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Uitdagend onderwijs
Artclass, SportLife, Mondo, De Jonge Onderzoeker
Sport en bewegen
Exact
Art en Cultuur
Gymnasium
Wereldprogramma
Computerprogramma
Begeleiding
Uitnodiging!

Ashram heeft de beste examenresultaten van alle
scholen in en rond Alphen!
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Heb je een schooladvies voor gymnasium, atheneum, havo of
vmbo TL, dan gaat hier de wereld voor je open.

Bij ons leer je proeven en meemaken, oefenen, onderzoeken, tekenen,
sporten, schrijven, presenteren, computeren, studeren, filosoferen,
toneelspelen, om je heen kijken, samenwerken, debatteren en Chinees
(als je wilt)... En wij helpen je overal bij.
De wereld verandert snel. Daarom zorgen wij dat jij je in een fijne schoolomgeving op je eigen manier zo volledig mogelijk ontwikkelt. Zo heb je
straks de kennis en de vaardigheden om stevig de wereld in te stappen.

Kom er snel bij!
Speciaal voor jou organiseren we het spannende WereldWijdWeten (WWW)-Festival en het World Art (WAF)-Festival.
Kijk maar op www.ashram.nl bij ‘groep 8’.
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Brugklassen

Vaardigheden

We hebben vijf brugklassen:
vmbo TL,
vmbo/havo, havo,
havo/vwo, vwo.
en een zelfstandige gymnasiumklas

Tijdens speciale trainingen leer je om écht te presenteren, informatie te
zoeken, te debatteren en samen te werken. Daar heb je de rest van je leven
plezier van.

In de gemengde brugklas krijg je les op het hoogste niveau. Dit doen we
om je alle kansen te geven om door te stromen.
De brugperiode duurt twee jaar. In die periode bekijken we wat de meest
geschikte opleiding voor jou is.

Kies je eigen Class

Kies voor de ArtClass, SportLife,
Mondo of De Jonge Onderzoeker

Al in de eerste kun je kiezen voor:
ArtClass 	Muziek, dans, drama/theater of film/fotografie en
beeldende vorming
SportLife	Extra sport- en conditietraining, organiseren en leidinggeven
Mondo	Taal en journalistiek, film en cameratechniek, scriptschrijven, JeugdEHBO, je eigen bedrijf met microkrediet, etc.
De Jonge
Onderzoeken, technische problemen oplossen,
Onderzoeker ontwerpen en nog veel meer.
In klas 1 werk je vier uur aan je Class in klas 2 drie uur. Je mag het tweede
jaar ook kiezen voor een van de andere profielen.
Meer informatie vind je op www.ashram.nl.

Computer op maat
We testen je computervaardigheden. Dan weten we precies wat je kunt en
nog moet leren. Je krijgt een programma dat helemaal bij jou past.
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Uitdagend onderwijs

Kennis
We doen veel bijzondere dingen op het Ashram. Maar natuurlijk moet je
hier ook leren. Kennis vinden we heel belangrijk.

Activiteitendagen
Wat hebben alle vakken met elkaar te maken? Wat kan ik er straks mee?
Op al deze vragen krijg je bij ons antwoord.
Na elke periode organiseren we activiteitendagen. Dan kan het gebeuren
dat je voor mens en natuur, drama en beeldende vorming onderzoek doet
in de dierentuin. Of voor wiskunde en lichamelijke opvoeding een feestmaaltijd maakt.

In de gemengde
brugklas krijg je les
op het hoogste niveau
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SportLife, sport of bewegen... jij kiest!
Sporten en bewegen doe je voor je plezier. Vooral als je zelf mag
ontdekken wat je leuk vindt. Op het Ashram kan dat.
Op je eigen niveau

Sport examenvak

We geven niet zo maar lessen lichamelijke oefening, maar zorgen ervoor dat
alle leerlingen sporten of bewegen op hun eigen niveau, op een manier die
ze leuk vinden. Je kunt dansen, schaatsen, roeien, aerobics, fitness of ballet
doen, rugby of basketbal spelen, wat je maar wilt.

Op vwo, havo en vmbo TL kun je straks examen doen in sport.

Vrijwilligerswerk
In de hogere klassen doet iedere Ashram-leerling een tijdje vrijwilligerswerk. Dat kan ook bij een sportvereniging of sportschool.

Plezier in bewegen
Ben je ambitieus en wil je bij de toppers horen, dan ga je fanatiek sporten.
Vind je het fijn om allerlei sporten uit te proberen en dan te kiezen voor iets
wat bij jou past, ook goed. Waar het om gaat is dat je plezier hebt in bewegen.

SportLife
Wil je graag extra veel sporten, dan kies je voor SportLife.
SportLife-leerlingen hebben in de eerste klas vier uur en in de tweede drie
uur extra sport op hun rooster.
Je krijgt een gestructureerd trainingsprogramma gebaseerd op het LTADprincipe (long term athlete development) en kiest voor athletiek, basketbal,
hockey, zelfverdedigingsporten, tennis, volleybal, voetbal…Je leert ook
samenwerken, organiseren en leidinggeven en hoe je gezond kunt leven.
Naast de SportLife-uren volg je gewoon de lessen van de andere vakken.

We bieden meer dan dertig sporten aan
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Sport en Bewegen
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We zijn Universumschool

Exacte vakken (natuurkunde, scheikunde, biologie,
wiskunde, informatica en techniek) en onderzoek worden
bij ons steeds spannender.
Ashram Universumschool
Een Universumschool doet extra veel aan bètavakken en technologie. Je
krijgt lessen over onderzoek en techniek en ‘ingenieurs voor de klas’ en
maakt excursies naar bedrijven, zodat je ziet wat daar gebeurt met wat je
leert op school.
Tijdens de activiteitendagen (na elke periode) ga je aan de gang met
projecten waarin bèta en andere vakken samenwerken.

De Jonge Onderzoeker (vanaf 2010-2011)
Ben je nieuwsgierig, wil je de wereld om je heen onderzoeken en precies
weten hoe je suiker krijgt uit een suikerbiet of waarom een motor wel of
niet zuinig is, schrijf je dan in voor De Jonge Onderzoeker. Naast de gewone lessen wiskunde, mens en natuur en technologie ga je vier uur per
week op zoek naar verklaringen voor allerlei verschijnselen in de natuur,
de techniek, de levende wereld en/of dode materie. Je leert onderzoek
opzetten en beschrijven, technische problemen oplossen en technisch
ontwerpen. Hoe ontwerp je bijvoorbeeld een veilig fietsslot, een sieraad
of de snelste klapschaats?
In de tweede staan voor De Jonge Onderzoeker drie uren op het rooster.
Je kunt deze class dus in 2010 in de tweede kiezen.
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Exacte vakken en onderzoek

Meisjes kiezen bij ons
graag bètavakken
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Art en Cultuur

Toneel, orkest, dans, zang, muziekband, talentenjachten,
musical, culturele avond, lunchpauzeconcert... Het gonst op
school van de culturele activiteiten. En als je het leuk vindt,
doe jij ook mee.
Film, theater, cabaret
Cultuur hoort gewoon bij het lesprogramma. Behalve muziek en beeldende
kunst krijg je ook drama. Al in het eerste jaar nemen we je mee naar exposities, (cabaret)uitvoeringen, films en (dans)theatervoorstellingen. Om te
kijken en te luisteren of om zelf aan de slag te gaan in workshops.
(decorbouwen, bijvoorbeeld).
Elk jaar geven we zelf een Cultuurkrant uit. Dus het is heel makkelijk om
een leuke voorstelling te vinden.

ArtClass
De ArtClass is speciaal voor creatievelingen. Op het podium en in het
atelier kun je je vier uur per week helemaal uitleven. Muziek, dans,
drama/theater en film/fotografie en beeldende vorming komen allemaal
aan bod (naast de gewone lessen beeldende vorming, muziek en drama).
Je werkt samen aan voorstellingen, houdt exposities binnen en buiten de
school en bezoekt kunstenaars en kunstinstellingen. Misschien maken
jullie een circusvoorstelling voor de basisschool, werk je aan een
reusachtig schilderij of vind je grafisch ontwerpen geweldig. In de tweede
klas staan voor de ArtClass drie uren op je rooster.

Examen muziek, drama, beeldende vorming
In de hogere leerjaren kun je je belangstelling voor kunst en cultuur verder
uitbouwen: op het vmbo kun je drama en beeldende vorming kiezen als
examenvak, op havo en vwo muziek, drama en beeldende vorming. En je
krijgt natuurlijk CKV (culturele en kunstzinnige vorming).

Theaterhuis
Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland zit bij ons in huis. Want het bruist hier
van het talent! Om de twee jaar hebben we een geweldig musicalspektakel.
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Kom je ook naar ons World Art (WAF)-Festival?
Kijk op www.ashram.nl bij groep 8
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Ashram Gymnasium
Ben je slim, nieuwsgierig en wil je best graag leren? Dan pas
je helemaal in onze speciale gymnasium-brugklas.
Het gymnasium is anders dan het atheneum. Je krijgt niet alleen Grieks
en Latijn, maar de andere vakken gaan ook een stukje verder. Er is veel
aandacht voor taalvaardigheid en voor het analyseren en oplossen van
complexe problemen.

Grieken en Romeinen

Gymnasiasten hebben hun eigen brugklas

De Grieken stonden aan het begin van wat wij wetenschap noemen. De
Romeinen hebben hun kritische manier van denken verder ontwikkeld en
in praktijk gebracht. Als je Grieks en Latijn doet, is het makkelijker om
andere talen te leren zoals, Engels, Duits en Frans en zelfs Nederlands.
Je leert ook analytisch denken. Bovendien ontdek je al snel dat je eigen
leven vol zit met klassieke cultuur.

Je vakken
Je begint al in het eerste jaar met Latijn en Grieks. Andere bijzondere
vakken die je krijgt zijn: filosifie, techniek, ontwerp en design.
Net als alle Ashram-leerlingen kun je kiezen voor een van de Classes:
ArtClass, SportLife, Mondo of De Jonge Onderzoeker. De uren staan
gewoon op je rooster.

PRE-University College
Straks in vwo 5 en 6 kun je alvast proeven aan de wereld van de
wetenschap met het PRE-programma. Je volgt één dagdeel per
week colleges aan de Universiteit van Leiden, maakt opdrachten en
presenteert die. Je krijgt alvast vijftien studiepunten. En je bent zeker
van een studieplaats in Leiden voor medicijnen of een biomedische
opleiding.
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Wereldprogramma voor iedereen
Onze school is ‘thuis in de wereld’. Daarom hebben we ook
een ‘wereldprogramma’. We duiken in de (wereld)politiek en
economie. Maken kennis met andere landen en culturen. En
we houden ons bezig met wereldproblemen, zoals zorg voor
een betere wereld.
Dicht bij huis

Wereldactiviteiten

We beginnen ‘thuis’, met interesse en aandacht voor elkaar, een goede
sfeer en een schone school.

In en buiten de lessen doen we nog veel meer om je ‘wereldwijs’ te maken,
bijvoorbeeld: de jaarlijkse X-mas Fair (voor het Liliane Fonds); Jongeren
en Politiek; uitwisseling met leerlingen uit andere landen; lessenserie
verantwoord ondernemen; deelname aan Model United Nations (MUN) en
het Alphens Debat en gastlessen over ontwikkelingssamenwerking.

Sociale stage

We duiken in de
(wereld)politiek

Iedere leerling doet in de bovenbouw een sociale stage. Dat kan van alles
zijn: helpen bij de groenvoorziening of een sportvereniging of misschien
bij ouderen of gehandicapten.

Wereldtalen
Chinees hoort er gewoon bij op een wereldschool. Net als natuurlijk Frans,
Duits, Spaans, Engels en de oude wereldtalen Latijn en Grieks. Talen
geven we op een hoog niveau. Veel docenten zijn ‘native speakers’ (de
vreemde taal is hun moedertaal). Logisch ook dat we veel doen met de
computer. Bij Frans bijvoorbeeld duik je onder de grond, de metro in.

Wereldreizen
We gaan veel naar het buitenland (Londen, Parijs, Madrid, Berlijn, Praag,
Rome), verblijven bij gastgezinnen in Frankrijk en Spanje, doen workshops
in Londen en nodigen buitenlanders uit op school.

Mondo
Kies je voor de Mondo-Class dan kies je voor een breed programma,
mondig en mondiaal. Omdat je nieuwsgierig bent en van veel onderwerpen meer wilt weten. Je gaat een (digitale) krant maken of leert
cameratechnieken en scriptschrijven. Je haalt het certificaat JeugdEHBO,
volgt een training creatief denken en probleem oplossen of begint je eigen
bedrijf met een microkrediet. Deskundigen van buiten leren je de fijne
kneepjes van hun vak en soms ga je zelf op bezoek bij organisaties en
instellingen.
De Mondo-uren staan gewoon op je rooster: vier uren in de eerste en drie
uren in de tweede.

Je kunt bij ons ook Spaans én Chinees leren!
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Computerprogramma
Bij heel veel vakken (en daarbuiten) leer je door en met de
computer.
Instappen!
Alle brugklasssers mogen een computer-instaptoets maken. Dan weten we
precies wat je al kunt op de computer en wat we je nog moeten leren. Je
krijgt een programmaatje dat helemaal bij jou past.
TeleTop
We hebben een schoolnetwerk waarop je allerlei informatie vindt. Al in de
eerste weken als je op school bent, vertellen we hoe dat werkt. Dan kun
je er meteen mee aan de slag. Op TeleTop vind je bijvoorbeeld opdrachten
voor een bepaald vak, je kunt jezelf toetsen en je kunt je huiswerk inleveren, waar je ook bent.

Handig
In het eerste jaar krijg je ook ‘informatievaardigheid’: hoe moet je informatie zoeken, hoe weet je of het geschikte informatie is en hoe moet je die dan
gebruiken? Als je deze cursus hebt gedaan, is het opeens veel makkelijker
om werkstukken te maken of spreekbeurten voor te bereiden.

Mediawijsheid
Internet(games), mobiele telefoon, MSN... Jij vindt dat waarschijnlijk allemaal heel gewoon. En je doet er leuke dingen mee. Maar ken je echt alle
mogelijkheden? Laat je je niet zomaar meeslepen? In lessen en trainingen
werken we hieraan. En ook voor je ouders organiseren we een thema-avond.

Begeleiding
Op het Ashram krijg je veel begeleiding. Op onze school zijn
onderwijs en begeleiding geïntegreerd. Dat wil zeggen dat
begeleiden er helemaal bij hoort, voor iedereen.
Kennismaken
Om te zorgen dat je je hier snel op je plek voelt, krijg je al vanaf de eerste
kennismaking (voor de zomervakantie) je eigen mentor.
Die helpt je bij het wennen aan je nieuwe school en je klas en begeleidt je
bij het leren en kiezen tot aan je eindexamen. Natuurlijk betrekken we daar
ook je ouders bij.

Speciale aandacht
Leer je razendsnel, of vind je leren juist best moeilijk? Ben je dyslectisch?
Voor ons is dat geen probleem. We geven speciale begeleiding aan wie dat
nodig heeft.

Je mag zelf aangeven bij wie je in de klas wilt zitten
Vaste docenten
Je krijgt trouwens les van een vast, klein team van docenten, die elke week
met elkaar overleggen en met je meegaan naar de tweede klas. Ze weten
precies hoe het met je gaat en je kunt altijd bij hen terecht.

Leerlingmediators
We hebben ook vertrouwenspersonen (als je met problemen zit) en leerlingmediators. Dat zijn speciaal opgeleide leerlingen die kunnen helpen als er
bijvoorbeeld ruzie is.

Slim werken met de computer, dat leer je hier!
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Kom er snel bij!

Ashram

29 oktober 2008
25 november 2008
16 en 17 januari 2009

WereldWijdWeten-(WWW)-Festival
World Art (WAF)-Festival
OPEN HUIS

Kijk op www.ashram.nl bij ‘groep 8’
Hier vind je meer info en ook een introfilmpje en fotoalbums

Aanmelden
Je basisschool heeft de aanmeldingsformulieren. Je kunt het formulier ook
downloaden op www.ashram.nl onder ‘contact’.
Zorg ervoor dat je aanmelding uiterlijk 1 april 2009 bij ons is!

Contactpersoon leerjaar 1
H. (Henk) Wiegant h.wiegant@ashram.nl

Contactpersonen overige leerjaren
leerjaar 2 J. (Jeroen) Smakman j.smakman@ashram.nl
leerjaar 3/4 vmbo K. (Kim) Zuiderduin k.zuiderduin@ashram.nl
leerjaar 3 havo/vwo T. (Tim) Rombouts t.rombouts@ashram.nl
leerjaar 4/5 havo, 4/5/6-vwo J. (Jan) van Rossum j.vanrossum@ashram.nl
Marsdiep 289
Postbus 693
2400 AR Alphen aan den Rijn
0172 430 234
info@ashram.nl
www.ashram.nl
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Ashram College
Marsdiep 289
Postbus 693
2400 AR Alphen aan den Rijn
0172 430 234
info@ashram.nl
www.ashram.nl

