
Begeleiding
Ik ben dyslectscch  echnddchaph ceb 
ADHD of Asaer er: khn dk nhhr cep 
Bhrlheus?
Uiteraard! We zijn een school voor 
iedereen en zorgen dus dat kinderen 
die extra hulp nodig hebben, die ook 
krijgen. Als je je afvraagt wat we voor 
je kunnen doen, kunnen je ouders het 
best even een afspraak maken met 
onze zorgcoördinator (via adm@
barlaeus.nl).

Hebben jullde cudswerkbe eledddn  of 
vhkkencula?
We hebben geen huiswerk-
begeleiding: in de 1e klas hebben we 
wel Auxilia HLP Nederlands, wis-
kunde en studievaardigheden, maar 
huiswerk maken is precies wat het 
zegt: ‘thuis aan het werk’. Uiteraard 
leer je in de mentorlessen hoe je dat 
allemaal moet aanpakken. Om je te 
kunnen helpen, krijgen je ouders aan 
het begin van het jaar het boekje: 
‘Hoe overleef ik de 1e klas…voor 
ouders’. In sommige gevallen kun je 
een plekje krijgen in de Huiskamer 
(zie de folder ‘Gymnasium: ik?’). 
Als een bepaald vak niet zo lekker 
gaat, kun je via ‘Barlaeus Bijles’ 
hulp krijgen van een bovenbouwer.

Als dk aroblemen cebh bdj wde khn dk 
dhn pereccp?
In ieder geval bij je mentor, maar ook 
je hulpmentor (een vijfdeklasser) kan 
je met heel veel helpen. Er is een 
zorgcoördinator, een remedial 
teacher, een vertrouwenspersoon, 
een onderwijshulpverlener en een 
schoolarts. Wat er ook aan de hand 
is, er is alt¯j  el ieeaaj  i¯  ie ¯e 
met je vragen terecht kunt. 

Wordp er eccp zoveel  eblowd oa cep 
Bhrlheus?
Die naam hebben we helaas al heel 
lang, maar uit onderzoek van de 
GG&GD blijkt dat onze leerlingen 
precies hetzelfde gedrag ten aanzien 
van drugs en drank vertonen als die 
op vergelijkbare scholen. Volgens 
onze leerlingen wordt er overigens 
t¯jeas lest¯j d  peh tarlaeas aieh d  
nauwelijks geblowd. Wij zijn ook 
hierover veel in gesprek met onze 
leerlingen, waardoor we eventuele 
 rd leeea t
en aanpakken. In de mentorlessen en 
t¯jeas  idldoie  drjh oereoelj 
aandacht besteed aan de gevaren en 
verleidingen van drugs en drank, voor 
ouders hebben we om het jaar een 
ia dreateaadaj aaa je  elliaeek 
Sinds 1-1-2014 zijn alle leerling-
act

OPEN DAGEN
Zaterdag 7 februari 2015: 
Open Markt van 10.00 - 11.30 uur, 
aaa 11k30 – 13k00  aar  rdef
alle vakken voor ouders en kinderen.

Woensdag 11 februari 2015: 
Lesjes- en Infomiddag van 14.00 – 
16.00 uur; let op, ouders en kinderen 
worden direct gesplitst.

AANMELDEN
Van 16 maart tot en met 2 april 2015, 
iedere dag van 14.30 tot 16.45 uur; 
neem je ouders, je adviesformulier 
en een kopie van je paspoort mee.

TOELATINGSEISEN
Een VWO-advies van de basisschool.

VOORKEURSLIJST
De  asisscpddl oeef
scholen, die passen bij jouw advies. 
Bij de eerste aanmelding geef je aan 
in welke volgorde die scholen bij jou 
passen.

VRAGEN?
Mail naar Margriet Bosman, 
conrector onderbouw (mbosman@
barlaeus.nl) of bel 020-6263396.

CONTACT
Weteringschans 31 
1017 RV Amsterdam 
020-6263396
www.barlaeus.nl
adm@barlaeus.nl

Informhte  2014 201
Alle veelgestelde vragen op een rijtje

Al emeen
Whp ds er zo hnders hhn cep Bhrlheus?
Ach, vanaf de maan gezien zijn we 
allemaal hetzelfde… In Amsterdam heb 
je het geluk dat er heel veel goede en 
leuke scholen zijn en daar is het 
Barlaeus er één van. Onze leerlingen 
geven massaal aan dat ze vooral de 
sfeer, het weinige pesten en de 
 retoe deoaaosadreea hassea 
leerliaoea ea jdceahea peel f¯a 
vinden.

Mhhr wel een wdt
Allang niet meer: als je als school 
midden in de stad ligt, wil je uiteraard 
eea a s ieoeliao aaa je a d- d alat
van die stad in de klas hebben. Dat 
lukt ons de laatste jaren steeds beter 
en daar zijn we trots op!

Zdt
khns oa succes ndep er  kledn?
Dat valt allemaal heel erg mee: in de 
eerste klas moeten er gemiddeld zo’n 
5 van de 140  kinderen van school af. 
In de latere jaren blijven er wel wat 
eeer zitea, eaar oelaeeio palea jie 
meestal wel het eindexamen. Er gaat 
vrijwel nooit iemand vrijwillig van het 
Barlaeus af.

En hls je pocc bldjf
moep?
Als ¯e  li¯f zitea,  drj ¯e jirech ia peh 
begin van het nieuwe jaar uitgenodigd 
door de onderwijshulpverlener om te 
kijken hoe we je kunnen helpen. Als je 
naar een andere school zou moeten of 
willen, ondersteunen we je natuurlijk 
ook.

Hoe lhn  zdp dk ed enldjk oa sccool?
In de 1e tot 14.15 uur of 15.15 uur, 
daarna kan het oplopen tot 16.05 uur. 

Mh  je de sccool udp bdj pussenuren?
 a, jah eao, eaar  as aaaa  je 2e klas. 
We proberen tussenuren zoveel 
mogelijk te vermijden door de uren 
om te roosteren.

Wordp er veel  esadjbeld?
Neek Iejere elas peef
die erop toeziet dat je gewoon alle 
uren op school bent en in de les zit.

Hudswerk! Hoeveel tjd kosp me dhp?
Gemiddeld ongeveer 1,5 uur per dag. 
Daarin zit alles wat je moet doen: 
boekverslagen, maakwerk,  
proefwerken leren, etc.

Zdjn er voorrhn sre eldn en?
Voorrang bestaat sinds 2011 niet 
meer, maar er is nog een klein aantal 
kinderen dat via de overgangsregeling 
recph peef

Hoe werkp dhp syspeem vhn mhpccdn ?
 e eeljh ¯e aaa d  je scpddl aaa ¯e 
eerste voorkeur; daar lever je ook een 
lijst in met je nummer 2, 3 etc. Hoe 
meer voorkeuren je inlevert, hoe 
groter je invloed op je uiteindelijke 
 laahsk De oeeeeahe Aesherjae oeef 
aan dat er met dit systeem iets minder 
kinderen op de school van eerste 
voorkeur komen, maar meer kinderen 
op een school binnen hun top-3.



Onderwdjs
Welke vhkken krdj  je oa cep Bhrlheus 
dn de 0e klhs?
Nejerlaajs, Eaoels, Lat
wiskunde, aardrijkskunde, 
geschiedenis, biologie, beeldend, 
oyeaast e 
klas) en muziek. In de 2e klas komen 
daar Duits, natuurkunde en Grieks bij, 
in de 3e scheikunde en economie. 

Lht
Whhrom zou je er dhn zoveel t
bespeden?
Heh is  aar jah ¯e aeel t¯j e i¯h  eah 
aan de Klassieke Talen: bijna 20% van 
je t¯j jie ¯e aaa scpddl  esheejhk  e 
leert daar heel veel van: het is de basis 
voor diverse andere talen en er komt 
een hoop denkwerk bij kijken om 2500 
jaar oude teksten te begrijpen en te 
aerhaleak Lat
talen met mooie verhalen en, last but 
not least, je traint je 
jddrzet
ingewikkelds te volbrengen.

Gymnhsdum: hlleen mhhr mep je neus 
dn de boeken? 
Dat valt best mee, maar we vinden 
lezen wel heel belangrijk. Lezen is voor 
alle vakken een enorme winst en 
 daeajiea dahzeteaj leae, jas jdean

Excellenph VWO+h Teccnhsdum: en 
jullde?
Wi¯ eiezea addr hrajit
met veel aandacht voor cultuur, debat, 
s drh  ea aajere actaiheihea d  eea 
 racptoe  lee ia Aesherjaek Wi¯ 
denken dat het aanbieden van de 
gewone vakken op een hoog niveau 
van grote waarde is en uitdaging 
genoeg biedt voor de meeste 
kinderen.

En hls je nou pocc meer udpdh dn  
zoekp?
Dan kun je in de onderbouw 
deelnemen aan Auxilia XTR: 
verschillende 8-weekse cursussen in 
 kak hpeaher, fldsdfe,  rdoraeeerea 
d  fle e ereiaok Ia je  daea da  
kun je kiezen voor het Honours 
Programme: een individueel extra 
programma.

Ik sareek pcuds En els (Dudpsh Frhns): 
whp nu?
Vddr (aear-) aatae s eaeers eaeea 
we een programma op maat. Het ligt 
aan de docent wat dat precies 
inhoudt, maar vervelen zul je je zeker 
niet.

Ik coorde deps over ed en wdskunde?
Dat klopt! We hebben er op het 
Barlaeus voor gekozen een eigen 
methode te schrijven, omdat we niet 
tevreden waren over de bestaande 
boeken. Het lijkt daardoor misschien 
moeilijker, maar uiteindelijk helpt het 
je later juist om wiskunde beter te 
begrijpen. Er zijn inmiddels al heel wat 
scholen die gebruik maken van onze 
methode.

Budpensccools
De mdddelbhre sccool: lekker veel 
redzen?
Zeker! Bij ons ga je bijna ieder jaar op 
reis. Van kamperen in klas 1 (direct 
aan het begin van het jaar om elkaar 
goed te leren kennen) via survival in 
klas 3, de Kunstreizen naar Londen, 
Parijs of Berlijn in de 4e en de 
Romereis in de 5e, eindig je weer in 
Nederland met de zesdeklasdagen. 
Daarnaast zijn er één- of meerdaagse 
reizen bij diverse vakken. 

Whp cebben jullde hhn 
budpensccoolse exprh's? 
 e eaah  i¯ das aaa alles jdea:  e 
pe  ea eea  aaateee scpaaecla , ¯e 
kunt toneel spelen in de musical of 
je eazieehpeaher rdjacte ea d  
maar liefst zes muziekavonden per 
jaar je talent ten gehore brengen. 
Verder kun je zingen in het koor, 
grimeren en is er een Kunstclub.  Als 
¯e aaa fleea pdajh,  eaa ¯e pel ea 
met het maken van het het Barlaeus 
 daraaal d  eeejiaoea aaar  ri¯zea 
ia peh aatdaale  ile  estaalk 
De aterea eaa ia peh Eard ees 
 eaoj Parleeeah,  i¯ je aele 
toernooien van de Debatclub of in 
het eerdergenoemde Barlaeus Youth 
Parliament o.l.v. 30 vrijwillige oud-
leerlingen.

Hebben jullde een leerldn enrhhd?
Dat spreekt voor zich, maar bij ons 
peeh peh je Actaiheiheacdeeissiek 
Zi¯ droaaiserea f
 i ahderaddi, Siaherelaas, 
 eaefehaadajea ea ado aeel eeerk 
Om mee te denken over het 
dajer i¯s ea je droaaisate aaa je 
scpddl, zit
Medezeggenschapsraad.

Whp doen jullde hhn saorp? 
Behoorlijk veel! We rennen ieder jaar 
zes hardloopwedstrijden ('Rondje 
Mokum') met het Barlaeus Running 
Team (gemiddeld doet zo'n 20% van 
de school mee). We doen daarnaast 
eee aaa jiaerse s drtderaddiea 
(o.a. schoolhockey en de 
Intergymnasiale). ‘Voetje van de 
vloer' bij gym is een jaarlijks 
hoogtepunt voor veel leerlingen... 
Overigens mag je ook gewoon niet zo 
s drte  zi¯ak

 

Whp ds arecdes cep Klhssenpoernood?
Dat is bijna te moeilijk om uit te 
leggen. Laten we het erop houden 
dat het de spannendste week van het 
jaar is, waarin alle klassen tegen 
elkaar strijden op het gebied van 
fle, eaziee, edeea, sa eroepeiee 
onderdelen en nog veel meer. 
Alle klassen doen hun uiterste best 
om de felbegeerde beker binnen te 
slepen en vereeuwigd te worden op 
een banier in de gymzaal!

Whhrom  een drhmh of f
Bij ons op school kun je heel veel aan 
fle ea hpeaher jdea  aihea je lessea 
om. Er is een 1e-klasmusical, een grote 
eazieehpeaher rdjacte,  e jdea eee 
aaa peh Nejerlaajs Scpdlierea  ile 
 estaal, er is eea tarlaeas  daraaal, 
 e scpri¯aea scri hs ea aerfleea jie  i¯ 
Engels en Duits...Allemaal dingen die 
wij heel belangrijk vinden, maar die 
volgens ons geen aparte vakken horen 
te zijn, zodat je je lesuren kunt 
besteden aan de verplichte vakken. 
Ti¯jeas ea aa scpddlt
reoeleato hpeaher- ea 
fleaddrshelliaoeak

En Fhsplhne En ldsc?
Eigenlijk geldt daarvoor hetzelfde: 
Engels vinden we natuurlijk erg 
belangrijk, maar we denken dat je bij 
ons in de gewone lessen voldoende 
taalvaardig wordt. Het feit dat we al 
¯area peh Eard ees  eaoj Parleeeah 
winnen (debat in het Engels) en sinds 
mensenheugenis bij de bovenste 1% 
eindexamenresultaten voor Engels  
zit
buitenschools zijn hier weer 
mogelijkheden: zo hebben we sinds 
twee jaar BYP (een debatweekend op 
school  - compleet in het Engels - voor 
vierdeklassers) en kun je een 
Cambridge Advanced-diploma halen.

Mdjn bhsdssccool doep ndep zoveel 
hhn breuken / En els /  rhmmhtch /
hhrdrdjkskunde epc.: whp nu? 
Daar hoef je je geen zorgen over te 
maken. Voor taal en rekenen doen 
we een instaptoets aan het begin van 
het schooljaar. Zo kunnen we je 
meteen helpen als je daarin een 
achterstand blijkt te hebben, zodat je 
daar bij andere vakken geen last van 
krijgt. Al rond december zit iedereen 
op hetzelfde niveau.

Kun je ed enldjk ook edndexhmen 
doen dn muzdek en pekenen?
Zeker. Voor beide vakken is er zowel 
eea hpedret
deel: je leert dus heel veel over de 
achtergronden, maar je moet ook 
iets kunnen maken of uitvoeren.

Whp hls dk een sleccp cdjfer chhl?
Dat gaat je vast een keer 
overkomen. Op de basisschool was 
je waarschijnlijk één van de beste 
leerliaoea, eaar pier zitea al jie 
besten van de basisschool bij elkaar 
en liggen de eisen dus hoger. 
Overigens is het halen van een 
onvoldoende helemaal geen drama. 
Voor alle vakken krijg je zoveel 
cijfers in een jaar, dat je dat wel 
 eer eaah  eo ereeak  e ci¯ ers eaa 
je inzien in het Leerlingvolgsysteem, 
zdjah ¯e alt¯j  eeh pde ¯e eraddr 
staat.


