en 
vrienden maken, ik vind dat 
iedereen elkaar accepteert”.



Juliette: “Vrienden maken ging heel snel en 
makkelijk. Ik had meteen een leuke klik 
met iemand en toen stelde zij mij voor 

aan andere leerlingen en nu hebben 
we een leuke vriendengroep”.

Felix vindt het belangrijk dat er 
zoveel verschillende leerlingen 
op de school zitten. Zo zit de hele 
maatschappij in elkaar. 

Nine: ”Tijdens de daltonuren 
zit je ook met leerlingen uit 
andere klassen in het lokaal 
zo leer je veel verschillende 
leerlingen kennen”.

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

Nine, Juliette en Felix vonden 
het leuk dat ze met alle klassen op 
brugklaskamp gingen. “Zo leer je ook 
leerlingen uit andere klassen goed kennen”.  
Juliette kende al andere leerlingen van 
Daltondans! 



Gaat leren je gemakkelijk af, word je graag 
uitgedaagd en heb je belangstelling voor 
verhalen uit de Oudheid, geschiedenis 
en cultuur? Dan past het gymnasium 
waarschijnlijk bij jou! Als gymnasiast op 
het Spinoza Lyceum leer je Latijn en Grieks: 
talen waarvan je veel sporen terugvindt 
in onze eigen taal en cultuur en in andere 
moderne vreemde talen. Bij het vak Antieke 
Cultuur leer je over het dagelijkse leven 
van de Romeinen en Grieken, hun goden en 
helden, tempels en iets over de filosofie van 
de Oudheid.

Gymnasium  
op het Spinoza

Caitlin: “Ik had meer 
kans om op het Spinoza 

te komen met gymnasium en 
dat wilde ik heel graag. Bij het vak 

Antieke Cultuur vind ik het leuk dat je 
de taal leert ontcijferen om er zo achter te 

komen wat het betekent”. 



Felice: “Ik vind talen heel leuk, ik heb er ook veel 
omdat ik gymnasium doe. Op het gymnasium leren we 
verhalen over de goden, mythen. Natuurlijk leren we ook 
het Griekse alfabet. In de bovenbouw ga je met school naar 
Griekenland dat lijkt mij heel leuk. Ik speel viool en zit ook 
in de Muziekplusklas. Dit vind ik ook heel leuk, we spelen in 
een orkest. We oefenen voor het optreden en dat klinkt 
nu al heel goed”.



Science, techniek en 
bèta-onderwijs 

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.

Ino: “Robotica vind 
ik heel leuk, niet 
veel scholen hebben 
robotica. je kunt in 
het Maaklab ook 
extra dingen doen 
buiten school.”

In ons gloednieuwe Maaklab kan er 
gewerkt worden aan de solarboat of met 

robots. Of leerlingen maken dingen die 
ze bedacht hebben tijdens de theorieles. 
Ook wordt er een brug geslagen tussen 

kunst en techniek door met slimme, 
technische trucs kunst- of 

decorstukken te maken.



Shumaylah: ”Leuk dat je bij biologie 
al snel praktisch gaat werken. We hebben 

al met een microscoop gewerkt. En het is leuk 
dat je bij wiskunde ook veel moet tekenen”.

Sarah: “Ik wil meedoen aan robotica. 
Het is leuk om dingen te bouwen en dat je dat 
gewoon op school kan doen. Dat vind ik leuk 
aan het Spinoza Lyceum dat je je voor 
al die extra activiteiten kan 
inschrijven, niet elke 
school heeft dat”.

Felix weet dat je bij science veel 
proefjes doet. “In de 
volgende periode krijgen
we science, daar heb 
ik veel zin in.”



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.

Caitlin: “Kunst en ontwerp 
is mijn favoriete vak, ik kan 

ook in de daltonuren aan mijn kunstopdrachten 
werken. Je kunt ook aan andere creatieve 

dingen mee doen, ik doe mee aan de 
brugklasmusical”.

Juliette: “Daltondans is 
heel leuk, de extra activiteiten 
voelen als een soort pauze. Ik kan mijn 
energie even kwijt in iets anders en dan 
kan ik in de les beter stil zitten en rustig 
aan het werk, dat is heel fijn”. 

Maartje vindt Muziekplus 
leuk, omdat ze veel van 
muziek houdt. “Ik vind 
het superleuk dat ik extra 
uren in de muziekstudio’s 
kan doorbrengen. Ook 
samen spelen vind ik leuk 
we oefenen dan voor het 
optreden en dat klinkt 
echt goed”. 



Cailtin: “Ik vind het 
goed dat Kunst beeldende 
vormgeving een 
examenvak is”.



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. Je kunt ook de 
verdiepende vakken Cambridge Engels en 
Goethe Duits doen. 

Het lijkt de geïnterviewde brugklasleerlingen ook 
heel erg spannend én interessant om mee te 
doen met de uitwisselingen. In 3 mavo, 4 havo en 
4 vwo kun je naar een leerling in een ander land. Dit jaar gingen de klassen 3 gymnasium en 5 havo 

in de projectweek naar Berlijn. 

3 atheneum ging naar Parijs.

Felix: “Je gaat naar zijn of haar 
school en bezoekt natuurlijk 
allerlei dingen die interessant zijn. 
Degene bij wie je logeert komt dan 
ook op bezoek bij jou thuis”.  



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.
Maartje + Felice + Shumaylah 

Maartje: “Een 
minimentor hebben is 

heel fijn en ook gezellig. Je 
leert van de mini mentoren de 

dingen die wel heel handig zijn en de 
docenten soms niet vertellen, zoals 

over verschillende docenten
en dingen die handig zijn”. 

Shumaylah vindt het goed dat er 
minimentoren zijn op het Spinoza, zij weten 

hoe het is om een leerling te zijn hier op school. 
Ze geven ook goede tips. Ze helpen je bijvoorbeeld 

bij het inplannen van je daltonuren. 

Geen van de leerlingen heeft het meegemaakt dat er 
wordt gepest. Sarah: “Het is soms wel druk in de klas, 

maar de sfeer is goed”. Je hebt niet de hele dag les van 
je mentor, maar je kunt ze mailen en 

de klas heeft een whatsapp-groep. 
Daar wordt snel op gereageerd. 

Felice vertelt: ”Mijn 
minimentoren zijn gezellig en 
aardig en helpen mij als ik een vraag 
hebt over school. Ook als ik iets niet 
wil bespreken met mijn mentor 
dan ga ik naar mijn 
minimentoren”.



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!
 

Ino: “Het brugklaskamp was geweldig. 
Het was heel gezellig tijdens het kamp, 
je leerde ook iedereen kennen want alle 
klassen waren gemixt”.

    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.



 

Muziekplusprogramma

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 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.

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

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

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

Jaar 1 

mavo/havo                     

Jaar 2                                  

mavo/havo

mavo havo

havo/atheneum atheneum

atheneum

gymnasium

gymnasium



 

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 doorgaans 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 
2021-2025 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



Ouders van leerlingen op school hebben 
toegang tot de online werkplek. Daar vindt u: 
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. Het 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 we de kosten per 
schooljaar weer. Per schooljaar wordt de 
vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld met 
instemming van de ouderraad. Voor het 
schooljaar 2022-2023 was dat € 170,- per 
leerling.
Op onze website (onder FAQ) vindt u wat met 
deze bijdrage precies bekostigd kan worden.
De kosten voor het brugklaskamp zullen in 
het schooljaar  2023-2024 ongeveer 
€ 170,- bedragen. Via de school kunt u 
een Chromebook met korting bestellen.

Informatie voor de ouders



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 
(indien er plek is).
Meer informatie hierover kunt u verkrijgen  
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. De mentor en de 
lesgevende docenten begeleiden de 
leerlingen daarbij. 

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 Spinoza 
Lyceum Februari 2023

      Donderdag 9 februari  18.30-21.00 

      Vrijdag 10 februari  15.00-17.30

      Zaterdag 11 februari  10.00-13.00  

Aanmelding
Maandag 6 t/m vrijdag 16 maart 2023, 
via ELK (hier vind je meer informatie: 
www.elkadam.nl).

Spinoza Lyceum
Dalton Scholengemeenschap 

 

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

       www.spinozalyceum.nl

Met dank aan de redactrice van onze schoolkrant Sanne Schofield (5V), zij 
is verantwoordelijk voor de interviews van de brugklasleerlingen.

mavo / havo / atheneum / gymnasium


