Niveaus
Junioren afdeling Academie Tien (groep 7
en 8), VMBO TL- HAVO-VWO

Niveaus
TL/ HAVO/ Atheneum / Gymnasium

Niveaus
vmbo tl, havo, vwo

Niveaus
gymnasium

Niveaus

Niveaus

Dagbesteding en Arbeid, leerroute 2 t/m
7, VMBO: BB, KB, TL.

VMBO GT, Havo, havo kansklas,
atheneum, atheneum kansklas en
gymnasium

Extra aanbod
Regulier onderwijs.

Extra aanbod
U-talent Alfa, Bèta en gamma, BSA,
Honours Traject Utrecht, ExtrAmadeus
(keuzeprogramma), taalcoach,
rekencoach, DELF, GOETHE, Spaans,
wiskunde D,
Maatschappijwetenschappen, Drama,
Muziek, Beeldend, Cultuurprojecten.

Extra aanbod
Vaste stamgroepleider, aandacht voor
executieve functies, jenaplanonderwijs.
VO-onderwijs in po-setting. Vakexperts
komen naar het Aurelius College toe.
Mogelijkheid tot aansluiten bij extra
aanbod (U-talent Alfa, Bèta en Gamma,
BSA, HTU).

Extra aanbod
Cambridge, DELE, DELF, Kunst Drama,
Kunst Muziek (ism Gregorius), Spaans,
Filosofie, Wiskunde D, HPJ, HPG, Ingeniumprogramma, Duits vanaf leerjaar 1

Extra aanbod

Extra aanbod
Dans&drama, U-talent, Cambridge Engels,
D&P, Bruggerband, Techniekteam,
Leerpleinen en Exacte vakken.

Informatie capaciteit
Academie Tien groeit. In schooljaar 2022 –
2023 krijgen de onderbouw klassen les in
het tijdelijke gebouw in Leidsche Rijn. Er
wordt hard gewerkt aan het prachtige
nieuwe gebouw in Leidsche Rijn.

Informatie capaciteit
Wij bieden voortgezet onderwijs aan op
TL, Havo en Vwo niveau. Elk schooljaar
starten er bij ons 11 brugklassen. In 2022
zijn er bij ons 2075 leerlingen
ingeschreven.

Informatie capaciteit
Dit jaar gestart met een groep van 22
kinderen. Volgend schooljaar plaats voor
40 kinderen. Doorgroeien naar (een
maximum van) 3 stamgroepen in een
nieuw schoolgebouw.

Informatie capaciteit
Het streven is om alle leerlingen die dat
willen en kunnen een plek te bieden op
een categoraal gymnasium.

Informatie capaciteit
Informatie capaciteit
In 2022 zijn 72 leerlingen ingeschreven op Er is geen loting. Schooljaar 2022-2023
bieden we onderwijs aan 950 leerlingen.
de afdeling Dagbesteding en Arbeid en
104 leerlingen op de VO-afdeling.

Onderwijsconcept en aanbod
Wij zijn een innovatieve school met een
eigenwijze visie op onderwijs. Een school
voor mavo, havo, vwo en voor junioren
vanaf 10 jaar. Leren begint bij ons met
verwondering, het stellen van vragen.
Want door onszelf en de bredere context
te begrijpen, kunnen we betekenis geven
aan de wereld om ons heen en groeien als
individu.

Onderwijsconcept en aanbod
We bieden toekomstbestendig en
eigentijds onderwijs. Daarom werken we
net even anders dan op de meeste andere
scholen, op een manier die bijdraagt aan
zelfsturing van de leerlingen en ruimte
biedt voor persoonlijke ontwikkeling. Zo
krijgen leerlingen les in domeinen, niet in
lokalen en speelt de mentor een
coachende rol. Ook werken we met
kleinschalige Onderwijsteams die (vaak
meerdere jaren) verantwoordelijk zijn
voor één groep leerlingen.

Onderwijsconcept en aanbod
Vorm van 10-14 onderwijsconcept,
onderwijs voor 10 tot 14 jarigen. Brede
brugperiode van 2 jaar in een kleinschalige
setting met vaste stamgroepleider.
Betekenisvol en uitdagend onderwijs door
thematisch werken in projecten en het
volgen van persoonlijke leerroute.
Aandacht voor ontwikkelen van brede
vaardigheden op basis van
jenaplanprincipes. Heterogene
stamgroepen op zowel leeftijd als niveau.
Na twee jaar uitstroom in jaar 3 van een
andere vo-school.

Onderwijsconcept en aanbod
Klassikaal onderwijs op gymnasiumniveau
voor gemotiveerde leerlingen. Veel
aandacht voor leren leren. Uitdagend
programma met veel eigen
verantwoordelijkheid en zelfsturing.

Onderwijsconcept en aanbod
Wij bieden gepersonaliseerd onderwijs
dat zoveel mogelijk wordt aangepast aan
de onderwijsbehoefte van de leerling.
Voor het vmbo vindt dit plaats in een
regulier klassen- en leerjarensysteem.
Voor het tl/havo/vwo werken we met IVIO
samen waarbij het onderwijs volledig
gepersonaliseerd wordt ingevuld. Tempo,
niveau per vak en onderwijsbehoefte
kunnen per leerling verschillen.

Relevante wijzigingen

Relevante wijzigingen
Dit jaar zijn we gestart met dakpan
klassen tl/havo en havo/vwo. Ook zijn er
homogene atheneum- en
gymnasiumklassen. Ook werken wij dit
schooljaar met een nieuw
onderwijsconcept, meer informatie
hierover kan je vinden op de website van
het Amadeus Lyceum.

Relevante wijzigingen
Start Aurelius College in september 2022.
Verhuizing naar nieuwbouw in 2024 in
gebouw Zonnewereld met eigen vleugel
en ingang met daarin, atelier/lab,
chillruimte en onderwijsruimtes voor het
Aurelius college. Samenwerking tussen
jenaplanbasisschool Zonnewereld en
Amadeus Lyceum.

Relevante wijzigingen
Relevante wijzigingen
Het CGU heeft een verbouwing achter de Teamleider DA: Simone Magnée
rug waardoor er nu meer ruimte is voor
Teamleider VO: Damiët Schellekens
leerlingen om zelfstandig of in groepjes
Directeur: Greet de Jong
aan hun schooltaak te werken, tijdens en
na de lessen. Bovendien is er een
prachtige bibliotheek ingericht waar
leerlingen boeken kunnen lenen en lezen.

Onderwijsconcept en aanbod
JOUW BESTEMMING, ONZE PASSIE! Dat is
wat we jou beloven. Wij gaan er voor dat
jij met de best mogelijke resultaten slaagt.
Maar wij willen meer. We willen niets
liever dan dat jij ontdekt wat je met je
talenten kunt betekenen in Gods
Koninkrijk. Want God heeft ons heel
veelzijdig en verschillend gemaakt en
geniet ervan als je je talent voor Hem
gebruikt.

Relevante wijzigingen

Niveaus

Niveaus

vwo en havo

Mavo, Havo, Vwo en Gymnasium

Extra aanbod
Cambridge (Engels), STEAM (science,
technology, engineering, arts,
mathematics), design & kunst, ateliers &
labs (oa robotica),
maatschappijwetenschappen (maw),
natuur, leven en technologie (nlt),
bewegen, sport en maatschappij (bsm),
Honours Traject Utrecht, U-talent.
Informatie capaciteit

Onderwijsconcept en aanbod
Descart is een school voor design, science
& art. Op Descart doen alle leerlingen
eindexamen in een kunstvak: dans, drama,
muziek en beeldende vormgeving.

Extra aanbod
Cultuurprofielschool, Steunuren,
TheaterKunstKlas (TKK), Technasium
(havo/vwo/gymnasium), Bèta Challenge
(onderbouw mavo), Geo Future
(bovenbouw mavo)

Niveaus
vmbo basis, vmbo kader, vmbo tl,
TOPhavo
Extra aanbod
We hebben veel aandacht en tijd voor
mentoraat en loopbaan oriëntatie. We
werken met flexuren in de middag waar
extra ondersteuning,
huiswerkbegeleiding, extra verdieping en
talentontwikkeling aangeboden worden.

Informatie capaciteit
Informatie capaciteit
1350 leerlingen. We hadden de afgelopen Onze locatie biedt plaats aan 800
leerlingen. Op dit moment hebben wij 740
jaren plaats voor 8 óf 9 klasssen: 3x
Mavo/Havo, 2x óf 3x Havo/Vwo, 2x Vwo, leerlingen.
1x Gymnasium
Onderwijsconcept en aanbod
Samen het beste uit jezelf halen! Dat is
het motto van het Gerrit Rietveld College,
een interconfessionele
scholengemeenschap voor technasium,
gymnasium, atheneum, havo en mavo in
Tuindorp. Bij ons haal je een diploma dat
bij je past. Net zo belangrijk vinden we dat
je ontdekt waar je goed in bent en
enthousiast van wordt. Je leert iets te
betekenen voor de maatschappij en voor
een ander. Sinds 2015 hebben we een
modern gebouw met goede
voorzieningen, dat past bij ons moderne
onderwijs. Het is opgedeeld in kleine
‘deelscholen’ of domeinen. Daardoor voelt
het Gerrit Rietveld aan als een kleine
school.

Relevante wijzigingen
Relevante wijzigingen
In het schooljaar heeft Descart drie keer Sinds twee jaar werken we met een
een Open Huis, zie gregorius.nl/openhuis- Tweejarige brugklas, hierdoor krijgen
descart.
leerlingen een extra jaar om te laten zien
wat ze kunnen.

Niveaus

Niveaus

vmbo tl, havo, vwo

Praktijkonderwijs, MBO niveau 1

Extra aanbod
Extra ondersteuning en begeleiding
binnen het reguliere onderwijs.
Steunlessen, meerdere uren per week om
extra vertrouwen en vaardigheden te
ontwikkelen. Leer bijvoorbeeld
presenteren, je concentratie te vergroten
of begrijpend lezen.

Extra aanbod
Aan een klas van maximaal 16 leerlingen
(8 leerlingen bij praktijklessen) geeft de
eigen mentor veel lessen aan de eigen klas
en vaak samen met een
onderwijsassistent. In onze rustige, kleine
en sfeervolle school is er maatwerk
mogelijk, zowel bij de theorie- als
praktijkvakken.

Informatie capaciteit

Niveaus
PRO ljr 1-2 (3), VMBO BBL KBL TL,
HAVO/VWO (i) lrj 1-3 en (pre)entree
Extra aanbod

Informatie capaciteit
Voor leerlingen met het advies
praktijkonderwijs is altijd plek op
Kranenburg.

Informatie capaciteit
Zie website voor de actuele stand van
zaken
www.krommerijncollege.nl/aanmelden/

Onderwijsconcept en aanbod
In de onderbouw voor alle leerwegen kans
klassen in een hoger niveau. Inclusief de
TOP havo klas Technologie & Toepassing
en Innoveren & Prototyping en vanaf
schooljaar 23-24 Onderzoeken &
Ontwerpen (Havo)

Onderwijsconcept en aanbod
Een ‘gewone’ VO school voor leerlingen
die sociaal emotioneel jong zijn en/of erg
wisselend scoren op kennis en
vaardigheden tijdens het basisonderwijs.
Een jaar met extra aandacht voor
leerlingen die kunnen en willen groeien in
hun ontwikkeling.

Onderwijsconcept en aanbod
Wij doen het SAMEN. Samen met de
leerling én hun ouders. Samenwerken
doen we ook in onze kleine teams van
betrokken docenten en leerwerkmeesters.
Op praktijkonderwijs is het leren in de
praktijk belangrijk. Dat is zichtbaar in alle
praktijklokalen, het Schoolrestaurant
‘Graag Gedaan’, onze Bloemservice
‘Bloem en Styling’ en ook in de
verschillende meubels die in opdracht
door de leerlingen worden gemaakt in de
lessen Bouw- en Metaaltechniek. Stage is
een belangrijk onderdeel. Vanaf het eerste
leerjaar worden leerlingen vaardigheden
geleerd die zij in leerjaar 3, 4 en 5 inzetten
bij bedrijven uit ons netwerk of bij de
Topacademie.

Onderwijsconcept en aanbod
Ons onderwijs is erop gericht om
leerlingen voor te bereiden op de (nabije)
toekomst, in kennis, vaardigheden en in
gedrag (houding). Dit doen we door het
bieden van onderwijs in klassen met een
groepsgrootte van 8 tot 15 leerlingen. In
de les bieden de docenten structuur door
recht te doen aan de instructiebehoefte
van de leerlingen. We kijken naar het
einddoel, het uitstroomperspectief en de
korte termijn doelen. Rekening houdend
met de uitstroombestemming en profiel
bovenbouw worden extra vakken (IVIO)
aangeboden.

Relevante wijzigingen
In de onderbouw, vanaf leerjaar 2,
TOPhavo via onze kans klas constructie.
Havo in de bovenbouw op onze eigen
locatie in samenwerking met het
Gregorius College.

Relevante wijzigingen
Leerlingen hebben een eigen lokaal en
extra ruimtes. Er vinden
aanmeldingsgesprekken plaats voordat
een leerling zich kan inschrijven. Het Jan
Ligthart brugjaar is een extra VO jaar.
Leerlingen gaan na het brugjaar naar klas
1 van een VO school. Het Jan Ligthart is
gehuisvest bij het Gregorius. Zie ook
gregorius.nl/janligthartutrecht/

Relevante wijzigingen
Leerlingen behalen een diploma
praktijkonderwijs,uitbreiding van het vak
‘Interne Dienst Stage’ in de onderbouw,
deelname van onze leerlingen aan de
Topacademie (een samenwerking tussen
school, gemeente Utrecht en grote
bedrijven zoals UMC en universiteit) en
schoolontbijt voor leerlingen.

Relevante wijzigingen
We zijn alle vakanties open voor jongeren
waarbij de continuering van het
schoolprogramma en begeleiding
bevorderend werkt. Kromme Rijn College
heeft 3 locaties: KRC, Kranenburgerweg
20. KRC360, Mesdaglaan 4. i-LaB!,
Ramsesdreef 190.

Niveaus
Vwo (gymnasium en atheneum), havo

Niveaus

Niveaus

Niveaus

Niveaus

Niveaus

Vmbo-tl, havo, vwo

Tijdelijke onderwijsplek voor ll'en van
diverse leerwegen en profielen zoals;
vmbo bb,kb leerjaren 1-4.

Praktijkonderwijs

havo, atheneum en gymnasium

Uitstroombestemming Dagbesteding en
Arbeid

Extra aanbod
Tweetalig Onderwijs, Top(sport)
Talentschool, Talentontwikkeling, UTalent (universitaire- en HBO
samenwerking), Cambridge English,
Science/Technologie, Honours Traject
Utrecht, Robotica/Programmeren,
Filosofie, Hoogbegaafdenbegeleiding,
Huiswerkbegeleiding. Dans,
Drama/Theater, Zang/Muziek, Extra
Examenvakken (zoals Informatica).

Extra aanbod
Limus is een school met een internationaal
karakter. Wereldburgerschap staat
centraal in ons onderwijs. Daarnaast
gebruiken wij de projecten van IMYC. Dit
is een internationaal curriculum dat
vertaald is naar de Nederlandse SLO
doelen.

Extra aanbod
Groepen met meer internaliserende of
externaliserende onder- steuningsvragen.
We werken met PBS en meerder
ontwikkelgebieden. We zettten in op
ontwikkeling op het gebied van: (1.)
zelfsturing m.b.t impulsiviteit en
aandacht; (2.) zelfsturing met betrekking
tot het leren; (3.) zelfbewustzijn en
reflectie; (4.) sociale interacties.

Extra aanbod
Pro-vmbo-klas, zodat je nog in of na het
eerste jaar nog over kunt stappen naar het
vmbo als je dat aan kunt. Maatwerk in
praktijkvakken en stages: we hebben
eigen leerwerkplaatsen en een breed
netwerk van bedrijven waar jij stage kunt
lopen. Entree opleiding in school: je kunt
op Pouwer je mbo-diploma niveau 1
halen.

Extra aanbod
In de Boni+ uren is er een uitgebreid extra
aanbod als bijvoorbeeld Cambridge
(Engels), Delf (Frans), Goethe (Duits),
Robotica (First Lego League/World Robot
Olympiade), Atelier, Toneelgroep (onderen bovenbouw), Filosofie, Wiskunde D,
Kunst algemeen,
maatschappijwetenschappen, Spaans,
UTalent school en GeoFutureSchool (GFS)
projecten

Extra aanbod
We bieden naast lessen in de klas gericht
op Taal en Rekenen en Burgerschap ook
veel praktijkvakken zoals bijvoorbeeld
werken met hout, werken in de keuken en
werken in de tuin en nog heel veel meer.

Informatie capaciteit
Het Leidsche Rijn college heeft de
afgelopen jaren een flinke verbouwing
ondergaan waardoor de school ruimte
heeft voor 1700 leerlingen.

Informatie capaciteit
We verwachten in augustus 2023 te
starten met 80 leerlingen en groeien in de
jaren daarna uiteindelijk naar maximaal
1000 leerlingen, dus we blijven een
relatief kleine middelbare school.

Informatie capaciteit
Leerlingen hebben een advies voor het
OPDC nodig. De begeleider passend
onderwijs van het SWV Sterk VO en de
ortho-pedagoog van OPDC Utrecht
toetsen of de leerling voldoet aan de
plaatsingscriteria. Pas dan wordt een
positief advies gegeven voor OPDC
Utrecht.

Informatie capaciteit
Een school van ca. 200 leerlingen.
Leerlingen zonder een zware gedrag
component en met een PRO. Verwijzing
zijn bij ons van harte welkom.

Informatie capaciteit
In het komende schooljaar hebben we
ruimte om 9 of 10 brugklassen te kunnen
maken. Later in het schooljaar zal dit
definitief duidelijk worden, zie voor meer
informatie onze website.

Informatie capaciteit
Wij bieden speciaal voortgezet onderwijs.
Met een toelaatbaarheidsverklaring
wordt gekeken of de school kan voldoen
aan de onderwijsvraag van de leerling.
Wanneer dit passend is kan de leerling
geplaatst worden
In 2022 zijn er 259 leerlingen in Utrecht
ingeschreven.

Onderwijsconcept en aanbod
Het Leidsche Rijn College is een openbare
school voor vwo en havo. Wij bieden
eigentijds onderwijs, betekenisvol en
gepersonaliseerd. Daarbij vinden we
openheid en betrokkenheid heel
belangrijk: iedereen hoort erbij en mag
zichzelf zijn. Het onderwijs op het Leidsche
Rijn College is traditioneel in die zin dat
het wordt georganiseerd vanuit een
lokaal, in een klas met een docent die het
verschil maakt. Op die manier verlaten
leerlingen de school met een diploma én
gaan ze vol vertrouwen de wereld
tegemoet.

Onderwijsconcept en aanbod
Op het Limus hebben we geen traditionele
klassen. Leerlingen starten elke dag in
dezelfde groep onder leiding van hun
vaste coach. De rest van de dag zitten ze
in verschillende groepen bij elkaar.
Leerlingen leren bij ons om samen én
zelfstandig te werken. Het onderwijs
bestaat uit projecten en verdiepingslessen
waarbij leerlingen samenwerken met
schoolgenoten met verschillende
schooladviezen en (in de toekomst) uit
verschillende leerjaren. In het derde jaar
bekijken we samen met de leerling en
ouders op welk niveau examen gedaan
wordt.

Onderwijsconcept en aanbod
Het rooster van en leerling bestaat uit: (1)
AVO (algemeen vormende vakken);
vakken die gekoppeld zijn aan leerweg en
profiel zoals Nederlands, Engels,
wiskunde, geschiedenis, etc.) (2) Taal en
reken onderwijs; deze lesuren worden
gegeven om aan de taal- en
rekenvaardigheden te werken. We volgen
hierbij de refentie- niveau’s taal en
rekenen. (3) WAO; Werken aan
ontwikkeling. (4) * De basis. (5) *
Loopbaan leren. (* * Dit vakgebied is
gekoppeld aan specifieke ontwikkeldoelen
en leerlijnen.)

Onderwijsconcept en aanbod
Maatwerk: we zoeken de leerroute die bij
jou past. In school volg je interne stage in
onze leerwerkplaatsen. Van klusbedrijf tot
restaurant. Daar doe je echte opdrachten
voor buurtbewoners en bedrijven. Daarna
volg je externe stages en een
praktijkopleiding bij een echt bedrijf. Of je
volgt een entree-opleiding (MBO 1). Die
sluit je af op het MBO. Alle leerlingen, die
de school goed doorlopen, behalen een
officieel schooldiploma Praktijkonderwijs.

Onderwijsconcept en aanbod
We willen zin in leren bevorderen door
leerlingen meer maatwerk en
keuzemogelijkheid aan te bieden. Ons
eigen Bonirooster, waarin leerlingen
kunnen kiezen voor verrijking, verdieping
en ondersteuning helpt ons hierbij. alent
school en GeoFutureSchool projecten.

Onderwijsconcept en aanbod
Wij zijn een school voor Voortgezet
Speciaal Onderwijs voor jongeren die ‘zeer
moeilijk leren’. De letters van STIP staan
voor samenwerken, toekomstgericht,
inspireren en participeren. We gaan
samen met onze leerlingen en hun ouders
op weg. Wij zijn gericht op het verder
ontwikkelen van ieders talenten en
mogelijkheden. Wij geloven in de
mogelijkheden van onze leerlingen en
wensen hen de best mogelijke
voorbereiding op hun toekomst. Wij laten
ons daarbij inspireren door alle grote en
kleine successen die we dagelijks boeken.

Relevante wijzigingen
Invoering van Tweetalig Onderwijs in de
onderbouw op havo én vwo niveau,
gevolgd door International Baccalaureaat
of Cambridge English in de bovenbouw.

Relevante wijzigingen
Het Limus is een nieuwe school die start in
augustus 2023. Eerst op een tijdelijke
locatie aan de westkant van Leidsche Rijn.
Voor meer info, ga naar www.limus.nl

Relevante wijzigingen

Relevante wijzigingen

Relevante wijzigingen
Ons compleet gerenoveerde gebouw, met
ruimte voor verschillende zones van
zelfwerkzaamheid, wordt opgeleverd in de
kerstvakantie van het huidige schooljaar.

Relevante wijzigingen

Niveaus
vmbo bbl - kbl - tl
Extra aanbod

Informatie capaciteit

Onderwijsconcept en aanbod
Leren door doen. Praktijkgericht leren
vanaf de onderbouw. Breed profiel:
dienstverlening en producten. Veel
keuzevakken in het vierde leerjaar, van
techniek tot zorg- en welzijn.

Relevante wijzigingen

Niveaus

Niveaus

Niveaus

Niveaus

Niveaus

havo / vwo

Gymnasium

vmbo bbl - kbl - tl - tl/havo

mavo - havo - vwo

vmbo - havo

Extra aanbod
Op UniC werken leerlingen aan thema’s en
vakoverstijgende projecten. Leerlingen
werken op hun eigen laptop. Er is veel
aandacht voor mentoraat en persoonlijke
begeleiding. In de onderbouw wordt
gewerkt aan het vak Motivaktie, waarbij je
je eigen project bedenkt en uitvoert.

Extra aanbod
Jaarlaagdoorbrekende
leerlingverenigingen, veel
ondersteuningsmogelijkheden,
mogelijkheden om te versnellen,
Cambridge Proficiency English, Delf
(Frans), Goethe (Duits), Spaans, Robotica,
Chinees, extra (examen)vakken,
internationale samenwerking,
universitaire samenwerking. Kijk op
https://www.usgym.nl/homerus

Extra aanbod
TopSportTalentschool
/Talentontwikkeling, sportklassen,
huiswerkbegeleiding, Inspirerende
toekomstlessen, Drama en keuzevakken in
de onderbouw, Vakmanschapsroute met
ROC, Structuurklas/NT2, Intensief
mentoraat, Diploma op maat, Blended
learning (boeken en Chromebook), tl/havo
route. Modern schoolgebouw in Vleuten.

Extra aanbod
Periode onderwijs, heterogene klassen in
de onderbouw, doorlopende leerlijn
vanuit de vrije basisschool, koor, kunst,
ateliers & labs (oa robotica),
mediawijsheid, jaarfeesten, Honours
Traject Utrecht, Lyceo Opstap.

Extra aanbod
Op X11 bieden we veel creatief-technische
vakken aan. Je kan bijvoorbeeld denken
aan: tekenen, schilderen en illustreren of
media, vormgeving en ICT; innovatie en
prototyping; theater, fotografie en film.
Informatie over de vakken kan je vinden
op de open dag of op de open dag website
www.opendagx11.nu

Informatie capaciteit
Informatie capaciteit
UniC heeft nu 1000 leerlingen. Daarom
Voor schooljaar 23-24 hebben wij 205
gebruiken we naast ons hoofdgebouw op plaatsen beschikbaar.
de Van Bijnkershoeklaan ook een locatie
aan de Kanaalweg.

Informatie capaciteit
VOLT! Toekomstmakers heeft ruim 500
leerlingen en nog ruimte om te groeien.

Informatie capaciteit

Informatie capaciteit
X11 heeft in schooljaar 2022 – 2023 1100
leerlingen. Plaats voor maximaal 10
eerstejaars groepen waarvan 20% van
buiten Utrecht.

Onderwijsconcept en aanbod
We staan bekend om onze fijne en veilige
sfeer. In het eerste leerjaar is er veel
aandacht voor het laten landen van
leerlingen op de middelbare school. We
zien het als onze opdracht om samen met
leerlingen een persoonlijke leerroute voor
de toekomst te ontdekken. Bij UniC halen
leerlingen een havo- of vwo-diploma met
méér waarde. We zorgen ervoor dat de
leerlingen goed voorbereid om mee te
bewegen met alle ontwikkelingen in de
samenleving.

Onderwijsconcept en aanbod
Op ons gymnasium leren we op het
kruispunt van verleden en heden, maar
altijd met onze blik op de toekomst
gericht. We zijn een sociale school die
jouw talent in de breedte en de diepte alle
ruimte geeft. Dit alles doen we binnen een
inspirerende leeromgeving, met docenten
die samen met hun leerlingen de wegen
naar Rome steeds opnieuw ontdekken.
Dat betreft trouwens meer dan kennis
alleen; de ontwikkeling van je hoofd gaat
bij ons altijd samen met de ontwikkeling
van je hart.

Onderwijsconcept en aanbod
Onze blik is gericht op de toekomst en het
meenemen van leerlingen in de snel
veranderende wereld. Samen creëren we
een kansrijke omgeving waarin onze
leerlingen alle mogelijkheden krijgen om
te groeien. We dagen leerlingen uit om
hun talenten te ontdekken, te
ontwikkelen en deze in te zetten voor hun
toekomst. Daar waar mogelijk volgen
leerlingen vakken op hoger niveau als dit
aansluit bij de behoeftes en talenten van
de leerling.

Onderwijsconcept en aanbod
Waldorf Utrecht: Vrijeschool voor vwo,
havo en mavo waarbij de Niveaus t/m klas
9 (derde leerjaar) bij elkaar in de klas
zitten. Vanaf klas 10 volgen
mavoleerlingen de examenroute. De havovwo leerlingen volgen deels
gepersonaliseerd onderwijs tijdens het
examentraject.

Onderwijsconcept en aanbod
We zijn een school voor media en
vormgeving. Dat betekent dat leerlingen
die ervan houden om te ontwerpen en te
maken bij ons op hun plek zijn. We
werken ontwikkelingsgericht. Dat
betekent dat we steeds met leerlingen in
gesprek zijn over hoe we ze kunnen
helpen om hun onderwijs zo betekenisvol
en uitdagend mogelijk kunnen maken.

Relevante wijzigingen

Relevante wijzigingen
Sinds schooljaar 21/22 volgen de
leerlingen een rooster volgens een 80/40minuten-model. Dit model biedt meer
ruimte voor maatwerk. Er zijn in ieder
geval 2 momenten per week waarop je
zelfgekozen activiteiten doet die
verdiepend, verbredend of versterkend
zijn.

Relevante wijzigingen
We willen volgend jaar nog meer nadruk
leggen op het ontdekkend leren middels
contextrijke en vakoverstijgende
projecten. Daarnaast bouwen wij verder
aan onze havo-route, voor leerlingen die
de theoretische kennis die je op de havo
op doet kunt toepassen in de praktijk.

Relevante wijzigingen
Bij het Gregorius kun je je alleen
inschrijven voor Descart of Waldorf
Utrecht. In januari is het Waldorf Utrecht
festival. Voor data en tijden zie
gregorius.nl/openhuis/

Relevante wijzigingen
We vinden het belangrijk om vooraf
samen met de leerlingen te onderzoeken
of ze voldoende blij en uitgedaagd worden
door het vele ontwerpen en maken op
X11. Hierom organiseren we open
lesmiddagen waarbij leerlingen met elkaar
en de school kennismaken. Meer
informatie staat op de website van X11.

Niveaus
Utrecht: VMBO groen, BB/KB/GL/TL, HGL
Extra aanbod
Voor leerlingen die nog net niet klaar zijn
voor de overstap naar het voortgezet
onderwijs bieden wij een brugjaar aan.
Deze leerlingen hebben les in een
reguliere klas en extra
ondersteuningslessen met hun eigen
mentor klas. Het groene lyceum (HGL) is
een versnelde route waarmee je in 6 jaar
tijd zowel een vmbo-tl als een mbo-niveau
4 diploma haalt. Je bent dan klaar om naar
het hbo te gaan.

Informatie capaciteit
Ons moderne schoolgebouw heeft plek
voor 435 leerlingen.
Onderwijsconcept en aanbod
Wij bieden modern groen onderwijs.
Yuverta Utrecht leert de leerlingen keuzes
maken. Dit doen we door te werken met
keuzewerktijd. Zo heeft de leerling regie
op zijn eigen leerproces. Wij vinden het
pedagogische klimaat net zo belangrijk als
het didactische klimaat. Naast alle
theorievakken bieden wij ook veel
(groene) praktijklessen aan.
Relevante wijzigingen
Wij hebben de eerste stappen gezet op
weg naar een community school.
Belangrijk hierbij is de betrokkenheid van
leerlingen, ouders, docenten en de
omgeving bij de school.

Niveaus
vmbo bbl - kbl & mavo. Bbl met lichte
ondersteuning indien nodig
Extra aanbod
Innovation en prototyping als vak: bij dit
vak leren leerlingen probleemoplossend te
werken met oude en nieuwe techniek.
Met behulp van creatief denken
ontwikkelen zij prototypes en een
uiteindelijk product. Dit gebeurt met
behulp van o.a. 3D printers, lasercutters,
VR-brillen, microbits, etc.

Niveaus

Niveaus

Niveaus

Havo, Tweetalig havo, Vwo, Tweetalig vwo

Vmbo-tl, havo, vwo (atheneum)

Mavo/havo brugklas, Vmbo-TL

Extra aanbod
Tweetalig onderwijs, breed aanbod aan
talentprogramma’s en ruime
vakkenpakketkeuzes in de bovenbouw

Extra aanbod
Extra aanbod
Technasium/Bèta Challenge, kunst
Mavo/havo brugklas, Lego League,
(beeldende vorming/muziek), digiwijsheid Debatteam en extra sportactiviteiten
en informatica, mavo: praktische vakken
zoals Techniek & Toepassing, kunst, sport,
ondernemen en Dienstverlening &
producten, havo/atheneum: psychologie,
debatteren, wiskunde C, Bewegen, sport
en maatschappij

Informatie capaciteit
Een kleine dorpsschool met leerlingen uit
Stichtse Vecht, maar ook leerlingen vanuit
Utrecht weten ons goed te vinden.
Kleinschalig, betekent dat wij alle
leerlingen kennen en zij ons, dat geeft een
gevoel van veiligheid.

Informatie capaciteit
Informatie capaciteit
Broklede is een school met 1150
Grenzend aan het hoofdgebouw staat het
leerlingen. Leerlingen met een havobrugklasgebouw. De eerstejaars kunnen
advies en hoger worden toegelaten. Voor zo rustig kunnen wennen aan het VO
tweetalig onderwijs gelden aanvullende
criteria.

Informatie capaciteit
We bieden kleinschalig onderwijs. Op
school zitten in totaal 420 leerlingen.
Leerlingen met een TL of TL-havo advies
worden toegelaten. Er is geen loting in de
eerste aanmeldronde voor de brugklas.

Onderwijsconcept en aanbod
Alle leerwegen van het VMBO. Bij alle
profielen speelt versterkt techniek
onderwijs een grote rol. Er is een ruime
keuze aan profielen: de technische
profielen: BWI, PIE, MT, profiel Groen,
profiel Zorg en Welzijn, profiel E&O.
Leerlingen werken met laptops in
combinatie met boeken

Onderwijsconcept en aanbod
Broklede is een school waar kennis en
ervaringen met enthousiasme gedeeld
worden. Vanuit een nieuwsgierige en
kritische grondhouding maken wij
bewuste keuzes die bij onze talenten
passen. Onze ontwikkeling is erop gericht
om het beste uit onszelf en uit elkaar te
halen. Wij nemen onze
verantwoordelijkheid voor een betere
wereld. Dit realiseren wij aan de hand van
de volgende leidende principes: (1) Wij
verwelkomen iedereen en zetten ons in
voor onderling begrip en respect. (2) Wij
benutten onze talenten om van en met
elkaar te leren. (3) Wij richten de blik naar
buiten en gaan in gesprek over wat wij
zien en wie wij zijn.

Onderwijsconcept en aanbod
Traditioneel onderwijs gecombineerd met
projecten. Naast boeken en schriften
werken we met iPads (bring your own
device). Tweejarige brugklas: 2 jaar de tijd
om te wennen aan het VO. Leerlingen
worden in de brugklas geplaatst in
dakpanklassen (mavo/havo,
havo/atheneum en atheneumklassen)
waar op het laagste niveau wordt
lesgegeven met differentiatie naar boven.
Na leerjaar 2 stromen leerlingen door naar
vmbo-tl, havo of atheneum.

Onderwijsconcept en aanbod
De Rientjes Mavo is een kleinschalige
school voor vmbo-TL. Op de Rientjes Mavo
zetten we ons actief in voor een leef- en
werkomgeving waar leerlingen hun
diploma halen, zich veilig voelen en waar
zij zich stapsgewijs kunnen ontwikkelen.
Wij willen dat zij uiteindelijk zelfbewust en
bewust van de omgeving een sterke
positie innemen in onze samenleving en
daar een waardevolle bijdrage aan
leveren. Op de Rientjes Mavo staan 4
pijlers centraal: (1) Je mag er zijn; laat
jezelf zien en horen! (2)Wees
nieuwsgierig; stel vragen en bedenk
creatieve oplossingen! (3) We bouwen
voort op wat goed gaat en leren van onze
fouten. (4) We doen het samen; vraag
hulp en geef hulp!

Relevante wijzigingen

Relevante wijzigingen
Oriëntatie op flexuren: Meer maatwerk en
keuzemogelijkheden voor leerlingen

Relevante wijzigingen

Relevante wijzigingen

