
AFDELING LYCEUM 

Brugklassen:

Mavo (vmbo tl)/havo

Havo/vwo

Vwo*
 

Vanaf klas twee tot en met het eindexamenjaar:

Mavo (vmbo-tl) 

Havo

Vwo (atheneum en gymnasium)

Mavo (vmbo-tl)

De eerste twee leerjaren zijn algemene leerjaren. 

Aan het eind van het tweede leerjaar kies je voor  

de ‘Mens-stroom’ (met wiskunde, economie, biolo-

gie en maatschappijleer 2) of ‘Natuur-stroom’ (met 

wiskunde, natuur-/scheikunde 1 en 2, en biologie). 

Daarnaast krijg je de vakken Nederlands en Engels 

en vakken met een accent op burgerschap en 

brede ontwikkeling. Alle leerlingen volgen verplicht 

het praktijkvak ITTL (informatietechnologie) in  

leerjaar drie.

Havo en vwo

De onderbouw duurt drie jaar. In het derde leerjaar 

kies je een profiel voor de bovenbouw:

- Cultuur & Maatschappij (CM)

- Economie & Maatschappij (EM)

- Natuur & Gezondheid (NG)

- Natuur en Techniek (NT)

Alle vwo-leerlingen maken in het eerste jaar kennis 

met Latijn en de klassieke cultuur. Dit duurt een 

half jaar; daarna kies je voor gymnasium of athe-

neum. Voor gymnasium is één van beide klassieke 

talen (Latijn of Grieks) verplicht als examenvak. 

AFDELING 
BEROEPSONDERWIJS  

Brugklassen en klas twee:

Bb/kb

Kb/mavo (vmbo-tl) 

Klas drie en vier:

Bb

Kb

De eerste twee leerjaren zijn algemene leerjaren. 

Aan het eind van het tweede leerjaar kies je vakken 

die gericht zijn op één van de volgende profielen:

 - Dienstverlening en Producten (D&P)  

 -  Richting: Style en Design (SD)  

 -  Richting: Sport en Veiligheid (SV) 

 - (Techniek) Produceren, Installeren en Energie 

(PIE) 

 - (Techniek) een programma gericht  

op Bouw, Wonen en Interieur (BWI) 

 - Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) 

 - Duurzaamheid en Samenleving (DS) 

 

 

 

 

 
AFDELING  
JUNIOR COLLEGE
Brugklassen:

Bb/kb

Kb/mavo (vmbo-tl)

Mavo/havo

Havo/vwo

Vwo* 

Klas twee:

Bb/kb

Kb/mavo (vmbo-tl)

Mavo

Havo

Vwo

Klas drie en vier:

Havo

Vwo 

Op het Junior College in Julianadorp zijn alleen 

onderbouwklassen. De locatie zorgt voor een 

goede aansluiting op de bovenbouw van lyceum, 

mavo en beroepsonderwijs in Den Helder.

 
AFDELING SCHAKEL
 - Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)

Wanneer je de Nederlandse taal niet of 

on voldoende beheerst, kun je op De Schakel 

worden ingeschreven. Meestal lukt het om binnen 

twee jaar naar een reguliere school te gaan. 

Woensdag

25JANUARI
17.00 – 20.00 uur

Afdeling  
beroepsonderwijs

Woensdag

25 JANUARI
17.00 – 20.00 uur

Afdeling  
Junior College

Zowel Demi als Noud zijn erg enthousiast over de intro- 

ductieweek. ‘De kinderen uit de klas heb ik hierdoor snel  

leren kennen, want we moesten veel samenwerken,’ zegt Demi. 

Noud vond vooral de Segways een uitdaging en heeft genoten 

van de barbecue samen met zijn klasgenoten.

De overgang van de basisschool naar de brugklas heeft Noud 

in het begin als lastig ervaren. ‘Ik moest er vooral erg aan 

wennen dat ik langer moest fietsen en veel vroeger op moest.’ 

Demi miste in eerste instantie haar oude klas, maar is onder-

tussen helemaal gewend. ‘Ik vind het hier eigenlijk nog fijner 

dan op de basisschool. Het is minder saai, want voorheen  

had ik les van maar één juf of meester en hier van veel  

meer docenten.’

Op de middelbare school wordt er ingezet op eigen verant- 

woordelijkheid. ‘Hierdoor kan ik wel meer zelf bepalen en  

dat geeft een gevoel van vrijheid,’ geeft Demi aan.

Het persoonlijke contact met de mentor vinden beide leerlingen 

heel fijn. ‘Je doet tijdens de mentorles dingen die veel persoon-

lijker zijn dan in andere lessen, zoals praten over het weekend 

en je hobby’s. Dit zorgt ervoor dat je je klasgenoten goed leert 

kennen’, zegt Noud. Demi en Noud zijn het erover eens: 

‘Gym en wiskunde zijn onze favoriete vakken. Dat is niet 

lastig, want de docent is het allerleukst.’

Demi heeft aanleg voor ICT en daarom kon ze direct kiezen  

voor dit talentuur. Noud heeft gekozen voor sport, want hij  

doet buiten school ook aan voetbal.

Het Junior College heeft een schoolbibliotheek. ‘Het is erg leuk 

dat ik hier mijn boeken kan lenen,’ zegt Demi terwijl ze door 

een boek bladert uit de bibliotheek.

Noud wil graag alle nieuwe brugklassers geruststellen: ‘Je hoeft 

je van tevoren echt niet druk te maken. Als je eenmaal start op 

het Junior College, gaat daarna alles vanzelf.’ Demi sluit zich 

hierbij aan. ‘Je hoeft niet zenuwachtig te zijn. Vooral tijdens de 

introductieweek wen je heel snel!’

‘Het is hier lekker rustig en de sfeer is heel fijn,’ vindt Noud. 

Demi vult aan dat er heel veel activiteiten worden georga- 

niseerd. Dat maakt het Junior College de allerleukste school!

“GYM EN WISKUNDE ZIJN ONZE 
FAVORIETE VAKKEN. DAT IS NIET 

LASTIG, WANT DE DOCENT
 IS HET ALLERLEUKST.”

SCAN DE QR-CODE 
VOOR EEN VIDEO- 
KENNISMAKING!

Woensdag 

25 JANUARI
17.00 – 20.00 uur

OPEN 
AVONDEN!

Afdeling  
lyceum

SCHOLEN AAN ZEE

Sportlaan 54 

1782 ND Den Helder

RELATIEBEHEERDERS PO-VO

Charissa Czech

Helen Roos 

c.czech@scholenaanzee.nl

h.visser@scholenaanzee.nl

T 0223 540 300

E info@scholenaanzee.nl

WAT JE OOK WILT WORDEN,  
WIJ BIEDEN JE DIE KANS!
Nog even en dan stap je een nieuwe wereld in. Je gaat van de basisschool naar het

voortgezet onderwijs. Een heel spannende, maar vooral een leuke stap. Scholen aan Zee

helpt je bij deze nieuwe uitdaging. Natuurlijk houd je bij de keuze voor je nieuwe school

rekening met wat je vrienden doen, wat de afstand is en hoe de school eruit ziet, maar

bij Scholen aan Zee draait het vooral om jou. Wij bieden onderwijs dat aansluit bij jouw

talenten en interesses. Met onderwijs op maat werken wij elke dag aan jouw toekomst. 

Kiezen is best lastig, zeker als je nog niet 

helemaal weet wat je moet verwachten of 

wat je wilt. Daarom helpen wij je graag bij 

het maken van de juiste beslissing voor jouw 

toekomst. Tijdens de open dagen krijg jij - net 

als je ouders - een goede indruk van onze 

scholen. We vertellen je hoe we werken, wat 

je van ons kunt verwachten en geven je een 

uitgebreide rondleiding.

In deze keuzebrochure lees je alles over het 

onderwijsaanbod van Scholen aan Zee, 

de verschillende scholen en je toekomstige

medeleerlingen. De brugklasleerlingen 

stonden afgelopen jaar voor dezelfde keuze 

als jij en vertellen je waarom zij voor Scholen 

aan Zee hebben gekozen en hoe zij de brug-

klas ervaren.

Daarnaast kun je via de QR-codes in deze 

folder alvast de schoolgebouwen en enkele 

docenten leren kennen. Wij laten je graag de 

sfeer proeven zodat jij goed voorbereid aan 

de middelbare school kunt beginnen!

WWW.SCHOLENAANZEE.NL

AFDELING JUNIOR COLLEGE 
(BB, KB, MAVO, HAVO, VWO)

*Deze brugklassen zijn er alleen wanneer dit op 

basis van het aantal gegeven enkele adviezen 

voor het desbetreffende niveau wenselijk is.

SAMEN  
MAKEN  
WE JOUW  
TOEKOMST!



“HET IS LEKKER STIL IN DE LEERLINGENLOUNGE EN DAAR KAN IK OOK DIRECT LEREN 
VOOR EEN PROEFWERK.”

“DE MENTOR MAAKT  ER ECHT EEN FEESTJE  VAN IN DE KLAS.”

“DOE EERST JE HUISWERK 

EN DAN DE LEUKE DINGEN. 

DAN KOM JE ER WEL.” 

Lance denkt met veel plezier terug aan de introductieweek. 

Vooral het rijden op de Segways viel in de smaak. ‘Ik ben al 

gewend aan een hoverboard, waardoor ik het zo onder de knie 

had.’ Mare vond de introductieweek ook leuk, maar had vooral 

heel erg veel zin om te starten met het echte schoolwerk.  

‘Dat komt omdat mijn broer en zus al op de middelbare school 

zitten. Ik was dus al voorbereid,’ zegt Mare lachend. 

Beeldende vorming is het favoriete vak van Mare. ‘Ik kan hier 

lekker doen in plaats van denken. Dat vind ik af en toe ook 

wel fijn.’ Daarnaast vindt ze geschiedenis en aardrijkskunde 

erg leuk. Dat komt vooral door de docenten die het vak geven. 

Lance kan zich erbij aansluiten dat enthousiaste docen-

ten ervoor zorgen dat een vak in de smaak valt. ‘Creatieve 

Technologie en gym volg ik daarom graag.’

Zowel Mare als Lance doen allebei aan basketbal. Mare volgt 

dan ook het talentuur basketbal. ‘Het is tof dat ze dat hier dan 

aanbieden,’ geeft Mare aan. Lance volgt de Rots & Water 

training tijdens het talentuur, maar wil meer met muziek of sport

gaan doen. Elektrische gitaar speelt hij namelijk ook in zijn vrije 

tijd.

Mare vindt het meevallen hoeveel tussenuren zij heeft. Ze heeft 

er een gehad en hier kon zij mooi haar huiswerk in maken. ‘Het 

huiswerk is wel wennen. Vergeleken met de basisschool krijg je 

nu wel veel.’ Lance probeert dit vooral af te maken op de dag 

dat hij het huiswerk krijgt. ‘Het zit dan nog goed in je geheugen.’

Op de school word je echt gezien en wordt er naar je geluisterd. 

Het valt Mare op dat er niet wordt gepest. ‘Dat heb ik nog nooit 

ervaren binnen de school.’ Vooral van de conciërges wordt ze 

erg vrolijk!

Of zij nog advies hebben voor de nieuwe brugklassers?  

‘Doe eerst je huiswerk en dan de leuke dingen. Dan kom  

je er wel,’ zegt Mare overtuigend.

Met een brede lach geven Shanty en Inyo aan  

dat ze het erg naar hun zin hebben op het beroeps- 

onderwijs. Deze school is veel groter, dus er valt meer  

te beleven dan op de basisschool. Allebei zitten zij met 

een aantal oud-klasgenoten in de brugklas. ‘Dat is  

heel gezellig,’ zegt Shanty.

De overgang naar de brugklas vond Shanty erg mee-

vallen. ‘Mijn zus zit ook al op deze school, dus dat is 

een groot voordeel en daardoor hoefde ik niet lang te 

wennen.’ Ook Inyo had echt zin in de middelbare school. 

Hij heeft veel oudere vrienden en die zitten ook op deze 

school. 

Vooral de mentorlessen volgen zij graag. ‘De mentor 

maakt er echt een feestje van in de klas. Ook hebben 

we een keer spelletjes gedaan,’ geeft Inyo aan. Hij vindt 

het mentoruur dan ook het leukst. Shanty doet vooral 

graag zorg. ‘Je kunt dan lekkere dingen koken!’ 

Ze bakt dan ook tijdens het talentuur. Inyo heeft als 

talentuur e-sports gekozen. ‘Ik houd van gamen, dus 

dat was een makkelijke keuze.’

Inyo heeft al goed voor ogen wat hij later wil worden. 

‘Dakdekker! Hier heb ik zelfs al wat klusjes in gedaan 

en heb ik dus ervaring mee.’ 

Afdeling beroepsonderwijs heeft een leerlingenlounge 

en hier maken ze allebei graag gebruik van. Vooral 

de airhockey valt in de smaak. Daarnaast is er een 

muziekruimte waar je ze vaak kunt vinden. Shanty  

speelt namelijk piano en Inyo drum.

Wat er heel leuk is op school? ‘Er is een kantine 

waar je lekkere snacks kunt kopen,’ geeft Inyo aan.

Inyo heeft een duidelijk advies: ‘Wees wie je zelf bent, 

dan komt het helemaal goed.’

Fay en Mohammed zitten allebei in de mavoklas op  

de afdeling lyceum. Enthousiast geven zij aan dat  

de school superleuk is! ‘We zitten hier samen met havo 

en vwo en dat maakt het wel druk, maar niet té druk.’ 

Het is daarom erg makkelijk om in contact te komen  

met andere kinderen die op school zitten. Tijdens de 

introductieweek hebben ze hun klasgenoten leren 

kennen. ‘Vooral het varen met de boot heeft indruk 

gemaakt,’ geeft Mohammed aan. 

Het favoriete vak van zowel Mohammed als Fay is wis-

kunde. Hoe komt dat dan? ‘Het komt vooral door de 

docent,’ zegt Fay. ‘Die maakt de les echt interessant  

om te volgen.’

Ook worden er talenturen gegeven op school. 

Mohammed geeft hierover enthousiast aan: ‘Je mag 

kiezen uit verschillende vakken! Ik heb voor program- 

meren gekozen en zie mezelf hier ook wel in werken in 

de toekomst.’ Fay heeft ervoor gekozen om een auto  

en drone te bouwen. 

Het hebben van tussenuren is totaal anders dan op 

de basisschool. Die heb je daar niet. ‘Ik moest er erg 

aan wennen. Ook aan het huiswerk, want je merkt dat 

je wel meer moet doen op de middelbare school,’ zegt 

Mohammed. Hij maakt daarvoor vaak gebruik van de 

leerlingenlounge. ‘Het is daar lekker stil en dan kan ik 

ook direct leren voor een proefwerk.’

Wat is er nog meer zo leuk op school? Fay lacht en 

geeft aan: ’Er is een kantine en daar kun je veel lekkere 

dingen halen.’ Daarnaast vindt Fay het fijn om meer 

vrijheid te ervaren. Zo beginnen de lessen weleens later 

en dan kan ze af en toe uitslapen. ‘Ik merk dat iedereen 

ervoor open staat om je te helpen. Als je vragen hebt, 

stel ze dus gewoon,’ zegt Fay overtuigend. ‘Houd er wel 

rekening mee dat je meer huiswerk moet gaan maken en 

meer moet leren,’ geeft Mohammed aan.

SCAN DE QR-CODE 
VOOR EEN VIDEO- 
KENNISMAKING!

AFDELING LYCEUM 
(MAVO, HAVO, VWO)

AFDELING BEROEPS-
ONDERWIJS (BB, KB)

SCAN DE QR-CODE 
VOOR EEN VIDEO- 

KENNISMAKING!


