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masterclass

OPEN HUIS
- woensdag 16 februari  2022 / 18.30 - 21.00 uur

- donderdag 17 februari 2022 / 18.30 - 21.00 uur

EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, 

GYMNASIUM EN MASTERCLASS:

- maandag 24 januari 2022  / 18.30 - 21.00 uur 

(inschrijving via de website)



Eindelijk is het zover: je gaat naar de middelbare 

school! Maar ja, welke moet je kiezen? Er zijn er zoveel. 

Daarom nodigen wij je van harte bij ons uit. Dan maak 

je zelf mee wat je bij ons kunt doen, vertellen we welke 

diploma’s je kunt halen en voel je die prettige en veilige 

sfeer. Dus graag tot ziens op één van onze Open Huis-

avonden of op de vwo-voorlichtingsavond!

Wie zijn wij? 
Het Corderius College is een open christelijke school. 

Dat betekent dat iedereen die kan instemmen met het 

christelijk karakter van de school, van harte welkom is! 

In de Bijbel gaat het over naastenliefde en die 

proberen we waar te maken in ons handelen. 

Bijvoorbeeld met onze drie kernwaarden: Betrokken, 

Verantwoordelijk en Veilig. Elke dag doen we ons best 

om die in de praktijk te brengen! En natuurlijk vieren 

we Kerst, Pasen en Pinksteren. We hebben ook 

dagopeningen: aan het begin van elke lesdag even 

stilstaan bij het thema van de week en nadenken en 

praten over dingen die je raken of bezighouden. Een 

mooi rustmoment bij de start van de lesdag. En bij het 

vak godsdienst & levensbeschouwing verdiep je je in 

de wereldgodsdiensten.

Kies voor Corderius College
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Brede school 
In het brugjaar hebben we klassen met verschillende 

niveaus: mavo, mavo/havo, havo/vwo, vwo (atheneum/

gymnasium) en de masterclass. In het eerste jaar gaan 

we samen (jij, je ouders en docenten) op zoek naar het 

niveau dat bij je past. Voor de meesten is het na een 

jaar wel duidelijk naar welke afdeling ze gaan: mavo, 

havo of vwo. Soms is er nog een jaar extra nodig voor 

de juiste keuze en dan ga je naar mavo/havo 2 of havo/

atheneum 2. Het schema op de vorige pagina maakt 

het duidelijk.

Intermezzo-klas (een tussenjaar)
Onze Intermezzo-klas is bedoeld voor leerlingen die 

uitgeleerd zijn op de basisschool en slim genoeg zijn 

voor het vwo, maar nog niet zover zijn dat zij een 

goede overstap naar de brugklas kunnen maken. In de 

Intermezzo-klas bereiden we jou zo goed mogelijk voor 

op de brugklas op de middelbare school. 

Ruimte voor talent 
Het Corderius College is een sfeervolle en goed 

presterende school waar elke leerling even belangrijk 

is. Iedereen heeft talent en iedereen krijgt de ruimte 

om dat te ontwikkelen. Daarom kun je heel veel 

vakken volgen, passend bij je interesse en talent. 

Zoals de examenvakken muziek, filosofie, Spaans 

en wiskunde D (havo en vwo), Chinees, informatica, 

wetenschapsoriëntatie (vwo) of beeldende vorming 

(mavo, havo, vwo). 

Ook hebben we de examenvakken sport (LO2) 

en design & innovation (mavo). En voor iedereen 

geldt dat je Cambridge English kunt kiezen of extra 

examenvakken. 

Je kunt bij ons zelfs vervroegd examen doen in één  

of meer vakken of op een hoger niveau!

Extra’s
Nog niet genoeg keuze? Doe dan mee aan een Scala-

special: niet verplicht, wel heel leuk! Denk bijvoorbeeld 

aan Japans, robotica, schilderen, microscopie, zingen of 

een haaienpracticum. De Scala-specials tellen mee als 

lestijd en zijn er voor iedere leerling. Meer informatie 

vind je op scala.corderius.nl.

Het Corderius College is een U-Talent ambitieschool 

en dat betekent elk jaar excursies naar de Universiteit 

Utrecht of de U-Talent Academy voor vwo 5 en 6 

(met lesdagen op de Universiteit Utrecht) of het 

U-Talent College voor havo 4 en 5 (met lesdagen op de 

Hogeschool Utrecht). 

In de mavo kun je in leerjaar 3 het vak technologie 

& toepassing kiezen. Dat is uniek in Amersfoort! 

In samenwerking met het mbo is een techniek- 

lesprogramma gemaakt. 



Brugklashuis
Overstappen van de basisschool naar de middelbare 

school is best spannend. Een nieuwe omgeving, ande-

re kinderen, elk lesuur een andere juf of meester voor 

de klas. En dan ook nog allemaal nieuwe vakken! Om je 

daar een beetje bij te helpen hebben we iets bedacht: 

het brugklashuis.

Het brugklashuis is een apart gedeelte in de school, 

speciaal bestemd voor onze brugklasleerlingen. Een 

eigen ingang, eigen fietsenstalling, je eigen kluisje, ei-

gen kapstokken en een eigen pauzeplek. Ook je lessen 

worden bijna allemaal in het brugklashuis gegeven. Zo 

raak je snel vertrouwd met je nieuwe school!

Kennismaken
Nog voor de zomervakantie is er voor jou en je ouders 

een kennismakingsavond. Jij maakt alvast kennis met 

je nieuwe klasgenootjes en je mentor. Aan je ouders 

vertellen we op die avond wat ze van onze school mo-

gen verwachten. Als het schooljaar start, dan beginnen 

we met een fantastisch brugklaskamp van drie dagen. 

Tijdens dit kamp leer je al je nieuwe docenten en je 

nieuwe klasgenootjes heel goed kennen. Zo maak je 

snel nieuwe vrienden en voel je je thuis. 

En we spreken je juf of meester van je basisschool, 

zodat we weten wie je bent.

Mentor 
Eén van jouw docenten noemen we mentor.  

Hij of zij zorgt voor een leuke sfeer in de klas,  

begeleidt je, heeft extra aandacht voor je en heeft met 

je ouders of verzorgers contact. 

Positive Behaviour Support (PBS) 
Wij vinden het heel belangrijk dat er bij ons op school 

een positieve sfeer 

heerst, dat iedereen 

met  plezier naar 

school gaat en dat je 

daardoor goed kunt 

leren en werken. We 

kijken vooral naar 

datgene wat goed gaat en helpen je uiteraard als er 

iets niet zo goed gaat. Dat noemen wij PBS: “onder-

steuning van positief gedrag”.

Veilig



Ruimte voor talent



Persoonlijk
Onze docenten willen jou echt leren kennen, houden 

in de gaten hoe het met je gaat en helpen je goed bij je 

schoolwerk. Je staat er nooit alleen voor. 

In elke afdeling hebben we een leerlingenplatform, 

want jouw mening vinden wij erg belangrijk. Daar 

wordt gesproken over wat er zoal in de school gebeurt 

en er worden nieuwe ideeën en plannen besproken. 

We willen graag van elkaar leren en naar elkaar 

luisteren. Daarom is er ook een brugklasplatform voor 

je ouders en een actieve ouderraad. Samen maken we 

een prettige school!

Betrokken
Bijzondere activiteiten
Het Corderius College bruist van de activiteiten. Eén van 

de hoogtepunten is onze, inmiddels zeer beroemde, 

kerstmusical. Die wordt helemaal uitgevoerd door 

leerlingen van klas 1 tot en met 6, met altijd een 

prachtig resultaat. Er zijn excursies, theaterbezoeken, 

sportdagen, activiteitenweken met speciale projecten 

en nog veel meer. De leerlingenraad zorgt verder nog 

voor het organiseren van de discoavonden, de acties op 

Valentijnsdag, de Dag van de leerling, het gala voor de 

bovenbouw en de talentavond Kunst- en Vliegwerk.

Europa in
In de bovenbouw ga je op reis, bijvoorbeeld naar 

Londen, Lissabon, Barcelona, Rome, Berlijn of 

Athene. Je kunt ook kiezen voor een sportieve week in 

Schotland of de Alpen. Daarnaast zijn er uitwisselingen 

met scholen in Wiesbaden, Tel Aviv, Marseille of een 

andere school uit ons Europees scholennetwerk (ESN). 

En we bouwen mee aan een school in Roemenië en 

organiseren elk jaar een reis naar Taizé en naar de 

voormalige concentratiekampen Dachau en Auschwitz. 

Je leert dus andere landen, culturen en achtergronden 

kennen. 

Voor activiteiten vragen wij een vrijwillige bijdrage zoals vermeld in onze schoolgids. Dit is dus geen verplichting. De school is voor de uitvoering 

van deze activiteiten echter wel afhankelijk van de bijdragen van ouders.



Verantwoordelijk

Flexuren
Soms is het fijn om zelf keuzes te kunnen maken. Wij 

vinden namelijk dat jij verantwoordelijk bent voor je 

eigen leren. Daarom zijn er elke week een aantal uren 

die je zelf kunt invullen met een vak waarmee jij aan de 

slag wilt.

Burgerschap
Wat we ook belangrijk vinden, is dat je leert om iets 

voor anderen te doen. Misschien train je wel de 

pupillen van de voetbal- of hockeyclub, of doe je soms 

boodschappen voor iemand bij je in de straat. Wij 

noemen dat ‘maatschappelijke stage’. 

Bij het vak maatschappijleer leer je hoe ons land wordt 

bestuurd en leer je nadenken over wat jij belangrijk 

vindt in het leven. En omdat de wereld groter is dan 

je eigen stad of dorp, organiseren wij samen met 

Edukans acties ten behoeve van onderwijsprojecten in 

Afrika of Azië. Zo helpen wij elkaar – dichtbij en verder 

weg.

Nieuws uit de school
Eén keer per twee weken krijgen jij en je ouders de 

digitale nieuwsbrief toegezonden, de Fenestra. Daarin 

staat het belangrijkste nieuws van de school en vind je 

een agenda met de belangrijkste activiteiten.

Inspectieoordeel goed
Van de inspectie hebben wij het oordeel GOED 

gekregen. Hier zijn wij heel trots op! Het oordeel is o.a. 

gebaseerd op ons pedagogische klimaat en ons ruime 

onderwijsaanbod. Ook scoren wij al enkele jaren boven 

de norm op onze examen- en doorstroomresultaten in 

mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Meer weten? 
Wil je nog meer weten over onze school? Kijk dan 

eens op onze website of neem contact op met onze 

conrector brugklas, de heer Gustaaf Keizer, via 

keizerg@corderius.nl of 033 247 30 60. En je bent 

natuurlijk van harte welkom op ons Open Huis!



De Ganskuijl 105
3817 EZ Amersfoort

033 - 247 30 60
corderius@corderius.nl 
 www.corderius.nl

Aanmelden

Als je kiest voor het Corderius College 
dan laat je dat weten aan je juf of 
meester van groep 8. Zij of hij regelt 
de aanmelding en wij bevestigen dat. 
Daarna bespreken we je aanmelding, 
waarbij we goed kijken naar het advies 
en wat je verder hebt laten zien op de 
basisschool.

OORDEEL
INSPECTIE

GOED


