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Het einde van de basisschooltijd komt in
zicht. Tijd om te kiezen voor een middelbare

BETROKKEN

school! Maak in deze folder kennis met

Vanzelfsprekend sta je er in de eerste periode op

’t Atrium en ontdek of dit dé middelbare

school niet alleen voor, want wij vinden het belang-

school voor jou kan zijn!

rijk dat je je zo snel mogelijk thuis voelt. Zo heb je
een eigen mentor aan wie je al jouw vragen kunt
stellen om ’t Atrium zo goed en snel mogelijk te leren
kennen. Deze mentor is ook het eerste aanspreek-

UITDAGEND
ONDERWIJS

punt voor jouw ouders, mochten zij vragen hebben.
Daarnaast heeft iedere brugklas vier leerlingmentoren.
Deze leerlingen komen uit een hogere klas en zij
helpen jou graag om ’t Atrium beter te leren kennen.

Op ’t Atrium kun je mavo-, havo- of vwo-onderwijs
volgen, maar wij bieden jou als leerling veel meer!

Op ’t Atrium vinden we het belangrijk dat je écht

Als je bij ons op school komt, kies je direct voor

wat leert in de les. Maar mocht het leren soms even

één van de vele extra’s. Je kunt kiezen voor:

wat moeizamer gaan, dan helpen we je hier zo goed

Tweetalig Onderwijs, Sportklas, Explorer, Online

mogelijk bij. Bijvoorbeeld met ondersteuning van je

of Kunststudio. Je krijgt naast gewone vakken zoals

mentor of een docent. We hebben goede resultaten

Nederlands, Engels, wiskunde en geschiedenis, een

bij de examens. Al jaren lukt het onze leerlingen een

keuzevak in jouw lesrooster dat zich specifiek richt

slagingspercentage te behalen dat gemiddeld hoger

op de door jou gekozen richting.

is dan 90%. Daar zijn we erg trots op!

SPORTKLAS
Ben jij sportief aangelegd en wil jij sporten

TWEETALIG
ONDERWIJS
Op het tto krijg je dezelfde lesstof als leerlingen

combineren met school? Kies dan voor de sportklas!

op de havo en het vwo, alleen volg jij de helft van

In de sportklas sport je meer en intensiever dan in

je vakken in de onderbouw in het Engels. Zo krijg

een gewone klas. Je krijgt twee uur extra lichamelijke

je Geography, Biology en History in plaats van

opvoeding (gym) en in clinics maak je kennis met

aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Je leert

veel verschillende sporten, zoals: mountainbiken,

hartstikke goed Engels spreken. Daarnaast krijg je

persluchtduiken, freerunning, kanoën, kickboksen,

European and International Orientation (EIO), waar-

tennissen, etc. Deze clinics vinden vaak plaats buiten

bij je leert over jouw rol in de wereld.

de school, op locaties die mogelijkheden bieden die
we in onze eigen zalen niet hebben.

Wil je leuke activiteiten ondernemen naast je lessen?
En wil je graag op reis naar het buitenland? Op
het tto kom je echt in contact met leerlingen uit het
buitenland. Zo neem je deel aan ons internationale
uitwisselingsprogramma. Je wordt dan gekoppeld
aan een leerling uit een ander land. De leerling uit
het buitenland komt een week bij jou logeren en jij
logeert een week in het buitenland. Hoe leuk is dat!

Ook ga je in de sportklas in de tweede klas op
survivalkamp in de Ardennen en in de derde klas op
wintersportkamp in Oostenrijk. Door onze jarenlange
ervaring met sportklassen staat er een uitdagend
en gevarieerd programma. Elk schooljaar nemen we
ons programma onder de loep en proberen we ons
aanbod te verrijken met nieuwe sporten.
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1 Zorgzaam voor onze leerlingen en het personeel
2 Betrokken en vakkundige docenten
3 Aandacht voor veilige omgeving en prettige sfeer
4 Een duidelijke structuur
5 Internationale reizen, contacten en uitwisselingsprogramma’s
6 Extra opleidingsaanbod voor leerlingen die nog meer uit hun opleiding willen halen
7Veel buitenschoolse activiteiten, o.a. op gebied
van muziek, kunst en cultuur
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Uitstekende onderwijsresultaten
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Het lesrooster
Als je begint in de brugklas, dan heb je veel vakken.
Voor ieder vak heb je een andere docent en ieder vak
krijg je een bepaald aantal uur in de week. Deze vakken
worden in een lesrooster geplaatst. Op dit rooster zie
je precies wanneer je elke dag naar school moet.
Onze lesuren duren 50 minuten. Het eerste lesuur
begint om 08.30 uur en het laatste lesuur eindigt
om 16.00 uur. In de brugklas ben je meestal rond

uitdagingen houdt, nieuwsgierig bent en graag zelf

14.20 uur of 15.10 uur klaar en heb je geen tussen

dingen wilt ontdekken.

uren. Tijdens je schooldag heb je twee pauzes. Deze
pauzes duren 25 minuten. De eerste pauze is om

Online: Ben je geïnteresseerd in computers en

11.00 uur en de tweede pauze om 13.05 uur.

andere devices en gaat jouw interesse verder dan
alleen het gebruik van dit soort apparaten? Bij

De extra’s

Online leer je programmeren. Je gaat onderzoek

Bij ’t Atrium heb je naast de normale vakken in jouw

doen naar software en media en je leert ermee werken.

rooster ook nog een keuzevak. Als je voor de sport-

Je leert creatief denken en hoe iets kan met behulp

klas hebt gekozen, dan heb je twee uur meer sport in

van computerprogramma’s. Lijkt het jou leuk om

jouw rooster. Doe je de tweetalige opleiding, dan heb

vlogs te maken, websites te ontwerpen of misschien

je twee uur meer Engels. Heb je niet voor de sport-

wel een eigen app te ontwikkelen? Dat is allemaal

klas of tweetalig onderwijs gekozen, dan kies je één

mogelijk bij Online!

van de volgende drie specialitys:
Kunststudio: In de Kunststudio houd je je bezig
Explorer: To explore betekent onderzoeken en ver-

met kunst in de breedste zin van het woord. Het is

kennen. Als je kiest voor dit vak leer je onderzoek

een mix van de vakken tekenen, handvaardigheid,

te doen, op het gebied van natuur, leven en techniek.

muziek en theater. Wil je graag toneelspelen, muziek

Je leert hoe je met een 3d-printer werkt en je doet

maken en je creativiteit verder ontwikkelen op het

o.a. onderzoek op het gebied van voeding, sterren-

beeldende vlak, dan past de Kunststudio helemaal

kunde, duurzaamheid en techniek. Explorer is niet

bij jou!

alleen leerzaam maar vooral heel leuk als je van

OPEN DAGEN
15 jan 19.00-21.00 Informatieavond sportklas. Vast programma voor leerlingen en ouders.
26 jan 10.00-13.00 Open huis voor leerlingen en ouders
29 jan 19.00-21.00 Informatieavond tweetalig onderwijs havo+vwo. Vast programma voor leerlingen en ouders.
4 feb

19.00-21.00 Informatieavond sportklas. Vast programma voor leerlingen en ouders.

6 feb

14.00-16.00 Kennismakingslessen voor groep 8-leerlingen

Internationalisering en meer…

Meer weten?

Naast deze keuzes biedt ’t Atrium ook vele andere

Ben je enthousiast geworden over ‘t Atrium-onderwijs

extra’s. Zo vinden wij internationale oriëntatie erg

en wil je er graag nog meer over weten, kijk dan op

belangrijk. Iedere leerling gaat tijdens de school-

onze website www.t-atrium.nl. Hierboven vind je de

carrière in ieder geval een keer mee met een inter-

data van onze open dag, open-lesmiddag en van onze

nationale reis of neemt deel aan een uitwisselings-

speciale informatieavond over tweetalig onderwijs

programma. Ook kun je bij ons rekenen op allerlei

en sportklas, waarvoor jij en jouw ouders je online

andere, leerzame activiteiten, zoals sporttoernooien,

kunnen aanmelden vanaf

toneelvoorstellingen, de muziekavond, en debat

1 november.

wedstrijden. Ook kunnen leerlingen zich aansluiten
bij een dans- of techniekgroep.

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

