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Stel, je kiest voor het Vlietland College. 

Wat mag je dan van ons verwachten? 

Wij vinden het belangrijk dat je jezelf 

kunt zijn, ontdekt wat je leuk vindt, 

erachter komt wat je lastig vindt, 

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 en 

op school. Mocht er toch 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. 

Gewoon uitproberen. Toneel, sporten, 

extra vakken, schrijven voor de school-

krant, de Wiskunde Olympiade, 

meepraten 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!

 Beste leerling,

     Mathieu Arnouts
      rector

VLC 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 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.



Op het Vlietland College willen we 

zo goed mogelijk aansluiten bij jouw 

leervraag. Iedereen is ergens anders 

goed in. Daarom werk je met een 

laptop en met studiewijzers waarin 

je keuzemogelijkheden hebt. Het 

maakt het mogelijk om je uit te dagen 

bij vakken en onderwerpen die je 

goed liggen en makkelijker om je te 

ondersteunen bij vakken of 

onderwerpen die je moeilijk vindt.

Het Vlietland zijn we samen, alle 

leerlingen 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 ruimte krijgt om jezelf te zijn, zodat 

je een nog betere versie van jezelf kunt 

worden.  

Het Vlietland 
Zijn we samen!



Van groep 8 
naar de brugklas
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 brugklassen 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 schooljaar stellen we definitief vast welk school-

type het beste bij je past. Je kunt van elke brugklas doorstro-

men 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 schoolwerk en de 

             sfeer in de klas. 



Je kunt van elke brugklas 

doorstromen naar één van 

de volgende niveaus: 

Leren studeren

Ook in de lessen besteden we aandacht 

aan ‘leren leren’. Dat doen we met het 

Vlietland Model waarmee je ‘spelender-

wijs’ een juiste studiehouding aanleert. 

Heb je tijdelijk behoefte aan extra 

steun voor een vak, dan kun je naar het 

Ster(k)uur.

Laptops

Sinds vorig jaar werken we op het 

Vlietland met chromebooks. Je hebt 

boeken, zeker. Maar je zult met grote 

regelmaat ook op je laptop kunnen 

werken, zowel in de les als thuis. 

Extra’s

Het Vlietland College biedt heel veel 

extra’s, zoals: de sportinstuif, het 

schooltoneel, het brugklas theater-

project, schoolfeesten, de Experience 

Day 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. De 

meeste lessen duren 50 minuten. Er is 

een pauze na het derde, het vijfde, en 

het zevende uur. Brugklassers hebben 

daarvoor het Brugklashonk, een pauze-

ruimte die speciaal voor jullie bestemd 

is. Houd er rekening mee dat je op de 

middelbare school per dag zeker 1,5 

uur met huiswerk bezig bent.

mavo

havo

vwo

HAtheneum

Wil je meer lezen over mavo, havo, vwo of HAtheneum?

Bekijk dan ook eens deze folder:

Na de brugklas



Wat waren jullie verwachtingen 

van de middelbare school?

Maxim: Ik had het gevoel dat ik de 

kleinste zou zijn en ik wist niet zo goed 

wat ik daarvan moest verwachten. Maar 

ook wel dat het leuk zou zijn en dat ik 

meer uitdaging zou krijgen dan op de 

basisschool. Jarne: Ja, daar ben ik het 

wel mee eens. Vooral meer uitdaging, 

daar had ik wel behoefte aan. Maar 

tegelijkertijd dacht ik ook wel dat het 

veel zwaarder zou zijn dan de basis-

school. 

Klopten die verwachtingen 

uiteindelijk een beetje?

Maxim: Jawel hoor, maar ik merkte  

niet er niet zoveel van dat ik de klein-

ste was. Ik voelde me vooral op mijn 

gemak. Jarne: Ik voelde me thuis, totaal 

niet ongemakkelijk of wat dan ook. 

Hoe was het op kamp? 

Maxim: Kamp was heel erg leuk. De 

leukste tijd van de brugklas. Jarne: De 

spelletjes die je ging doen waren heel 

erg leuk en je kreeg heel snel een band 

met elkaar en de sfeer in de klas werd 

meteen positief en goed. 

Merkte je een verschil in de klas 

voor en na het brugklaskamp? 

Jarne: We waren opeens allemaal be-

vriend na kamp. Voor kamp zeiden we 

niet zoveel tegen elkaar maar daarna 

waren we opeens een hechte groep.  

Maxim: Ja, super fijn om dat te doen 

voor de echte lessen beginnen. De 

spanning was er helemaal van af.

Wat zouden jullie als advies willen 

geven aan nieuwe brugklasleerlingen?

Maxim: Zorg dat je jezelf blijft. 

Jarne: Ga in de klas naast iemand zitten 

bij wie je je fijn voelt en met wie je 

goed kunt samenwerken. 

Hoe hebben de brugklassers van vorig jaar de overstap naar het Vlietland ervaren? 

Maxim en Jarne (2 vwo) vertellen over hun eerste jaar op het Vlietland College.

“Ik voelde me vooral 

op mijn gemak”
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Brugklaskamp, 

op stap met Jim

Iedere brugklasser van het Vlietland 

College gaat aan het begin van het 

schooljaar op kamp. Jim Zirkzee 

vertelt er meer over. “Het voelde als 

één groep.”

In het begin vond ik het best spannend. 

Ik kende niemand, op twee klasgenoten 

van mijn basisschool na. Toen we van 

school vertrokken, ging ik in de bus 

naast mijn oude klasgenootjes van de 

basisschool zitten. Eenmaal aangeko-

men op kamp, zaten we in een kring. 

Ik weet nog dat ik die kring rond keek 

en dacht: ‘dit is het, met deze kinderen 

zit ik het hele jaar in de klas.’ 

Verder kende ik nog niemand, daarom 

was het wel een beetje raar in het be-

gin, je slaapt namelijk met kinderen op 

een kamer die je nog niet kent. Het is 

wel heel fijn dat je maar met een paar 

anderen op één kamer slaapt. Je leert 

je kamergenootjes dus wel direct goed 

kennen. Je hebt zo je eigen plek waar 

je je een beetje kunt afzonderen en 

een rustmoment kan pakken.

Bij het sporten en de andere activitei-

ten leerde je iedereen echt goed ken-

nen, alleen was het nog best lastig om 

alle namen te onthouden. Het vlotten 

bouwen was minder leuk, maar dat

kwam eigenlijk alleen doordat het zo 

koud was. De leukste activiteit was 

toch kratten stapelen; vooral wanneer 

je van de toren af viel, haha! 

Achteraf gezien was het echt het 

leukste kamp waarop ik ooit ben 

geweest. Op de terugweg was de sfeer 

in de bus al heel anders. Je kent opeens 

iedereen en het voelde als één groep. 

Het was écht gezellig.



Een conciërge met een hart

Tommy Karels (35) is sinds 2,5 jaar 

conciërge op het Vlietland College. 

“Het is hier net één grote familie 

en met onze leerlingen mogen 

we blij zijn.”

Ik heb lang in de horeca gewerkt, als 

manager van clubs en discotheken. Op 

een gegeven moment vond ik het wel 

mooi geweest. Mijn vrouw, die in het 

onderwijs werkt, overtuigde mij 

ervan dat conciërge iets voor me zou 

kunnen zijn. Mijn eerste baan was op 

een school in Den Haag met 1600 

leerlingen. Tijdens de open dag 

raakte ik met een schoolleider van 

het Vlietland in gesprek. 

Dit inspireerde mij om over te 

stappen naar het Vlietland College. 

Inmiddels werk ik hier ruim twee jaar, 

met veel plezier. 

Ik probeer mezelf te zijn en ik snap 

leerlingen die moeite hebben met 

school. Ik was zelf ook geen lieverdje; 

je had me niet in klas willen hebben. 

Laatst nog kwam er een ‘boefje’ - lees 

de aanhalingstekens - bij me langs die 

overhoop lag met een schoolleider. Ik 

heb geprobeerd om die jongen eerst 

weer rustig te krijgen, hem erop gewe-

zen dat hij beter even kon meebewe-

gen. Maar op het Vlietland hebben wij 

over algemeen heel lieve leerlingen. 



De docenten, 

en wij natuurlijk, 

mogen onze handjes 

dichtknijpen. Op de school waar 

ik hiervoor werkte was dat echt wel 

anders. De sfeer op het Vlietland is 

ontspannen en gezellig. Je krijgt het 

idee dat je onderdeel bent van een 

grote familie. 

Ik zie meteen of er iets aan de hand is. 

Dan neem ik zo’n leerling even apart. 

Vraag je wat er is, dan gaat het lipje 

trillen en komt vaak het hele verhaal 

er in één keer uit. Het kan van alles 

zijn: ouders die scheiden, pesten, 

slechte cijfers. Een beetje aandacht 

en een luisterend oor werken dan 

geruststellend voor een leerling.

Maar, er zijn natuurlijk ook hele 

praktische kanten aan het vak van 

conciërge. Vandaag heb ik bijvoorbeeld 

een leerling geholpen met de ketting 

van zijn fiets en er meteen een kleine 

opknapbeurt aan vastgeplakt. Het is 

heerlijk om te zien hoe blij zo’n 

leerling daarna is.  

“Het is altijd gezellig. De docenten hebben altijd 

hele leuke, originele lessen.”  Angel Simonian



 

Op het Vlietland College en zeker 

in de brugklas, is het mentoraat heel 

belangrijk. 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 aardrijkskunde 

maar ik neem ze als mentor 

mee door het hele brugklasjaar. 

Ik vind het ook leuk om te 

zien hoe de leerlingen zichzelf 

ontwikkelen 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.

  
  

  
  

  
(T

IM
) 
M

ar
en

ka
 Timmermans                      (BAR)  M

arco van
 d

e n
 B

arselaar                                                                              

De brugklasmentor “Waarom vind jij 
het zo leuk om 

mentor te zijn?”



TIM: Het is ook leuk om een 

hechte band op te bouwen 

met de klas. Je leert de leer-

lingen echt kennen. 

BAR: Ja, en het voelt heel 

fijn om zo’n belangrijke taak te 

hebben en het vertrouwen van de leer-

lingen te krijgen. Ik probeer ook tijdens 

de mentorlessen heel 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 alleen 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 bij 

leerlingen past.

BAR: En natuurlijk proberen we zoveel 

mogelijk leuke klassenuitjes te doen. 

Bowlen, Jump XL, zwemmen, Netflix 

kijken op school en nog veel meer.   

“Het VLC is een school waar je gezien 

wordt voor wie je bent, waar je echt 

jezelf mag zijn. Leerlingen, docenten 

en andere medewerkers gaan fijn en 

respectvol met elkaar om.” 

Joram Pereira, docent wiskunde 



 

Hoi! Ik ben Robin en ik was in 2020-

2021 leerlingmentor van HM1F. Ik was 

superblij dat ik nog een jaar leerling-

mentor mocht zijn toen ik naar 5 vwo 

ging. Het was heel leuk en ik heb er 

ook veel van geleerd. Toen ik vijf jaar 

geleden zelf een brugger was had ik 

al snel besloten dat ik later zelf ook 

leerlingmentor wilde worden. 

Naar een nieuwe school gaan is in het 

begin best spannend. Bij mij was dat 

niet anders toen ik in de brugklas zat. 

Ik was blij met mijn leerlingmentoren. 

Op die manier heb je in een vreemde 

school toch twee bekende gezichten. 

Zo voel je je sneller thuis. 

Het idee dat ik een brugklas datzelfde 

gevoel kon geven sprak me enorm aan. 

Ik heb me daarom ook toen het kon 

meteen aangemeld. 

De eerste keer dat ik mijn klas leerde 

kennen was voor de zomervakantie. 

Het was voor iedereen een beetje 

spannend, ook voor mij! Aan het 

begin van het nieuwe school-

jaar gingen we op brugklas-

kamp. We hebben allemaal 

leuke dingen gedaan zoals 

de klimactiviteiten en de 

spooktocht. Ik heb er een 

hoop leuke herinneringen 

aan overgehouden. Door het 

schooljaar heen hebben

Robin Blok was vorig schooljaar 

leerlingmentor van een brugklas. 

“Ik vind het een eer dat ik deze 

leerlingen heb mogen begeleiden. 

we met de leerlingen sinterklaas 

gevierd en heb ik kunnen helpen bij 

verschillende sportactiviteiten. 

Graag had ik meer willen doen, maar 

dat kon door het coronavirus helaas 

niet. Ik vind het een eer dat ik deze 

leerlingen heb mogen begeleiden. Ik 

hoop dat ik ze goed op 

weg heb kunnen 

helpen in de 

school en 

wens 

iedereen 

het aller-

beste!

Groetjes 

Robin

Van brugklas 
tot examenjaar 

R
ob

in
 Blok



Tim  Crew zit in 4 vwo. Hij kijkt terug 

en heeft het nog steeds “ontzettend 

naar zijn zin.”

Ik zie het nog zo voor me: die eerste 

dag. Ik fietste samen met een vriend 

van de basisschool. We zagen langzaam 

het gebouw in beeld komen. Het leek 

zo anders, dat gebouw wat ik voortaan 

school zou noemen. Eenmaal binnen 

zagen we allemaal docenten en oudere 

tieners rondlopen. We gingen op zoek 

naar het lokaal waar we onze eerste 

mentorles zouden hebben, niet dat 

we wisten wat dat inhield. 

Toen we aankwamen werden we ver-

welkomd door onze mentoren. 

Zij wisten beiden hoe raar en nieuw 

het voor ons was en gingen met dat in 

het achterhoofd te werk. Zij legden veel 

dingen uit, over het brugklaskamp, over 

hoe het werkt op de middelbare school 

en natuurlijk wie zij waren. Ik had me 

niet gerealiseerd hoe leuk het voor ons 

zou zijn om wat anders te hebben dan 

wat we hadden op de basisschool, 

meer vrijheid en meer zelfstandigheid.

 

In de loop van het jaar, merkten we 

dat iedereen, docenten, leerlingen en 

mentoren, zich realiseerden dat het 

wennen was en daar altijd rekening 

mee bleven houden. Alle docenten 

waren heel aardig en wisten alles goed 

uit te leggen.  Alles hier is goed geor-

ganiseerd, je kunt altijd vragen stellen 

en…. antwoord krijgen. 

Na iets meer dan drie jaar is mijn 

mening niet veranderd. De school is net 

zo goed als hij was en ik heb het hier 

ontzettend naar mijn zin. Ik heb leuke, 

gezellige, aardige vrienden en klasge-

noten. Ik kan het goed vinden met de 

docenten en ik merk dat de docenten 

naar mij, en mijn klas, luisteren. 

“Alles is hier 

goed georganiseerd”



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 informatie 

te krijgen en welke docenten gaan jou 

lesgeven? Je gaat die eerste dag ook 

starten met het invullen van je plana-

genda. 

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.

Welkom in de brugklas!

   Jolie van den Heuvel

Mevrouw Jolie van den Heuvel is 

afdelingsleider van de brugklassen. 

Zij vertelt je meer over het eerste 

jaar op het Vlietland College. 



Welkom in de brugklas!

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. Natuurlijk gaan 

we je ook begeleiden bij het gebruik 

van je Chromebook in de vaklessen. 

Tijdens de mentorlessen leer je hoe 

je moet leren. Hoe maak je aanteke-

ningen, 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.
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“Het Vlietland College is een 

leuke school simpelweg 

omdat de sfeer er goed is.”  

Erik Bakker, docent natuurkunde

“Als ik een keertje met een slecht 

humeur op school kom en ik geef een 

paar lesjes, dan voelt dat vaak als 

een soort humeurtherapie. Leerlingen 

en collega’s maken mij blij.”

Tommy Hopstaken, docent Nederlands 

“Ik vind het ontzettend fijn 

dat er veel ruimte is voor 

creativiteit binnen en 

buiten de lessen.” 

Martine Blöte, docent Frans
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EXPERIENCE DAY
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EXTRA VOOR OUDERS:

INFORMATIEMIDDAG

Nieuwsgierig geworden?
Wij ontmoeten je graag!

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


