
 

 



 

 

 

 

Welkom op onze school! Jij bent bezig met het uitkiezen 

van een nieuwe school. We weten dat dat best span-

nend is. Opeens ben je niet meer de oudste en het ge-

bouw is ook wat groter dan je gewend bent. Onze  

brugklasleerlingen zullen je vandaag op weg helpen. Kijk 

eerst even in dit programmaboekje wat jij vandaag  

allemaal wilt beleven. Je kunt bijvoorbeeld een science-

cache doen, ruimtefiguren tekenen of misschien wil je 

wel meehelpen met het schrijven van een boek. Vergeet 

ook niet om even langs het Brugklashonk te lopen. Hier 

mogen alleen onze brugklassers pauze houden. Je kunt 

alvast leren hoe je je boeken moet kaften en je kunt 

meteen ook even een kijkje nemen in de lockers.  

Wij zijn heel erg benieuwd naar wat jij allemaal gaat  

ontdekken. We wensen je heel veel plezier! 



 

 

001 Oefenen met een motivatiegesprek met drama  

005 Teken jouw driedimensionale ruimte  

101 Samenvatten met raketsnelheid  

106  Trouver la bonne route 

209 Spelen met ruimtefiguren  

 

Naam:  

Adviesniveau: vwo / havo / mavo 

 

 

Wat wil jij vandaag zeker doen? 

 

 

 

 

 

Welke vragen heb je voor ons? 

 

 
Privérondleiding? 

Onze leerlingen  
weten de weg! 

 
Conciërgeloge 

Vanaf 10.30 uur,  elk halfuur  



 

 

 

Wist jij dat het  

Vlietland College zo 

goed bereikbaar is?  

 

De paarse stipjes laten zien waar onze leerlingen vandaan komen! 

 

Wil jij weten hoe de schooldag van een 

brugklasleerling eruitziet? Fenna en Luuk 

zitten dit jaar bij ons in de eerste klas. Op 

Facebook en Instagram staat een filmpje 

van hun schooldag. Vergeet de pagina niet 

te liken, zodat je alvast op de hoogte bent 

van al het Vlietlandnieuws! 



 

 

Speciaal voor vandaag hebben we onze school 

in themagebieden ingedeeld, elk met een  

eigen kleur. Hiernaast lees je meer over die 

gebieden en de kleuren vind je terug in de 

school, zodat jij goed weet waar je bent! 

 

 

Op het VLC kunnen havo- en vwo-leerlingen met een talenknobbel 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.   

Speciaal voor de leerlingen in de mavo is er de mogelijkheid om Anglia te kiezen. 

Kom langs en ontdek Cambridge bij het Taleneiland en in het studiecentrum.  

 

 

 



 

 

Bonjour, hello, Guten Tag! Wij houden van avontuur en we gaan 

graag met elkaar op reis. Bezoek Café Julia en bestel je eten en drinken 

in het Duits, schrijf mee aan een boek bij Nederlands of doe de elevator 

pitch ‘en Français’. Vergeet ook niet om Cambridge te bezoeken. Tot 

ziens, goodbye, auf Wiedersehen, au revoir! 

In dit domein leer je je voorbereiden op de wereld van morgen. Hoe 

geef je je hoofd de ruimte om na te denken over vragen waar Google 

geen antwoord op heeft?  Wat kan een tijdreis door de geschiedenis 

ons leren? En welke taal spreekt de computer? De vakken levensbe-

schouwing, geschiedenis en digitale vaardigheden helpen jou op weg!  

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. Schijn je licht in de ruimte bij techniek. 

Kom een potje voetballen, springen op de tumblingbaan of grote tram-

poline, in de sporthal. En houd jij ook zo van muziek? Music moves you!  

begane 

grond 

 1e  

verdieping 

 1e  

verdieping 



 

 

Het is gezellig en fijn om als brugklasser in de pauze je eigen plek te 

hebben. In het Brugklashonk mogen alleen brugklassers komen. Weet 

jij al hoe je je boeken moet kaften? Kom kijken en kaft je eerste boek. 

Neem ook even een kijkje in de lockers.  

Het Vlietland College bruist en soms knalt het ook. Dat geknal mag  

alleen op de derde verdieping. Ja, onze docenten houden wel van  

spektakel! Bij natuurkunde, biologie en scheikunde kun je proefjes 

doen. Vandaag doen we een science-cache. We gaan op zoek naar de 

code van de kist. Per vak verzamel je cijfers. Lukt het jou om de kist te 

openen?  

Met wiskunde verkennen we het heelal en met aardrijkskunde ontdek-

ken we de wereld! Hier kun je ook kennismaken met onze afdelingen 

(mavo, HAtheneum, havo, vwo) en met het passend onderwijs op onze 

school.  

 2e  

verdieping 

 3e  

verdieping 

 2e  

verdieping 



 

 

A. Persoonlijk welkom  

B. Piano  

C. Koffie/thee  

D. Start rondleiding  

E. Meet & Greet 

 

ARTS +  SPORT & BEWEGING 

001  Drama      *les 

 Oefen met een motivatiegesprek 

005 Tekenen   *les 

 Teken jouw 3D –ruimte 

 

008 Techniek 

 Een licht in de ruimte 

012  Muziek 

 Music moves you! 

016 Sporthal 

 Instuif 

 

      Meld je meteen aan voor het schooljaar 2020-2021!  



 

 

BURGERSCHAP 

F. Cambridge en Anglia  

G. Internationalisering en ESN  

H. Oudervereniging en koffie/thee  

I. Leerlingencommissies 

 

TALENEILAND 

101 Nederlands     *les 

 Samenvatten met raketsnelheid! 

106 Frans        *les 

 Trouver la bonne route  

 

102 Duits  

 Café Julia 

103 Nederlands 

 Een astronaut in de ruimte;  

 schrijf mee aan ons boek 

104  Frans 

 Elevator pitch ‘en Français’ 

105 Engels 

 Fun & Games  

107 Digitale vaardigheden 

 Programmeren 

119 Godsdienst  

 Dilemma’s  

120 Geschiedenis 

 Reis door de tijd  

 



 

 

J. mavo  

K. havo  

L. HAtheneum  

M. vwo  

 

 

N. Passend onderwijs  

O. Decanenkamer  

P. Mentoraat  

Q. Kaften 

MENS & RUIMTE BRUGKLASHONK 

209 Wiskunde     *les 

 Spelen met ruimte 

 

213 Wiskunde 

 Met wiskunde de ruimte in 

210 Aardrijkskunde 

 Reis om de wereld  

Maak kennis met onze verschillende 

afdelingen en afdelingsleiders in de  

lokalen grenzend aan het brugklashonk! 

Ook vind je hier informatie over het 

mentoraat en krijg je kaftles.  



 

 

SCIENCE PARK 

303 Scheikunde 

302 Natuurkunde 

307 Biologie 

308 Biologie  

 



 

 



 

 

Heb jij een havo- of havo/vwo-advies en 

 wil je graag leren met een duidelijk doel? 

 wil je jezelf uitdagen en het beste uit jezelf halen? 

 wil je inzicht krijgen in jouw manier van leren? 

 wil je verantwoordelijkheid nemen voor je leerproces?  

 

 Denken als een echte wetenschapper 

 Onderzoek doen 

 Een onderzoek opzetten en presenteren   

 

 Dat leer je bij ons vanaf de brugklas! 



 

 

    

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 2020-2021! 

Inschrijven! 

 

Open Dagboekje 

Maak hier je aantekeningen!  



 

 

Open Dag bezocht, en dan… 
-  voor je ouders 

    

Afdelingsleider/coördinator brugklas en HAtheneum 

Peter Muires   mui@vlietlandcollege.nl  

Jolie van den Heuvel  heu@vlietlandcollege.nl 

 

Informatieavond Atheneum en HAtheneum: maandag 20 januari  

Op maandag 20 januari organiseren we een speciale informatieavond voor 

het atheneum (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 extra gemotiveerde havoleerlingen die willen 

doorgroeien naar vwo-niveau.  

Open Avond: donderdag 30 januari  

Deze avond is speciaal bedoeld voor ouders die nader kennis willen maken met 

het Vlietland College. U krijgt extra informatie over het brugklasjaar bij ons op 

school en de begeleiding door de mentor. U kunt uw zoon/dochter vandaag ook 

inschrijven! 

Apollolaan 262 

2324 BZ Leiden 

071-5769243 

http://www.vlietlandcollege.nl/Naar_het_Vlietland_College/Mavo__havo_en_vwo/Vwo
http://www.vlietlandcollege.nl/Naar_het_Vlietland_College/HAtheneum


 

 

Experience day: woensdag 5 februari 

Op woensdagmiddag 5 februari organiseren we een middag speciaal voor kinderen  

uit groep 7 en 8! Je kunt dan weer bij ons op bezoek komen om de school te beleven. 

Denk aan een escaperoom, sport, techniek, computeren, muziek en nog veel meer. 

Omdat dit altijd een druk bezochte middag is, moet je je wel van tevoren opgeven via 

onze website.  De Experience day begint om 13.30u.  

    

Open Dag bezocht, en dan… 
-  voor jou 

Meer informatie of vragen? 

Meneer Muires is de teamleider van de brugklas en mevrouw Van den Heuvel is 

de coördinator van de brugklas. Misschien hebben jullie elkaar wel eens gezien 

tijdens een bezoek van jouw school. Zij helpen je graag met het beantwoorden 

van je vragen. Na de Open Dag kun je altijd een mailtje sturen als je nog iets wilt 

weten. 

    

  

     tochnogeenvraag@vlietlandcollege.nl 


