Wat leuk dat jij er bent!
Welkom
MIJN Open Dag!

Volg een les
Presentaties onderwijs
Ontdek het Vlietland College

We willen natuurlijk graag aan je laten zien hoe alles
werkt bij ons op het Vlietland College. Je hebt inmiddels
een goodiebag gekregen en je vader en/of moeder een
kopje koffie. Bekijk snel dit programmaboekje en zie dat
er een heleboel dingen te ontdekken zijn vandaag.
Voel je vrij om dat op je eigen manier te doen!
Veel plezier!

Plattegrond
Test je kennis!

Ontdek het Vlietland College

HAtheneum/vwo

 Luister naar verschillende presentaties

Aantekeningen

 Krijg een rondleiding van een brugklasleerling

Inschrijven

 Zoek onze speciale gasten

Open Dag bezocht, en nu?

 Ontmoet onze docenten

Gezocht: Onderzoekers en
Speurneuzen

 Bezoek de vaklokalen
 Volg een les
 Test je kennis

Wij helpen je graag op
weg vandaag. Stel je
vragen en krijg alle
informatie die jij wilt
hebben!
AULA

Naam:
Advies niveau: vwo / havo / mavo

Wat wil jij vandaag ontdekken?

Welke vragen heb je voor ons?

Onze leerlingen
weten de weg!
Conciërgeloge

Vanaf 10.30, elk half uur

001

Tekenen

002-006

VLC algemeen Doorlopend

105

Frans óf Engels

205+207 HAtheneum

10:30, 11:30, 12:30

119

Geschiedenis

204+206 vwo

11:00, 12:00, 12:45

208

Biologie

209

Wiskunde

Speciaal voor vandaag hebben we onze school
in zes themagebieden ingedeeld, elk met een
eigen kleur. Hiernaast lees je meer
over die gebieden, de kleuren
vind je terug in de school.
Succes!

Weet jij het antwoord
op de speciale vragen
van onze docenten?
Lees snel verder

Wist je dat onze leerlingen
niet alleen zelf op reis gaan,
maar dat er ook leerlingen
uit het buitenland onze
school bezoeken.
LOKAAL 106

Op het VLC kunnen havo- en vwo-leerlingen met talent Cambridge Engels volgen.
Je leert dan Engels op hoog niveau waarmee je later zelfs in het buitenland kunt
studeren. In de vwo-brugklas volgt iedereen Cambridge.
Kom langs en ontdek Cambridge bij het Taleneiland. Speel een spelletje mee of doe
de British Culture Quiz!
Start spel:
10:30 Stop the Bus!
11:30 Who am I?
12:30 Blind Cartoons

British Culture Quiz:
10:15, 11:00, 12:00

Themagebieden
KUNST & SPORT

TALEN EILAND

WERELDWIJS

Leren doe je niet alleen
met je hoofd, maar ook
met je handen. Op het
Vlietland College hebben
we verschillende kunstvakken, zoals tekenen,
muziek, techniek en
drama. Ben jij graag
creatief bezig? Dan zien
we je zo!

Bonjour, Hello, Guten Tag!
Wij houden van avontuur
en we gaan graag met
elkaar op reis. Maar dan is
het natuurlijk wel handig
om de taal goed te
spreken. Test je Engelse
kennis bij Cambridge,
volg een Franse of Engelse
taalles en vergeet niet om
ook het Nederlandse en
Duitse lokaal te bezoeken!

Wij vinden het belangrijk
dat iedereen zijn eigen
plek heeft in de wereld.
Bij informatiekunde zorgen
we ervoor dat je de
digitale wereld beter leert
begrijpen. Bij geschiedenis
leer je over de wereld van
vroeger en bij aardrijkskunde ontdekken we de
wereld van vandaag.
Een wereldwijze burger,
dat zou toch iedereen
moeten zijn?

Maar ook sportief kun je
bij ons alle kanten op.
Heb jij onze klimwand in
de sporthal al gezien?

Tot ziens, goodbye, auf
Wiedersehen, au revoir!

MENS & RUIMTE

BRUGKLASHONK

SCIENCE PARK

Nee, naar Mars kunnen
ook wij nog niet! Naar
Mars, dat zou pas een
toffe reis zijn, die ook
goed zou passen bij
onze school.

Soms is het wel even wennen op een nieuwe school.
Daarom is het fijn om als
brugklasser in de pauze je
eigen plek te hebben. In
het brugklashonk mogen
alleen brugklassers komen.
Het is verboden terrein
voor leerlingen uit andere
leerjaren! Weet jij al hoe
je je boeken moet kaften?
Neem hier een drankje,
kom kijken bij het mentoraat en kaft je eerste boek.

Het Vlietland College
bruist, maar knalt soms
ook. Dat geknal mag natuurlijk alleen op de derde
verdieping. Ja, onze docenten hier houden wel van
spektakel.
We laten je graag zien wat
de passie is van onze
docenten natuurkunde en
scheikunde en speciaal
voor de brugklas Digital
Science. Wie weet, mag jij
zelf ook wel een onderzoekje doen.

Mens en ruimte gaat over
de vakken wiskunde,
biologie en godsdienst.
Hoe je mens en ruimte
terugziet bij deze vakken?
Dat kun je natuurlijk
bekijken in de vaklokalen.

Begane grond

1e etage

J. Decaan

B. ICT hulp

E. Algemene presentatie
volg

C. Podium Drama

F. Cambridge

L. Mentoraat

D. Start rondleiding

G. Op reis!

M. Leer je boek kaften

 Schrijf je in!

H. Leerlingcommissies

N. GSA

I. Zorg op Maat

O. Bowlingbal Lissajous machine

A. Persoonlijk welkom

K. Koffie/thee (oudervereniging)

2e etage

3e etage

Leer nu je boek kaften in
het ‘Brugklashonk’ en
je krijgt een uniek
stickervel cadeau!

KUNST & SPORT
001 + 005 - Tekenen
008 - Techniek
012 - Muziek
Sporthal

MENS & RUIMTE
208 + 212 - Biologie
209 + 213 - Wiskunde
211 - Godsdienst

TALEN EILAND
101 - Nederlands
102 - Duits
103 + 105 - Engels
104 + 105 - Frans

WERELDWIJS
115 + 117 - Informatica
119 - Aardrijkskunde
120 + 122 - Geschiedenis

BRUGKLASHONK

SCIENCE PARK

205 + 207 Méér HAtheneum
204 + 206 Méér vwo

302 + 306 - Natuurkunde
303 - Scheikunde
306 - Digital Science

Onze docenten hebben een speciale vraag voor je!
Weet jij het antwoord? Niet? Geen probleem, zoek
de QR-code in de vaklokalen en bekijk het filmpje.
1.Hoe zeg je “Ik zit in de brugklas” in het Frans?
…………………………………………………………………………………….

Installeer een QR-reader
op je telefoon en scan de
QR-codes op de posters
ICT-hulp in de PLAZA

2.Uit welke 3 landen bestaat Groot-Brittannië?
……………………………………………………………………………………………….
3.Wat betekent de oudste Nederlandse zin?
“Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hic anda thu uuat unbidan uue nu?”
………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.Wat is het verschil tussen tornado’s en orkanen?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.Wat betekent het woord “Farao”?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.Wat kun je allemaal doen met een geodriehoek?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
7.Wat betekent het woord “Biologie”?
………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.Waarom voelt metaal kouder aan dan hout?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.Wat is de binaire code (computertaal) van het lokaalnummer van het vak
informatica?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
10.Bij welke godsdiensten horen deze symbolen?

……………..

……………

……………….

………………..

………………...

11.Wie kan het langste een bal hoog houden, mevr. van Dijken of dhr. Mulder?
(omcirkel het juiste antwoord)

Heb jij een havo- of havo/vwo-advies en
 wil je graag leren met een duidelijk doel?

Kom naar de
HAtheneum voorlichting in
lokaal 205 en 207
10:30, 11:30, 12:30

 wil je jezelf uitdagen en het beste uit jezelf halen?
 wil je invloed op je lessen, huiswerk en planning?

 Onderzoek doen
 Denken als een echte wetenschapper
 Een onderzoek opzetten en presenteren
Dat leer je bij ons allemaal al vanaf de brugklas.

Nieuwsgierig?
Kom voor meer
informatie naar
lokaal 204-206
11:00, 12:00, 12:45

Aantekeningen

Inschrijven!
Ben jij enthousiast geworden? Je kunt je vandaag al inschrijven bij onze inschrijfbalie
op de begane grond (locatie * op de plattegrond). Ben je al thuis? Schrijf je dan
digitaal in via onze website en reserveer jouw plek voor schooljaar 2018-2019!

Persoonlijke inschrijfavonden
Hebben jij en je ouders nog vragen en/of wil je hulp bij het inschrijven, kom dan op
25 januari of 6 februari naar de inschrijfavond van het Vlietland College. Eén van
onze medewerkers staat jullie dan persoonlijk te woord.
Maak een afspraak via www.vlietlandcollege.nl

Open Dag bezocht, en dan...

Op maandag 22 januari organiseren we een speciale informatieavond voor het vwo en
het HAtheneum. Onze vwo-klassen onderscheiden zich doordat we al vanaf de brugklas
aan de slag gaan met academische vaardigheden. Het HAtheneum biedt kansen voor
gemotiveerde havoleerlingen die willen doorgroeien naar vwo-niveau.
Aanvang: 19.30 uur.

Op woensdagmiddag 31 januari organiseren we een middag speciaal voor kinderen
uit groep 7/8! Beleef het Vlietland College, je kunt van alles en nog wat doen. Denk
aan een escaperoom, sport, techniek, computeren, muziek en nog veel meer.
Aanvang: 13.30 uur.

Deze avond is speciaal bedoeld voor ouders die uitgebreider kennis willen maken met het
Vlietland College. U krijgt extra informatie over onder andere begeleiding, de brugklas
of inschrijven. Uiteraard bent u ook van harte welkom voor een algemene voorlichting
over het Vlietland College. Deze avond start om 19.30 uur.

Wil je op een andere manier kennismaken met het Vlietland College?
Bijvoorbeeld door een dagje mee te lopen met één van onze
leerlingen of een bezoek met je schoolklas aan het VLC?
Neem dan contact op met Peter Muires.

Peter Muires
p.muires@vlietlandcollege.nl

Apollolaan 262
2324 BZ Leiden
071-5769243

Stempelkaart

Vind 4 wetenschappers,
vraag een stempel en wie
weet ontvang jij dan wel
de Nobelprijs!

Ben jij nieuwsgierig en onderzoekend? Dan heb je vandaag een heleboel te doen!
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren om slimme vragen te stellen
en op zoek gaan naar antwoorden. Op school lopen wetenschappers en reizigers rond.
Kun jij ze vinden?

Haal snel je prijs op in lokaal 110!

Zie jij een echte Engelsman,
een heuse Fransoos of een
Duitse schone? Lever een
vol paspoort in, zodat jij het
VLC weer mag verlaten!
Psssst, het zijn er 3.

