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Kies jij ook voor onze school?



Je begint bijna aan een nieuw 

avontuur: jouw middelbare schooltijd. 

Je kijkt er vast naar uit. Tegelijkertijd 

kan ik me voorstellen dat je het ook 

spannend vindt. Gelukkig is er in 

Leiden een ruime keus aan goede 

scholen. De uitdaging waar jij nu voor 

staat is de juiste school voor jou 

eruit pikken. Hoe pak je zo’n 

belangrijke beslissing 

nou aan? Kijk om je 

heen, bezoek een paar 

websites, praat met 

je ouders en vraag 

vrienden die al op de 

middelbare school zitten, 

naar hun ervaringen. 

Stel, je kiest voor het Vlietland College. 

Wat mag je dan van ons verwachten? 

Wij vinden het belangrijk dat je jezelf 

kunt zijn. Dat je ontdekt wat je leuk 

vindt. Dat je erachter komt wat je lastig 

vindt en waarom. Dat je samenwerkt 

en dat je een steentje bijdraagt aan de 

hele school. Een positieve sfeer, waarin 

we interesse in elkaar hebben, staat bij 

ons centraal. Waarom? Omdat je pas 

echt leert en jezelf ontwikkelt 

als je goed in je vel zit. Als 

je je prettig voelt in je 

klas én op school. Mocht 

er toch eens iets zijn, 

zoek dan je mentor en je 

leerlingmentoren op. 

‘Ontdek je talent.’ Tja. Maar 

hoe ontdek je op welk gebied jouw 

talenten liggen? Daar kom je achter 

door heel veel verschillende dingen

te doen. Toneel, sporten, extra vakken, 

schrijven voor de schoolkrant, meepra-

ten over de koers van de school, een 

filmavond organiseren en

misschien wel mee met een reis naar 

het buitenland. Er kan van alles. 

Probeer van alles. Voor je het weet 

ontdek je je verborgen talenten!

Het Vlietland zijn we samen, de leerlin-

gen en iedereen die bij ons op school 

werkt. Met elkaar maken we de school. 

Als je kiest voor Het Vlietland College, 

kies je voor een school waar je de ruim-

te krijgt jezelf te zijn, zodat je een nog 

betere versie van jezelf kunt worden.

 Mathieu Arnouts, rector

Even kennismaken
welkom!

‘‘Ik wil graag een shout-out geven 

aan de conciërges, zij zijn echt top!” 

“Ik doe aan wedstrijdzwemmen, waarvoor ik vaak ‘s-ochtends moet trainen en dus met een extra tas op school kom. Ik heb daarom een extra grote locker gekregen zodat ik al mijn spullen kwijt kan. Ook mag ik soms lessen missen als ik bijvoorbeeld een wedstrijd heb.”

Fieke Verdoes

Merlijn van der Hoeven

Samen maken 
we de school!



Andere klasgenoten, nieuwe vakken, 

een ander gebouw. Eigenlijk is alles 

nieuw. Maar geen nood, op het 

Vlietland College zorgen we ervoor 

dat je je snel thuis voelt.

Al voor de zomervakantie maak je 

kennis met je mentor en je klas. In de 

eerste week na de vakantie leer je de 

school en je klasgenoten direct goed 

kennen. Voor je het weet voel je je 

helemaal thuis.

Presteren op niveau

Op het Vlietland hebben we brugklas-

sen voor vwo, vwo/havo, havo/mavo 

en HAtheneum. Om te bepalen waar jij 

‘hoort’, kijken we vooral naar het advies 

van je basisschool. Tijdens het school-

jaar stellen we definitief vast welk 

schooltype het beste bij je past. 

Je kunt uit elke brugklas doorstromen 

naar havo, mavo, vwo en HAtheneum. 

Mentor

De mentor let op je resultaten, helpt je 

en houdt contact met je ouders. Tijdens 

de mentorlessen besteedt hij of zij ook 

aandacht aan de aanpak van je school-

werk en de sfeer in de klas. 

Leren studeren

Ook in de lessen besteden we 

aandacht aan ‘leren studeren’. 

Dat doen we met het Vlietland Model 

waarmee je ‘spelenderwijs’ een juiste 

studiehouding aanleert. Heb je tijdelijk 

behoefte aan extra steun voor een vak, 

dan kun je naar het Ster(k)uur.

Extra’s

Het Vlietland College biedt heel veel 

extra’s, zoals: de sportinstuif, het 

schooltoneel, het brugklas 

theaterproject en schoolfeesten 

waaronder de Nieuwjaarsdisco en een 

drukbezochte podiumavond. Natuurlijk 

zijn er ook veel commissies waaraan je 

kunt meedoen, zoals de leerlingenraad 

en de schoolkrant. 

Schooldag

De schooldag begint om 8.15 uur, als 

je het eerste uur op school moet zijn. 

Het achtste uur, normaal gesproken het 

laatste van de dag, eindigt om 15.40 

uur. De lessen duren dit jaar - wegens 

Corona - 45 minuten. Tussen de lessen 

door heb je steeds vijf minuten om 

naar de volgende les te gaan. Er is een 

pauze na het derde uur en er is een 

pauze na het vijfde uur. Brugklassers 

hebben daarvoor het ‘Brugklashonk’, 

een pauzeruimte die speciaal voor 

jullie bestemd is. Houd er rekening 

mee dat je per dag zeker 1,5 uur met 

huiswerk bezig bent.
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Van groep 8 naar de brugklas Na de brugklas



“Je hoeft niet belachelijk veel te leren”

Sa
ar

 e

n 
Shirin

Hoe hebben de brugklassers van vorig 

jaar de overstap naar het Vlietland 

ervaren? Shirin Raj en Saar Winkel 

vertellen over hun eerste jaar op het 

Vlietland College.

“Ik vond het eigenlijk best wel eng om 

hierheen te gaan, maar uiteindelijk was 

het echt heel erg leuk”, zegt Saar. 

Shirin: “Ik had niet echt een eng gevoel, 

het Vlietland College is heel erg 

bekend bij ons op de basisschool, 

dus ik had er wel vertrouwen in. Het 

brugklasjaar was zelfs minder zwaar 

dan ik dacht.” 

Saar: “Ja dat vond ik ook. Ik had 

verwacht dat we elke dag tot 10 uur 

‘s avonds bezig zouden zijn, maar dat 

viel echt mee. Je moet natuurlijk wel 

veel leren, maar niet belachelijk veel.” 

Shirin: “Het is ook fijn dat er een 

brugklashonk is, want ik was wel bang 

voor de pauzes, om tussen de oudere 

leerlingen te zitten.” 

Shirin: “Ik vind onze klas echt superleuk. 

Iedereen is superaardig en ik kan het 

met iedereen vinden.” Saar reageert: 

“Het is eigenlijk best bijzonder dat je zo 

snel vrienden maakt en dat een klas zo 

snel hecht wordt.”            

Shirin: “Iedereen voelt zich op zijn 

gemak. Daarom is de sfeer ook zo goed.”

Saar: “De mentorlessen waren heel 

leuk en vaak verdeeld in thema’s. Soms 

waren er zelfs spelletjes om de stress 

te verminderen of om ons uit te dagen.” 

Shirin: “Verder hebben we ook geleerd 

over plannen, samenvatten en andere 

dingen om het leren makkelijker te 

maken, dus dat was wel heel erg fijn.” 

“Ik heb het eigenlijk ontzettend naar 

mijn zin gehad dit jaar en ik ben erg 

benieuwd naar volgend jaar”, zegt 

Shirin. “Het is een heel fijne, rustige 

school en er is veel structuur en 

duidelijkheid, waardoor je zelf ook 

rustig blijft”,  zegt Saar. 

‘‘Je kan open zijn in de school, want 

iedereen is aardig, ook de docenten. 

Als je iets fout hebt, word je wel 

verbeterd maar niet op een boze 

manier. Het blijft altijd gezellig. ” 

“Het is een school waar je 
je thuis voelt, ook omdat je 
buiten de les veel contact 

hebt met je leraren.”

Chaya Verhoef

Oumaima Bouhamed

Het is een heel 
fijne, rustige 

school

‘‘In de brugklas krijg je eerst 

proeftoetsen voor elk vak, dat 

is superhandig want dan kan je 

even kijken hoe het werkt.”

Finn de Reede



Het brugklaskamp vindt plaats aan het 

begin van het schooljaar, in de eerste 

week. Riva van Ruiten - nu HA2C - kijkt 

terug. “We werden echt een hechte 

klas.”

“Het brugklaskamp was heel 

gezellig! Het was een 

leuke manier om je 

klasgenoten goed 

te leren kennen. In 

groep 8 klikte het 

niet altijd met de 

rest en dat was 

lastig. Doordat ik 

mijn nieuwe klas 

direct goed heb leren 

kennen, wist ik dat ik 

hen kon vertrouwen.” 

“Op kamp deden we verschillende 

spellen, waarbij je lekker actief bezig 

was. Het was een goede manier om je 

eigen klas te leren kennen. Sommigen 

activiteiten deden we met of tegen 

andere klassen, daarom kende ik 

daarna ook al een paar leerlingen 

uit die klassen.”

“Voordat we op kamp 

gingen, kende ik 

maar twee andere 

kinderen in mijn 

nieuwe klas. Al snel 

waren dat er vier en 

daarna steeds meer. 

We werden echt een 

hechte klas. Dat is handig. 

Als er iets gebeurt, staan je klas-

genoten achter je en helpen je snel.”

“Als je iemand goed kent, weet je 

wanneer je wel of niet met iemand kan 

samenwerken. Dat is namelijk bij elke 

opdracht anders. Je weet wie je aardig 

vindt, maar ook met wie het té gezel-

lig zou zijn om goed 

aan school te 

kunnen 

werken.” 
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Wat is het brugklasproject? Het is in 

ieder geval inspirerend en uitdagend. 

Zoë van den Berg, nu A2A, vertelt er 

meer over. 

“Het brugklasproject is een toneelstuk 

dat elk jaar over iets anders gaat. Elke 

klas heeft een bedrijf (gedeelte) van het 

toneelstuk wat ze in moeten studeren. 

Alle bedrijven worden aan elkaar 

geplakt en zo ontstaat er een toneel-

stuk. Als het script is geschreven, moet 

je volop aan de slag. Het decor wordt 

gemaakt, het script wordt ingestudeerd 

etc. In de klas oefen je vaak en ook 

thuis moet je de tekst leren. “

“Als je niet zo van acteren houdt, is het 

natuurlijk niet erg. Als je wilt mag je 

ook helpen met het decor en de spullen 

maken. Zo blijft het voor iedereen leuk 

en interessant om te doen.”

“Op de dag van de uitvoering worden 

de lessen geschrapt en doe je de laat-

ste dingen: de kleding en de spullen. 

Dan kun je samen met de anderen uit 

je klas die in jouw scènes zitten de 

tekst oefenen. Nadat je daarmee klaar 

bent, is het nog één keer repeteren 

op het podium en daarna in het echt! 

Uiteindelijk sluit je af met een lied en 

dan ben je alweer klaar.”

Z
oë
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 den Berg

Het brugklasproject

Brugklaskamp, op stap met Riva



 

Op het Vlietland College en zeker in de 

brugklas, is het mentoraat heel belang-

rijk. Een gesprek tussen twee hardcore 

brugklasmentoren: Marco van den 

Barselaar en Marenka Timmermans.

TIM: “Ik vind het leuk om mentor te zijn 

omdat ik op die manier echt iets kan 

betekenen voor leerlingen. Ik geef mijn 

leerlingen niet 

alleen aardrijkskun-

de maar ik neem 

ze als mentor mee 

door het hele brug-

klasjaar. Ik vind het 

ook leuk om te zien 

hoe de leerlingen 

zichzelf ontwik-

kelen in de eerste 

klas. En jij?” 

BAR: “Vanaf het moment dat ik deze 

school binnenliep, wilde ik al mentor 

worden en dan met name in de 

brugklas. Ik hou heel erg van het 

enthousiasme van nieuwe leerlingen. 

Ik krijg heel veel energie van het 

begeleiden van mijn mentorleerlingen.”
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TIM: “Het is ook leuk 

om een hechte band op 

te bouwen met de klas. 

Je leert de leerlingen 

echt kennen.” 

BAR: “Ja, en het voelt heel fijn om zo’n 

belangrijke taak te hebben en het 

vertrouwen van de leerlingen te 

krijgen. Ik probeer ook tijdens de 

mentorlessen veel aandacht te 

besteden aan een positieve sfeer 

en het samenwerken in de klas. 

Wat vind jij belangrijk om in de 

mentorlessen te doen?” 

TIM: “Ik voer veel individuele 

gesprekken omdat ik wil weten 

hoe het gaat met de leerlingen. Niet al-

leen qua cijfers maar ook hoe het met 

ze gaat op persoonlijk vlak, in de klas 

en thuis. Het werkt vaak beter om dat 

met de leerlingen apart te bespreken.” 

BAR: “Zeker als het om gevoelige 

onderwerpen gaat, is het belangrijk dat 

leerlingen je  vertrouwen. Alleen dan 

kun je ze goed helpen. Wat doe je nog 

meer?”

TIM: “We leggen in de brugklas de 

basis met studievaardigheden, 

plannen en het ‘leren leren’. We zoeken 

zo naar de manier van leren die het 

beste leerlingen past.”

             BAR: “En natuurlijk proberen 

we zoveel mogelijk leuke 

klassenuitjes te doen. Bowlen, 

JumpXL, zwemmen, Netflix 

kijken op school en nog veel 

meer. School mag natuurlijk ook 

           leuk en gezellig zijn!”

De brugklasmentor

“Waarom vind jij 
het zo leuk om 
mentor te zijn?”

“Mijn mentor, mevrouw Blansjaar, 
heeft me goed geholpen met 
dingen waar ik tegenaan liep. 
Daar heeft ze echt veel tijd in 
gestoken. Ze heeft onwijs hard 
gevochten om ervoor te zorgen 

dat ik over kon naar de 
volgende klas.”

Marit Richel

Wist je datmeneer van den Barselaar is genomineerd tot leraar van het jaar 2021?



Jasmijn Mulder zit in 6 vwo. Terwijl 

jullie beginnen aan de middelbare 

school, is zij al bijna klaar. Benieuwd 

hoe ze het Vlietland 

College heeft 

ervaren? “De 

school is 

relatief klein, 

waardoor ik 

me er al snel 

thuis voelde.”

“Zes jaar ge-

leden bevond ik mij 

in dezelfde positie als 

jij nu. Het kiezen van een middelbare 

school voelde ontzettend spannend en 

ik was compleet overweldigd door alle 

opties en dingen om te overwegen.”

“Nee, het Vlietland-gebouw is niet erg 

mooi, zelfs de leerlingen en docenten 

maken hier nog altijd grappen over. 

Gelukkig valt dat van binnen heel erg 

mee. We hebben zelfs recent nog een 

nieuwe mediatheek 

gekregen. “

“De school is relatief klein, 

waardoor ik me er al snel 

thuis voelde. Niet alleen ben 

je hierdoor meer verbonden 

met de andere leerlingen op 

school, ook met de docen-

ten kun je gemakkelijk een 

vriendschappelijke band opbou-

wen. Doordat er minder leerlingen 

zijn, krijg je als individu meer aandacht, 

of je nou ergens moeite mee hebt of 

juist ergens in uitblinkt.”

“Op het VLC zijn er veel 

extra activiteiten. Zo 

ben ik naar Lille (met 

Frans), Winterberg (ski-

en in Duitsland), 

Cambridge (extra Engels) en Barcelona 

(excursie klas 5) geweest. Ook zijn er 

mogelijkheden om je aan te sluiten bij 

bijvoorbeeld de schoolkrant, de leer-

lingenraad of de sportcommissie. Sinds 

de derde volg ik ook Cambridge, extra 

lessen Engels. De school biedt dus veel 

mogelijkheden om je te ontwikkelen, 

zowel binnen als buiten de lessen. 

Kortom, het Vlietland College is een 

heel leuke school. Ik raad je aan om 

langs te komen op de open dag zodat 

je het voor jezelf kunt zien.” 

Iedere brugklas heeft twee leerling-

mentoren, leerlingen uit de bovenbouw 

die je wegwijs maken op school. Aan 

het woord is Anna, vorig jaar mentor 

van A1A. ”Als het kon, zou ik het zo nog 

een keer doen.” 

 

“Hoi, ik ben Anna en ik was in 2019-

2020 leerlingmentor van A1A, zelf zat 

ik toen in A5B. Ik was echt superblij 

toen ik hoorde dat ik leerlingmentor 

mocht worden. Het was natuurlijk een 

raar jaar met het coronavirus, maar ik 

vond het toch heel leuk om te doen, en 

als het kon zou ik het zo nog een keer 

doen.”

“Ik weet nog dat ik mijn eigen jaar in 

de brugklas mijn leerlingmentoren 

superleuk vond, dus ik wilde graag zo’n 

ervaring meegeven aan de nieuwe A1A 

van het Vlietland College. Ik ontmoette 

de klas voor het eerst een week voor 

de zomervakantie, en dat was voor hen 

natuurlijk spannend, maar voor mij ook. 

 “Na de zomervakantie zijn we met 

alle brugklassen op het kennis-

makingskamp gegaan. We 

hebben zoveel leuke 

dingen gedaan, van 

vlotten bouwen tot 

de spooktocht! Het 

kamp is voor mij 

toch wel een van de 

leukste herinnerin-

gen aan deze gewel-

dige klas.”

 “Het zijn stuk voor stuk echt heel leuke 

kinderen en ik ben superblij dat ik 

aan deze klas gekoppeld was. Ook het 

brugklasproject was heel leuk. Ik heb 

toen echt weer een nieuwe kant van 

iedereen leren kennen.”

“Ik vind het heel jammer dat we niet 

nog meer leuke dingen hebben kunnen 

doen door het virus, maar 

volgens mij heeft 

iedereen een goed en 

gezellig eerste jaar 

gehad op het VLC.”

Van brugklas tot examenjaar 
Jasmijn M
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Anna, op haar eigen 

brugklaskamp

op het VLC zijn 
er veel extra 
activiteiten 



Welkom in de brugklas!

Mevrouw Jolie van den Heuvel is 

afdelingsleider van de brugklassen. 

Zij vertelt je meer over het eerste jaar 

op het Vlietland College. “De overstap 

van de basisschool naar de middelbare 

school is best groot.” 

“Een nieuw gebouw met andere regels, 

nieuwe klasgenoten, meer docenten en 

veel meer vakken die je allemaal weer 

op een andere manier moet aanpakken. 

De overstap van de basisschool naar 

de middelbare school is best groot. Wij 

gaan je daarbij helpen.”

“Elke klas krijgt zijn eigen mentor, bij 

wie je altijd terecht kunt met vragen 

of als je hulp nodig hebt. Al voor de 

zomervakantie kom je een keer naar 

het Vlietland College om je mentor te 

ontmoeten. Op de eerste dag van het 

schooljaar is je mentor de hele dag 

bij je klas. Hij of zij  zorgt ervoor dat 

je alles leert wat je nodig hebt om te 

beginnen. Want hoe werkt dat rooster, 

waar moet je kijken om alle informa-

tie te krijgen en welke docenten gaan 

jou lesgeven? Je gaat die eerste dag 

ook starten met het invullen van de 

VLC-planagenda.”

“De dag erna gaan we op kamp, drie 

dagen lang. Vlotten bouwen, klimmen, 

sporten, vossenjacht - er is veel actie. 

Maar er zijn ook momenten met je 

mentor en we eten en slapen samen in 

een eigen huis voor jouw klas. Je snapt 

dat je na die dagen je klasgenoten al 

best goed kent, misschien zelfs nieuwe 

vrienden hebt gemaakt en dat je je 

vertrouwd voelt met je mentor. Na het 

kamp ben je klaar om te starten met 

het ‘echte’ werk.”

kom je 
ook?

“Tijdens het schooljaar blijven we je 

helpen. Je krijgt bij elk vak te horen hoe 

je de stof het beste kunt aanpakken 

en je krijgt een proeftoets. Tijdens de 

mentorlessen leer je hoe je moet leren. 

Hoe maak je aantekeningen, een 

samenvatting, hoe leer je woordjes, 

welke leerstijl past bij jou? Lukt het 

niet, dan kun je ‘Ster(k)uren’ volgen, als 

je wat extra begeleiding of uitleg nodig 

hebt.

“Zo proberen we er met elkaar voor te 

zorgen dat het goed met je gaat op het 

Vlietland College.” 

“Het is een overzichtelijke school, je weet snel de weg. En de broodjes zijn echt lekker, vooral een broodje 
Sjaak.”

Nick Juffermans

“Toen ik een middelbare school 

zocht, heb ik voor het Vlietland 

gekozen omdat er veel begeleiding 

zou zijn voor leerlingen met 

dyslexie. Dat was een goede 

keuze, er is inderdaad veel hulp 

en aandacht voor.”

Daan Zwart



Nieuwsgierig geworden?

9 JA
N

OPEN DAG

27 JA
N

EXPERIENCE DAY

@ v l i e t l a n d c o l l e g e

Blijf op de hoogte met 

de Open Dag App van 

het Vlietland College!


