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Je zit in groep 8. Tijd om te kiezen voor

voelt. Je krijgt meteen je eigen mentor aan wie je al

een middelbare school. Een belangrijke

je vragen kunt stellen. Zo leer je ’t Atrium goed en

beslissing! Ontdek wat ’t Atrium zo

snel kennen. Deze mentor is er ook voor je ouders

bijzonder maakt.

voor als zij vragen hebben. In de brugklas heb je
bovendien vier leerlingmentoren. Dat zijn leerlingen

Voor mavo, havo en vwo. En nog veel meer!

uit een hogere klas die jou ook graag helpen om je

Op ’t Atrium leiden we je op voor een mavo, havo

weg te vinden op ‘t Atrium. Zo krijgt iedere nieuwe

of vwo-diploma. Natuurlijk doe je nog veel meer!

brugklasser bij ons een warm welkom.

Bij ons kies je bij de start in de brugklas voor de
uitdagende extra’s van Atrium International, Xplore

Tweejarige brugklas

of Sportklas. Naast je gewone vakken (Nederlands,

Belangrijk voor jou om te weten: wij werken met een

Engels, wiskunde, geschiedenis…) krijg je dan

tweejarige brugklas. Je begint in een vwo, vwo/havo

speciale lessen, waarin je je talenten gaat ontdekken

of havo/mavo brugklas volgens het schooladvies

en je grens gaat verleggen.

dat je op de basisschool krijgt. Je krijgt bij ons twee

OM
EEN WARM WELKUWE
VOOR ELKE NIE
BRUGKLASSER
De overgang naar de middelbare
school is spannend en altijd
even wennen. Dat beseffen
we goed. We zorgen er
daarom voor dat jij
je snel thuis

jaar de tijd en ruimte om te ontdekken welk niveau
het beste bij je past. De overstap naar de middelbare
school is voor veel leerlingen best groot, maar nu
heb je twee keer zo veel tijd om je draai daarin te
vinden. Dit vinden we erg belangrijk.

DRIE PROFIELEN
Bij ons kies je bij de start van de brugklas voor één
van de drie uitdagende profielen: Atrium International,
Xplore of Sportklas. Aan jou de keus!

ATRIUM
INTERNATIONAL

XPLORE
Ben je nieuwsgierig? Wil je je blik verruimen?
Bruis je van creativiteit? Kies dan voor Xplore!
Bij Xplore draait het om het ontdekken en onderzoeken

Wil jij hartstikke goed Engels leren? Of een andere

van de wereld om je heen. In uitdagende modules

moderne vreemde taal? Meer van de wereld weten

kom je van alles te weten over specifieke onderwerpen:

én zien? Kies dan voor Atrium International!

van modeltekenen tot robotica, van improvisatie

We bereiden je voor op een wereld die steeds meer

theater tot 3D-printen, van songteksten schrijven tot

verbonden raakt. Later tijdens je studie en in je

game design. Ontdek waar jouw passie ligt!

werk zul je daar veel aan hebben. Binnen Atrium
International kun je internationaal erkende diploma’s
halen voor Engels, Frans en Duits. Daarnaast krijg
je les in interculturele vaardigheden: leren omgaan

SPORTKLAS

met mensen uit andere landen. Het blijft niet bij
leren uit een boekje. Je gaat ook op reis naar het
buitenland, je werkt mee aan internationale projecten
en je doet mee aan ons uitwisselingsprogramma.
Hoe cool is dat?!

Ben jij sportief aangelegd? Wil jij sporten combineren
met school? Kies dan voor de Sportklas! Per week
krijg je extra lichamelijke opvoeding (gym). Verder
maak je in clinics kennis met allerlei sporten die
je misschien nog niet kent, zoals mountainbiken,
freerunning, kanoën, kickboksen, tennissen en meer.
Dat kan niet allemaal op school, dus we gaan er
vaak op uit. Ook gaan we in de tweede klas op buiten
sportkamp in de Ardennen en in de derde klas
op wintersportkamp in Oostenrijk.

Flexrooster
Op ’t Atrium werken we met een flexrooster. Wij zijn

van je mentor, van je docent of van één van onze

daar erg trots op. Een flexrooster heeft veel voordelen.

zorgcoaches.

In ons flexrooster duren de vaklessen tachtig
minuten, waarvan je er meestal drie op een dag

Prima examenresultaten

hebt. Hierdoor ziet je dag er rustig en overzichtelijk

We willen je graag een fijne schooltijd bieden en

uit. Voor en na de vaklessen zijn er flexuren van

daarnaast is ons doel natuurlijk dat jij je diploma

veertig minuten. Die zijn gevuld met speciale lessen

haalt. Op ’t Atrium hebben we prima examenresultaten.

binnen je profiel en mentorlessen. Daarnaast kies

Al jaren slaagt gemiddeld méér dan 90 procent van

je per week een aantal flexuren voor extra onder

onze leerlingen. Daar zijn we erg trots op!

steuning, verrijking of het maken van je huiswerk.
Dit maakt je rooster flexibel en persoonlijk.
Extra ondersteuning
Op ’t Atrium willen we iedereen vooruithelpen.
Ook als het leren wat moeizamer gaat.
Dan krijg je extra ondersteuning
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1

Drie uitdagende profielen: Atrium International, Xplore en Sportklas.

2

Een tweejarige brugklas: meer tijd om te ontdekken welk niveau echt bij je past.

3

Ons flexrooster: meer keuzevrijheid, meer rust, meer maatwerk.

4

Een school met een fijne sfeer, waar je jezelf mag zijn.

5

Een kleinschalige school, met veel aandacht, zorg en ondersteuning.

6

Betrokken en enthousiaste docenten.

7

Internationale reizen en uitwisselingsprogramma’s.

8

Extra uitdaging voor wie nog meer uit zichzelf wil halen.

9

Atriumweken met veel activiteiten: excursies, workshops en cultuur.

10

Prima examenresultaten: ruim 90% van de leerlingen slaagt!
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Woensdag 12 januari

19.00 – 20.30 uur

Informatieavond Sportklas / Xplore

Zaterdag 15 januari

10.00 – 13.00 uur

Open Huis

Woensdag 18 januari

19.00 – 20.30 uur

Informatieavond Atrium International / Xplore

Woensdag 26 januari

14.30 – 17.15 uur

Experiencemiddag

Donderdag 27 januari

19.00 – 20.30 uur

Informatieavond Sportklas / Atrium International

Woensdag 16 februari

14.30 – 17.15 uur

Experiencemiddag

Nog meer ontdekken?
Ben jij net zo enthousiast geworden als wij? Denk je:

Je kunt dan ook alle vragen stellen die je misschien

ik wil meer over ’t Atrium weten? Kijk dan op onze

nog hebt. Hierboven vind je de data en hieronder vind

site: www.t-atrium.nl. Of nog beter: kijk op onze

je de QR-code om in te schrijven. Jij en je ouders zijn

Experience-site die we speciaal voor groep-8-leerlingen

van harte welkom. Hopelijk tot dan!

gemaakt hebben: www.atriumexperience.nl.
Wil je ook de bijzondere sfeer van ’t Atrium proeven?
Hoe het echt bij ons voelt? Kom dan naar ons
Open Huis, onze informatieavonden
of de Experiencemiddagen.

’t Atrium
Paladijnenweg 611
3813 KD Amersfoort
033 – 475 01 84

