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Volop Vossius

Op het Vossius leer je en leef je!
Meer dan tachtig jaar en vol energie!
Hier leer je op veel verschillende manieren. Enthousiaste en inspirerende
vakdocenten nemen je mee in de wereld van kennis en cultuur. Wij dagen je
uit om een stap verder te gaan.
We hebben stevige wortels in het verleden en benutten tegelijk de mogelijkheden van deze tijd.

Het Vossius is volop in beweging en dat zie je
meteen.

‘We scoren hoog: cognitief, sociaal en cultureel’

Onze schoolkrant wint prijzen en wie graag sport, krijgt de mogelijkheid zich
daarin uit te leven. Filosofie, drama of Italiaans, het kan allemaal. En voor
wie dat nog niet genoeg is, hebben we de hele week door nog een scala aan
buitenschoolse cursussen en activiteiten.

Leerlingen spelen gitaar op het schoolplein, ze volgen colleges aan
universiteiten, treden op in het Concertgebouw, leven zich uit in practicumlokalen en studeren samen op rustige plekken in het mooie gebouw.

Nieuwsgierigheid, creativiteit en ambitie krijgen heel veel ruimte. Maar vooral
koesteren we onze saamhorigheid want je kunt echt goed leren als je je
gewaardeerd voelt en als je je op het Vossius thuis voelt.
Heb je een vwo-advies en wil je ook bij zo’n bijzondere school horen?
Kom dan maar eens kijken!
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Klassiek

woorden uit de krant, zoals ‘aquaduct’ en ‘metamorfose’ hebben geen geheimen meer voor je.

Bouwkunst en literatuur

Het Vossius is een gymnasium, dus krijg je ook klassieke
talen en cultuur. Nutteloos? Om de dooie dood niet! Zonder
dat je er erg in hebt, is je hele leven ermee doordrenkt.
De kip proeft de kok

Eigenlijk moet je bij Grieks en Latijn veel meer denken aan puzzelen dan aan
taal. Elk stukje heeft maar één plaats, ook al gooi je de hele puzzel door
elkaar. Grieken en Romeinen konden de woorden van een zin helemaal door
elkaar husselen en toch begrepen ze elkaar. Wij niet. ‘De kok proeft de kip’
betekent bij ons echt wat anders dan ‘De kip proeft de kok’.
Door dat intelligente gepuzzel met taal leer je analytisch te denken. En dat
komt nog heel vaak van pas.

Taal en wetenschap

Biologen die praten over de passer domesticus of artsen die het hebben
over bronchopneumonie hebben echt geen tolk nodig. Grieks en Latijn zijn
de basis van veel Europese talen. Wetenschappers maken daar dankbaar
gebruik van. En jij straks ook. Want het is veel makkelijker om nieuwe mediterrane talen te leren, als je ook met de klassieken bezig bent. En moeilijke

Zo ongeveer elke Amsterdammer kent het paleis op de Dam. Maar wie kan
ook nog vertellen waarom het er zo uitziet en in welke tijd het is gebouwd?
Met je klassieke opleiding leer je je eigen omgeving begrijpen. Houd je van
literatuur en kunst dan zul je al snel ontdekken hoeveel schrijvers en kunstenaars zich hebben laten inspireren door beroemde Griekse en Romeinse
voorgangers.

Toneel

Vooral de Grieken hielden veel van toneel. Ze bekeken soms wel vier toneelstukken op een dag. Die toneelstukken worden nog vaak gespeeld. Spannend
om te zien wat een moderne regisseur met die stukken doet en om deze zelf
op school uit te voeren.

Filosoferen en debatteren

Romereis

Als je op een school zit waar je zoveel leert en leest over de klassieke
taal en cultuur, dan ga je natuurlijk naar Rome. Wij doen dat in het
vijfde jaar. Je docenten leiden je rond langs antieke overblijfselen,
kunstwerken en gebouwen. Ze laten je zien dat Rome de hele Europese
geschiedenis weerspiegelt.
Je logeert middenin de stad, dus je krijgt alle kans om ook te proeven
van het moderne Italiaanse leven.
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Filosoferen, debatteren, gesprekken voeren... De Grieken waren daar sterren
in. Zij zijn ook de uitvinders van de klassieke rhetorica, de leer van de
welsprekendheid. Heel wat grote sprekers en politici hebben de kunst bij hen
afgekeken. En dat doen wij ook.

‘Het Vossius leidt je naar Rome’
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Onderwijs
We vinden het belangrijk dat je op heel veel gebieden
kennis en ervaring opdoet. Daarom hebben we een
bijzonder breed onderwijsaanbod.
Variatie

We werken tijdens de lessen op veel verschillende manieren: klassikaal, in
groepjes of zelfstandig, met multimedia of de elektronische leeromgeving.
Soms ben je bezig met een project voor meer vakken tegelijk en een andere
keer doe je onderzoek. Of je bent getuige van een aardbeving via Google
Earth.
Je werkt in de klas of in de mediatheek, waar je de beschikking hebt over alle
ICT-voorzieningen. Maar je kunt je ook terugtrekken met je boeken in een
studienis. Een heleboel vaardigheden krijg je al vanaf het eerste jaar systematisch aangeleerd, zoals onderzoeken, presenteren en computervaardigheden.
Daar heb je de rest van je leven profijt van.

Verdieping

Het Vossius is een gymnasium. Dat is niet zomaar een vwo met Grieks en
Latijn. Je zult merken dat je bij alle vakken een stap verder gaat. Dat je
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‘W ie meer wil dan de gewone lesstof, gaat naar de verdiepingslessen’
docenten je steeds weer uitdagen om je grenzen te verleggen. Waarom zou
je stoppen op het vwo-niveau Engels, Frans en Duits als je ook in staat bent
het Cambridge Certificate en andere internationaal erkende certificaten te
halen? Houd je van boeiende mathematische puzzels, wil je meer weten van
de onbekende wereld achter games dan krijg je daar bij de bètatechniek het
niveau dat bij je past. Of je neemt deel aan de landelijke Olympiades waar
wij regelmatig prijzen winnen.
Al vanaf je eerste jaar krijg je cultuurgeschiedenis van een historicus, een filosoof en een kunstdocent. Samen met jou kijken ze vanuit verschillende
invalshoeken naar wat er om je heen gebeurt. Wie echt meer wil en kan,
gaat naar de verdiepingslessen.

Verbreding

Wist je dat je hier veel meer vakken krijgt dan op andere scholen? We geven
ook wat wij noemen ‘verbredingslessen’. Je maakt in die lessen kennis met
filosofie, drama, Italiaans en onderwerpen die je normaal niet krijgt. Je krijgt
die lessen als je ‘gewone’ les uitvalt.
En dan zijn er nog de naschoolse clubs waar iedereen aan mee kan doen.
Wat denk je van Italiaans, toneelprojecten, Spaans, Nieuw Grieks, tekenen,
sportinstuif, computerclub, jazzkoor, schoolorkest of Latin Bigband?
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Kunst en vossius
cultuur
Je eigen talent ontwikkelen, leren kijken naar kunst, ontdekken waar je culturele wortels liggen. Muziek, beeldende
vorming en andere kunstvormen krijgen tijdens je hele schoolloopbaan speciale aandacht, niet alleen naast, maar vooral
ook in de lessen.
Cultuurtraject

De eerste drie jaar doe je mee aan een cultuurtraject. Je volgt toneel-, kunsten muziekworkshops en je gaat naar voorstellingen. Je mag vaak zelf op het
podium staan en bezoekt exposities. Zo krijg je vanzelf zin om mee te doen
aan onze eigen Vossius-producties.

Beeldende kunst en muziek

Kies je in de bovenbouw voor beeldende kunst en muziek, dan ga je zelf
dansen met het Nationale Ballet en je kijkt achter de schermen van het
Concertgebouw en Paradiso. Je verdiept je in fotografie of videokunst. Bijna
elke middag gonst het bovendien van de muziek. Van de swingende Latin
Bigband tot het klassieke Vossiusorkest.

Theater

d

Hoe voelt het om een acteur te zijn? Daar kom je snel achter als je meedoet aan de jaarlijkse toneelvoorstellingen. We hebben al genoten van een
modern Sneeuwwitje met een weergaloze boze stiefmoeder en van Carmen.

Café Chantant

Een hoogtepunt in het jaar is het Café Chantant. Leerlingen en docenten
treden een heel weekend op met zang, dans, muziek en cabaret. Alles is
mogelijk. Spring op het podium en laat zien waar jouw talent zit!

Debatteren en schrijven

We willen graag het intergymnasiaal debattoernooi winnen. Daarvoor moet
je niet alleen goed kunnen praten, maar ook met ijzersterke argumenten
komen en die bondig formuleren. Dat leer je op het Vossius.
Formuleer je liever op papier dan is de Vulpes, onze schoolkrant, waarschijnlijk
meer voor jou. Veel latere beroemdheden, zoals Gerard Reve, hebben hierin
hun eerste literaire probeersels gepubliceerd. Wie weet schuilt in jou wel een
topjournalist (of een topvormgever, want de Vulpes ziet er prachtig uit!).

Museum

Culturele week

Tijdens het Paastoernooi barst de school
ongeveer uit haar voegen door alle activiteiten op cultureel en sportief gebied. Er
zijn optredens en wedstrijden. De week
sluiten we af met een groot feest.
Organisator is het bestuur van ‘de Bond’,
onze leerlingenvereniging die al zo lang
bestaat als de school. De Bond regelt
samen met de schoolleiding en docenten
trouwens ook andere toernooien, de
spetterende feesten, het Kerstgala én
de gezellige filmavonden.

Met geschiedenis ga je naar het Allard Pierson en het Joods Historisch
Museum, met aardrijkskunde naar het Tropenmuseum en met je biologiedocenten bezoek je Naturalis in Leiden. We profiteren er ook volop van dat
de mooiste musea voor beeldende kunst zo’n beetje in onze achtertuin liggen.

‘Het barst hier van het creatieve talent.’

e
volop
vossius
Onderzoek en wetenschap

Bijna iedereen gaat na het Vossius naar een universiteit of
hogeschool. Daarom leren we je al vanaf de eerste klas hoe
een onderzoeker te werk gaat.
Eén groot practicum!

In de eerste klas komen biologie, natuurkunde, scheikunde, techniek,
informatiekunde en wiskunde samen in één vak: techniek. Eigenlijk is het
een soort groot practicum, want je lost al doende allerlei problemen op. Soms
in een groepje en soms alleen.
Je bekijkt bijvoorbeeld hoe het komt dat deuren automatisch openen of hoe
het zit met de geleiding van elektriciteit. In de tweede klas onderzoek je
fenomenen als licht, aërodynamica en geluid. Daarna maak je in samenwerking met het NEMO modellen en bouwen we zelf een ‘klein NEMO’.

Echt onderzoek

Als een echte onderzoeker ben je steeds bezig met het oplossen van vragen:
Wat is nu de beste manier om dit probleem op te lossen? Welke onderzoeksvragen moet ik stellen? Hoe zet ik een proef op? Hoe maak ik een onderzoeksverslag? Zo doe je heel veel kennis en vaardigheden op die je straks
goed kunt gebruiken, bij iedere opleiding!

‘Onze leerlingen

Elektronische Leeromgeving

Onderzoekers ontdekken soms iets interessants, waar ze meteen over willen
praten. En ze lopen ook wel eens vast. In zo’n geval klik je gewoon naar de
V’ELO: de Vossius elektronische leeromgeving. Daar tref je altijd gelijkgestemde
leerlingen en docenten, die je tips kunnen geven. Samen kom je veel verder
dan alleen.

‘Je kunt bij ons wiskunde D doen’
Samen met de universiteit

In de bovenbouw werken we samen met verschillende universiteiten. We
doen DNA-analyse met behulp van de Universiteit van Wageningen. Als je
wilt, kun je proefstuderen aan de Universiteit van Amsterdam of de Technische
Universiteit Delft. En je kunt ook meedoen met het LAPP-Topprogramma of het
Pre-University College van de Universiteit Leiden. Je volgt dan colleges in
verschillende studierichtingen.

wonnen het Nederlands Kampioenschap voetballen door robots’
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Sport
Gewoon lekker bewegen en je hoofd ontspannen? Kan.
Liever op hoog niveau sporten en het uiterste uit je lichaam
halen? Kan ook. Sport en bewegen horen bij de echte
Vossiustradities.
In de gewone gymlessen leer je allerlei basistechnieken. Je krijgt lessen in
spelsporten, maar ook atletiek en turnen. Voetballen doen we bij AFC en we
gaan soms ook naar een squashbaan of fitnesscentrum. Vooral in de hogere
jaren ga je steeds meer buitenschools. Om te tennissen bijvoorbeeld.
Leuk voor de waterratten: de laatste gymles gaan we altijd zwemmen!

Paastoernooi

Een echte Vossiaan doet mee aan het Vossius Paastoernooi. Een sportief en
cultureel hoogtepunt in het schooljaar dat een paar dagen duurt. Elke klas
wil winnen, dus er wordt fanatiek gespeeld (ook op het toneel en op het
schoolplein trouwens). En daarna is er altijd een spetterend feest.
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Organiseren

Sportfeest

De eerste- en tweedejaars hebben elk jaar ook nog hun eigen toernooi.
Je speelt voetbal, basketbal of hockey en maakt intussen veel plezier met je
klasgenoten en de leerlingen van de andere klassen. Ook die week, hoe kan
het anders, sluiten we af met een feest.

‘Squashen, zwemmen, voetballen, volleyen,
fitness, tennissen... Het kan allemaal’
Sportinstuif

Voor de liefhebbers is er – meestal – op vrijdagmiddag sportinstuif. Je gaat
gezellig een partijtje ballen. Of je doet mee aan de lessen in zelfverdediging
voor meisjes en jongens.

‘Topsport en school combineren?

Zie je het wel zitten om sportactiviteiten te organiseren? Daarvoor krijg je alle
kansen. Onze toernooien en feesten zijn een prachtige uitdaging voor leerlingen
met organisatietalent. Maar door het jaar heen valt er ook nog veel zelfstandig
te regelen op sportgebied. Daar leer je van.

Geen probleem’

Voor cracks

De echte fanatieke sporters vechten voor de eer van de school op de
Intergymnasiale Sportdag.
Ga je helemaal voor de sport, dan helpen we je graag om je sportcarrière
met je schoolcarrière te combineren. Oud-Vossianen mochten hun huiswerk
bij Ajax maken, dus waarom jij ook niet?

‘’En ben je goed in Engels, dan kun je kiezen voor de Cambridge-klas’

Of je nu kunstenaar, medicus, ondernemer, wetenschapper,
jurist of diplomaat wordt, jouw wereld zal niet ophouden bij
de grenzen van Nederland. Daarom laten we je daar nu al
overheen kijken, op verschillende manieren.
Engels, Frans en Duits op internationaal niveau

Moderne vreemde talen (Frans, Duits, Engels) geven we op een hoog niveau.
We werken toe naar het internationaal erkende certificaat. Om bij de
Cambridge-klas te komen, leg je eerst een test af. Als je toegelaten wordt,
krijg je les volgens een Engelse methode: tempo en moeilijkheidsgraad liggen
een treedje hoger. Je wordt opgeleid voor de Cambridge-certificaten én je
doet gewoon gymnasiumexamen Engels.
Vanaf klas 4 kun je extra lessen Frans en Duits volgen, zodat je ook voor die
talen mee kunt doen met internationale examens van Delf en Goethe.

Grenzen (ver)kennen
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Internationaal

Misschien ga je na je eindexamen met een Fulbright-beurs een jaar in
Amerika studeren of heb je plannen voor een carrière in het buitenland.
Het kan ook zijn dat je een vreemde taal gaat leren of buitenlandse wetenschappelijke literatuur moet bestuderen. Bij ongeveer alle vakken laten we je
kennismaken met ‘het buitenland’. Je leert bijvoorbeeld over andere staatssystemen, je filosofeert over vreemde culturen en godsdiensten en je leert
andere talen. Maar we laten je ook letterlijk de grens over gaan. Want andere
talen en culturen moet je vooral ook kunnen ‘proeven’.
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‘We gaan vaak de grens over, zowel in als buiten
de klas’
Reizen en uitstapjes

De eerste klassen gaan naar Uffelte, de tweede klassen naar Limburg,
de derde klassen gaan zeilen en de vierde klassers maken talenreizen
naar Engeland, Frankrijk of Duitsland. Maar in de vijfde ga je, met veel
kundige begeleiders, tien dagen naar Rome: de reis waar iedere rechtgeaarde Vossiaan naar uitziet (en waar oud-Vossianen bij elke reünie herinneringen
aan ophalen).

Italiaans, Spaans voor jou en je ouders

Als je wilt kun je nog een zevende taal leren. We geven na schooltijd onder
andere lessen Italiaans en Spaans. En als je ouders het leuk vinden, mogen
ze meedoen.
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Persoonlijke begeleiding
Op het Vossius voel je je al snel thuis. Omdat hier een
vertrouwde sfeer hangt én omdat je vanaf het begin één van
ons bent.

‘Proef van de lessen al voor de zomervakantie’
Begeleiding

Je mentor is de persoon die extra zorg aan jou en je klas besteedt. De mentor geeft studielessen waarin je leert hoe je moet studeren. De mentor praat
regelmatig met jou en je klas, helpt bij problemen en is er ook voor de leuke
dingen zoals de klassenfeesten.

Gezellige school

Elke klas heeft ook twee juniorbegeleiders. Dat zijn leerlingen uit de
vierde klas. Ze staan je met raad en daad terzijde en assisteren bij feestjes,
toernooien, uitstapjes en allerlei andere leuke dingen.

Kleine school

Je mentor overlegt regelmatig met andere docenten en jaarcoördinatoren.
Als het wat minder goed met je gaat, kunnen we zo snel in actie komen. We
kunnen bijvoorbeeld een faalangsttraining regelen of een training waarbij
je leert makkelijker vrienden te maken. We hebben twee decanen die alles
weten over vervolgopleidingen en beroepen. Ook als het even niet goed lukt
met bepaalde vakken kunnen zij je adviseren over tests en trainingen.

Je moet niet raar opkijken als je leerlingen tegenkomt in alle hoeken en nissen
van de school. Oók in de pauzes en na schooltijd. Overal wordt gestudeerd,
gekletst, georganiseerd, gemusiceerd, gelezen. In onze kantine, op de bankjes op het schoolplein, in de mediatheek, in gangen, op trappen, op
zolder en in de speciale muziekstudio’s. De school is hier van iedereen.

Het Vossius is een relatief kleine school. Daarom kunnen we ook veel
aandacht aan je besteden. Een leerling is hier geen nummer, maar een
persoon. Iedereen kent ook zo’n beetje iedereen. Dat komt ook omdat we
heel veel activiteiten met elkaar organiseren en omdat oudere leerlingen
klaarstaan voor de jongere: als juniorbegeleider of om bijles te geven.
Nog een voordeel van een kleine school: als je iemand nodig hebt, heb je
die zo gevonden.

Extra hulplessen

Heb je extra tijd nodig voor een vak of heb je lessen gemist? Wil je hulp bij
het indelen of maken van huiswerk? Dan kun je naar de hulples. De lesstof
wordt in kleine groepjes in een rustig tempo behandeld. En er is alle ruimte
om vragen te stellen.

‘Elke eerste klas heeft

Huiskamer en Spitsklas

Als je thuis een andere taal spreekt en je hulp wilt krijgen bij je schoolwerk,
kun je naar de ‘Huiskamer’. Je krijgt dan extra huiswerkbegeleiding. In groep
8 kun je alvast van maart tot juni elke woensdag naar de Spitsklas om je
Nederlands te verbreden en je voor te bereiden op het gymnasium.

h
Ouders

Je ouders willen natuurlijk graag weten hoe het met je gaat. En wij vinden
het belangrijk om samen met je ouders invulling te geven aan de begeleiding
die bij jou past. We organiseren daarom verschillende keren per jaar ouderavonden.
Vier keer per jaar krijgen je ouders een overzicht van je aan- of afwezigheid
tijdens de lessen. Natuurlijk zijn je ouders van harte welkom om ook contact
met je mentor of de school op te nemen voor vragen die ze niet kwijt kunnen
tijdens de ouderavonden. Hoe meer wij weten van je, hoe beter wij je kunnen
begeleiden op school.

‘Je mag zelf kiezen bij wie je in de klas wil zitten’

twee juniorbegeleiders uit de vierde. Die staan je met raad en daad terzijde’
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Praktisch
Huiswerkklas

Zit je in leerjaar 1, 2 of 3, dan kun je op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag je huiswerk doen in onze huiswerkklas.

Internet en boeken

De uitgebreide mediatheek zetelt op zolder. Daar kun je boeken lezen en
lenen en internetten. Ook is er een draadloos netwerk in de school: zo kun je
op alle plekken op je eigen laptop door blijven werken.

Lestijden

In de onderbouw krijg je meestal zeven lessen op één dag. Je bent dan rond
15.00 uur vrij.		

Kantine

Brood vergeten? Onze kantine is een fijne eet- en praatplek.
Je kunt er tosti’s en broodjes gezond bestellen.

Bereikbaarheid

De school is bereikbaar met tram 4, 5, 12, 24, 25, metro 50 en 51.
En met bus 15, 66, 199.

Spreiding proefwerken

Voor elk vak krijg je ongeveer vier proefwerken verspreid over het jaar.
Om ervoor te zorgen dat je niet te veel tegelijk hoeft te doen, werken we
met proefwerkroosters. Aan het eind van het jaar krijgen alle klassen een
proefwerkweek.

Wil je het ook allemaal meemaken?
Kom dan eens kijken >> tijdens de Open Dagen!

Agenda 2010
donderdag
zaterdag
woensdag
woensdag

21 januari
23 januari
27 januari
9 juni

19.00
10.00
14.00
08.45

–
–
–
–

22.00
13.00
15.40
12.35

uur
uur
uur
uur

Open Dag
Open Dag
Lesmiddag
Proeflesdag

Voor de Lesmiddag kun je je inschrijven tijdens de Open Dagen en via de
website. De Proeflesdag is alleen voor nieuwe eersteklassers.

Inschrijven
Leerlingen die van de basisschool een vwo-advies krijgen, aangevuld met de
uitslag van een (Cito)toets op vwo-niveau, komen voor toelating in aanmerking. Bij overaanmelding wordt geloot. Geld mag bij een schoolkeuze nooit
een belemmering zijn. Ouders kunnen een beroep doen op ons speciale
schoolfonds.
Inschrijven kan van maandag 1 maart 2010 tot en met vrijdag 12 maart
2010 van 14.30 – 16.30 uur.
Elke leerling krijgt een intakegesprek. We verwachten je samen met
(één van) je ouders.
Voor de inschrijving is een uitgebreid uittreksel uit het bevolkingsregister en
het burgerservicenummer nodig.
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Route naar het Vossius Gymnasium
Messchaertstraat 1
1077 WS Amsterdam
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tel. 020 662 09 34
fax 020 675 90 44
vossius@vossius.nl
www.vossius.nl
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