
Begeleiding
Ik ben dyslectisch, gehandicapt, heb 
ADHD of Asperger: kan ik naar het 
Barlaeus?
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 jullie huiswerkbegeleiding of 
vakkenhulp?
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 ik problemen heb, bij wie kan ik 
dan terecht?
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 altijd wel iemand bij wie je 
met je vragen terecht kunt. 

Wordt er echt zoveel geblowd op het 
Barlaeus?
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 
tijdens lestijd op het Barlaeus niet of 
nauwelijks geblowd. Wij zijn ook 
hierover veel in gesprek met onze 
leerlingen, waardoor we eventuele 
problemen tijdig kunnen herkennen 
en aanpakken. In de mentorlessen en 
tijdens biologie wordt geregeld 
aandacht besteed aan de gevaren en 
verleidingen van drugs en drank, voor 
ouders hebben we om het jaar een 
informatieavond van de Jellinek. 
Sinds 1-1-2014 zijn alle leerling-
activiteiten volledig alcoholvrij.

OPEN DAGEN
Zaterdag 23 januari 2016: 
Open Markt van 10.00 - 11.30 uur, 
van 11.30 – 13.00  uur proeflessen in 
alle vakken voor ouders en kinderen. 
om 12.45 uur is er een spetterend 
optreden van orkest en musical!

Woensdag 27 januari 2016: 
Lesjes- en Infomiddag voor ouders en 
kinderen van 14.00 – 16.00 uur; let 
op, ouders en kinderen worden 
direct gesplitst.

AANMELDEN  
(dit is onder voorbehoud van de 
besluitvorming rond de matching)
Van 7 tot en met 18 maart 2016, 
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 basisschool geeft je een lijst van 
scholen, die passen bij jouw advies. 
Bij je 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
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Alle veelgestelde vragen op een rijtje

Algemeen
Wat is er zo anders aan het Barlaeus?
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 
prettige omgangsvormen tussen 
leerlingen en docenten heel fijn 
vinden.

Maar wel een witte school, toch?
Allang niet meer: als je als school 
midden in de stad ligt, wil je uiteraard 
een afspiegeling van de vwo-populatie 
van die stad in de klas hebben. Dat 
lukt ons de laatste jaren steeds beter 
en daar zijn we trots op!

Zittenblijven, zakken, van school: is de 
kans op succes niet erg klein?
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 
meer zitten, maar gelukkig halen die 
meestal wel het eindexamen. Er gaat 
vrijwel nooit iemand vrijwillig van het 
Barlaeus af.

En als je toch blijft zitten of van school 
moet?
Als je blijft zitten, word je direct in het 
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 lang zit ik eigenlijk op school?
In de 1e tot 14.15 uur of 15.15 uur, 
daarna kan het oplopen tot 16.05 uur. 

Mag je de school uit bij tussenuren?
Ja, dat mag, maar in de 1e heb je nooit 
tussenuren. We proberen voor alle 
klassen uitvallende uren om te 
roosteren.

Wordt er veel gespijbeld?
Nee. Iedere klas heeft een plusmentor 
die erop toeziet dat je gewoon alle 
uren op school bent en in de les zit.

Huiswerk! Hoeveel tijd kost me dat?
Gemiddeld ongeveer 1,5 uur per dag. 
Daarin zit alles wat je moet doen: 
boekverslagen, maakwerk,  
proefwerken leren, etc.

Zijn er voorrangsregelingen?
Voorrang bestaat sinds 2011 niet 
meer, maar er is nog een klein aantal 
kinderen dat via de overgangsregeling 
recht heeft op voorrang.

Hoe werkt dat systeem van matching?
Je kiest de scholen waar je wel naaar 
toe zou willen en zet die in volgorde 
op je voorkeurslijst. Hoe meer 
voorkeuren je inlevert, hoe groter je 
invloed op je uiteindelijke plaats. De 
gemeente Amsterdam geeft aan dat er 
met dit systeem weliswaar minder 
kinderen op de school van eerste 
voorkeur komen, maar meer kinderen 
op een school binnen hun top-5.



Onderwijs
Welke vakken krijg je op het Barlaeus 
in de 1e klas?
Nederlands, Engels, Latijn, Frans, 
wiskunde, aardrijkskunde, 
geschiedenis, biologie, beeldend, 
gymnastiek, techniek (alleen in de 1e 
klas) en muziek. In de 2e klas komen 
daar Duits, natuurkunde en Grieks bij, 
in de 3e scheikunde en economie. 

Latijn en Grieks zijn toch dode talen?    
Waarom zou je er dan zoveel tijd aan 
besteden?
Het is waar dat je veel tijd kwijt bent 
aan de Klassieke Talen: bijna 20% van 
de tijd die je aan school besteedt. Je 
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 
vertalen. Latijn en Grieks zijn prachtige 
talen met mooie verhalen en, last but 
not least, je traint je 
doorzettingsvermogen door iets 
ingewikkelds te volbrengen.

Gymnasium: alleen maar met je neus 
in de boeken? 
Dat valt best mee, maar we vinden 
lezen wel heel belangrijk. Lezen is voor 
alle vakken een enorme winst en 
bovendien ontzettend leuk, dus doen!

Excellent, VWO+, Technasium: en 
jullie?
Wij kiezen voor traditioneel onderwijs 
met veel aandacht voor cultuur, debat, 
sport  en andere activiteiten op een 
prachtige plek in Amsterdam. Wij 
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 als je nou toch meer uitdaging 
zoekt?
Dan kun je in de onderbouw 
deelnemen aan Auxilia XTR: 
verschillende 8-weekse cursussen in 
b.v. theater, filosofie, programmeren 
of filmbewerking. In de bovenbouw 
kun je kiezen voor het Honours 
Programme (een individueel extra 
programma) en Pre-University.

Ik spreek thuis Engels (Duits, Frans): 
wat nu?
Voor (near-) native speakers maken 
we een programma op maat. Het ligt 
aan de docent wat dat precies 
inhoudt, maar vervelen zul je je zeker 
niet.

Ik hoorde iets over eigen wiskunde?
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.

Buitenschools
De middelbare school: lekker veel 
reizen?
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. 

Wat hebben jullie aan buitenschoolse 
extra's? 
Je kunt bij ons van alles doen: we 
hebben een fanatieke schaakclub, je 
kunt toneel spelen in de musical of de 
muziektheaterproductie en op maar 
liefst zes muziekavonden per jaar je 
talent ten gehore brengen. Verder kun 
je zingen in het koor, spelen in het 
orkest, grimeren en is er een 
Kunstclub.  Als je van filmen houdt,  
kun je helpen met het maken van het 
het Barlaeus Journaal of meedingen 
naar prijzen in het nationale Film 
Festival. Debatteren kan in het 
Europees Jeugd Parlement, bij de vele 
toernooien van de Debatclub of in het 
eerdergenoemde Barlaeus Youth 
Parliament.

Hebben jullie een leerlingenraad?
Dat spreekt voor zich, maar bij ons 
heet het de Activiteitencommissie. Zij 
organiseren filmmiddagen, een 
Fifatoernooi, Sinterklaas, 
benefietavonden en nog veel meer. 
Om mee te denken over het onderwijs 
en de organisatie van de school, zitten 
er drie leerlingen in de 
Medezeggenschapsraad.

Wat doen jullie aan sport? 
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 
mee aan diverse sporttoernooien (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 sportief zijn.

 

Wat is precies het Klassentoernooi?
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 film, 
muziek, koken, supergeheime 
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!
 

Waarom geen drama of film?
Bij ons op school kun je heel veel aan 
film en theater doen buiten de lessen 
om. Er is een 1e-klasmusical, een grote 
muziektheaterproductie, we doen mee 
aan het Nederlands Scholieren Film 
Festival, er is een Barlaeus Journaal, 
we schrijven scripts en verfilmen die bij 
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. 
Tijdens en na schooltijd bezoeken we 
regelmatig theater- en 
filmvoorstellingen.

En Fastlane English?
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 
jaren het Europees Jeugd Parlement 
winnen (debat in het Engels) en sinds 
mensenheugenis bij de bovenste 1% 
eindexamenresultaten voor Engels  
zitten, vormt het bewijs. Ook 
buitenschools zijn hier weer 
mogelijkheden: zo hebben we BYP (een 
Engels debatweekend onder leiding 
van oud-leerlingen op school), Auxilia 
XTR-Engels en kun je een Cambridge 
Advanced-diploma halen.

Mijn basisschool doet niet zoveel 
aan breuken / Engels / grammatica /
aardrijkskunde etc.: wat 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 eigenlijk ook eindexamen 
doen in muziek en tekenen?
Zeker. Voor beide vakken is er zowel 
een theoretisch als een praktisch 
deel: je leert dus heel veel over de 
achtergronden, maar je moet ook 
iets kunnen maken of uitvoeren.

Wat als ik een slecht cijfer haal?
Dat gaat je vast een keer overkomen. 
Op de basisschool was je 
waarschijnlijk één van de beste 
leerlingen, maar hier zitten al die 
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 weer kunt 
wegwerken. Je cijfers kun je inzien in 
het Leerlingvolgsysteem, zodat je 
altijd weet hoe je ervoor staat.


