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Ben je ook zo nieuwsgierig naar het voortgezet onderwijs?
Allemaal nieuwe vakken, nieuwe leraren en veel verschillende
lokalen. Misschien weet je al wat je wilt, maar misschien vind
je het ook wel lastig om een nieuwe school te vinden. Waar
voel je je thuis? Wat vind je leuk? Je hebt vast veel vragen…
In dit boekje lees je alles over Lariks! Wil je graag eens bij
ons op school komen kijken? Op vrijdag 27 januari 2023 is
onze open dag. Je bent dan samen met je ouders van harte
welkom! Nu al meer weten? Kijk ook eens op onze website!
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WIE IS
CS VINCENT
VAN GOGH?
Neem een kijkje op
r
csvincentvangogh.nl voo
e
onz
r
alle informatie ove
drie locaties!

OPEN DAGEN
Salland
26 januari 16.00-20.30 uur
Lariks
27 januari 16.00-20.30 uur
Volta
1 februari 16.00-20.00 uur
		

VAN ALLES TE DOEN
OP LARIKS!
ontwerpen en programmeren
tweetalig onderwijs
culturele avonden
uitwisselingen

CS Vincent van Gogh is een Christelijke scholengemeenschap voor opleidingen van vmbo tot en met gymnasium.
Als je havo, atheneum of gymnasium wilt doen, kun je naar
Lariks. Daar kun je ook tweetalig onderwijs volgen, dan krijg
je een groot deel van de lessen in het Engels. Op onze
locatie Salland kun je terecht voor vmbo en de mavo/havoklas. Op Volta kunnen leerlingen uit de regio Beilen vmbo of
onderbouw havo en vwo volgen.
Op onze school vinden we respect voor elkaar en naar onze
omgeving erg belangrijk. Je ziet dit terug in de manier
waarop leerlingen en personeel met elkaar omgaan en in
de projecten waar we aan werken. We doen dit in een veilig
leerklimaat waarbij we geloven in een respectvolle en
eerlijke behandeling van iedereen. We steunen je in jouw
ontwikkeling en geven je het zelfvertrouwen dat je nodig
hebt voor je toekomst!

excursies
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HAVO
Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) duurt
vijf jaar en bereidt je voor op een vervolgopleiding op
het hoger beroepsonderwijs (hbo) of op het voortgezet
wetenschappelijk onderwijs (vwo). Havo past bij jou als je
graag wilt leren, je praktisch en nieuwsgierig bent ingesteld
en als je graag aan de slag gaat met het toepassen van wat
je geleerd hebt. Op Lariks kan je ook tweetalig havo doen.
Daarover lees je meer op pagina 14.

BIJZONDER VAK:
ONTWERPEN
Op het havo van Lariks krijg je het vak
ontwerpen. Daarbij komen natuurkunde,
tekenen en handvaardigheid samen.
Je krijgt les in technische, beeldende en
creatieve vaardigheden. In groepjes werk
je aan bijzondere opdrachten. Je maakt
bijvoorbeeld een lamp van afvalmateriaal,
een speeltoestel waarmee je energie op kunt
wekken of de schooltas van de toekomst!
Bij de opdrachten ligt de focus op het
doorlopen van een ontwerpcyclus. Je leert
om samen te werken, out of the box te
denken, elkaars sterke kanten te benutten en
plezier te hebben in het zoeken naar de beste

LEER PROGRAMMEREN!
We leven in een digitale wereld waar je overal
met ICT te maken krijgt. Je gebruikt dagelijks
je computer, iPad of smartphone maar weet
je ook wat daar precies in zit en hoe het
werkt? In de brugklas neem je een kijkje in de
wereld van het programmeren en in klas 2
en 3 ga je verder aan de slag met de kennis
die je vergaard hebt.

technische oplossing.
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Wat heb je aan je gymnasiumopleiding?
We vroegen het een aantal oud-leerlingen:

VW0
Heb je een brede belangstelling, ben je nieuwsgierig en
zoek je graag uit hoe iets nou precies zit? Dan ben je
op je plek op één van de afdelingen van het voortgezet
wetenschappelijk onderwijs (vwo): het atheneum of het
gymnasium.

ATHENEUM
Het atheneum duurt zes jaar en bereidt je voor op
een vervolgstudie in het wetenschappelijk onderwijs.
Als je nieuwsgierig bent en graag wilt weten waarom
bepaalde dingen nou juist zo zijn en niet anders, dan
past deze opleiding goed bij jou! Je kijkt naar details en
feiten, maar zoekt ook naar bredere verbanden. Bij het
oplossen van problemen heb je ook je creativiteit nodig.

GYMNASIUM – KLAS 1
Misschien heb je wel eens gehoord over Hercules, Zeus
of de Minotaurus; vind je dit interessant? Dan is het
gymnasium mogelijk iets voor jou! Hier leer je naast de
mythologische verhalen ook de talen Latijn en Grieks.
In de brugklas volg je oriëntatielessen in de cursus
Klassieke Culturele Vorming (KCV).
Tijdens deze oriëntatielessen krijg je een voorproefje
van de lessen in klas 2 en 3 en maak je kennis met de
docenten en medeleerlingen die ook interesse hebben
in de gymnasiumopleiding. Natuurlijk kun je dan ook al
je vragen stellen die je hebt over het gymnasium. Op
basis van alle informatie die je dan verzameld hebt, kun
je een goede afweging maken of je het gymnasium wilt
doen.
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Ik werk tegenwoordig als gids bij de Domtoren
en DOMunder, een opgraving onder het
Domplein in Utrecht waarbij archeologische
vondsten zijn gedaan van een Romeins
castellum dat vroeger de Limes heeft verdedigd.
Ik heb met deze baan veel gehad aan de
gymnasiumopleiding, omdat ik al veel wist
van de cultuur van de Romeinen in die tijd.
Dit maakt voor mijn gevoel dat ik nog meer
waardering kan opbrengen voor de vondsten en
ze ook beter in de tijdsgeest kan plaatsen.
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GYMNASIUM - KLAS 2 EN 3
Als je het gymnasium wilt volgen, kun je een verzoek
indienen om dit te mogen doen. Je verzoek wordt
dan besproken in een docentenvergadering. Als je
van de docentenvergadering een positief advies hebt
gekregen voor het gymnasium, kun je besluiten de
gymnasiumopleiding te gaan volgen. Je kiest dan voor
de basisopleiding die twee jaar duurt.
In de tweede klas heb je drie uren voor zowel Latijn
als Grieks, in de derde klas twee. Dit geeft je de
mogelijkheid om de talen op niveau te leren beheersen.
We proberen je hierbij zoveel mogelijk te helpen, zodat
je het gymnasium goed kunt afronden.

De eerste twee jaren vormen een eenheid. De focus ligt
in die twee jaren op het leren van de talen Grieks en
Latijn. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de
manier waarop de Grieken en de Romeinen leefden, hun
geschiedenis en de prachtige mythologische verhalen die
ze vertelden. Ook houden we ons bezig met de manier
waarop we tegenwoordig in nieuwe vormen omgaan
met de klassieken, bijvoorbeeld in films, toneelstukken
of tentoonstellingen. Als je de vakken aan het eind
van klas 3 met een voldoende afsluit, ontvang je het
gymnasiumcertificaat van onze school!
Wil je meer weten over het gymnasium? Kom naar de
open dag op vrijdag vrijdag 27 januari 2023 van 16.00
tot 20.30 uur en/of naar één van de informatieavonden
op Lariks. Op onze website staat uiteraard ook meer
informatie!

GYMNASIUM - KLAS 4, 5 EN 6
We hopen dat je na leerjaar 3 zo geïnspireerd bent
geraakt dat je vol overtuiging je route wilt vervolgen
met één van de klassieke talen, of misschien wel
met allebei! Als je hiervoor kiest, ga je al vrij snel
aan de slag met originele teksten uit de Oudheid.
Deze teksten kunnen mooi en sierlijk zijn, maar ook
hard en rechtlijnig. Je bent niet alleen maar bezig
met het vertalen van de teksten. Je gebruikt veel
achtergrondkennis om de mensen uit die tijd te
kunnen begrijpen en te snappen wat de bedoeling
was van die teksten. We besteden dus veel tijd aan
kunst, geschiedenis en politiek van die tijd, maar
ook filosofie en godsdienst in de oudheid worden
behandeld. Deze kennis wordt uitgebreid behandeld
tijdens de voorbereiding op het hoogtepunt van jouw
tijd als gymnasiast: de reis naar Rome!
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TWEETALIG
ONDERWIJS
Als je op Lariks havo, atheneum of gymnasium gaat
doen, kun je er ook voor kiezen om dat tweetalig te
doen. Je volgt dan vanaf de brugklas ruim de helft
van de lessen in het Engels. Hartstikke handig, want
veel vervolgstudies zijn ook (deels) in het Engels en
daarnaast is het één van de belangrijkste wereldtalen.
Volg je tto, dan doe je speciale, internationale
examens van Cambridge International Education.
Je haalt je IGCSE-diploma voor Engels in de onderbouw
en in de bovenbouw haal je IGCSE of A-level diploma’s
voor Global Perspectives en Engels. Deze diploma’s
zijn hetzelfde als de diploma’s die leerlingen in
Engeland op de middelbare school halen. Deze vakken
zorgen er niet alleen voor dat je Engels op een heel
hoog niveau komt, maar je leert er ook een heleboel
academische vaardigheden waar je veel aan hebt in je
vervolgopleiding.

I AM NOT AN ATHENIAN OR A GREEK,
BUT A CITIZEN OF THE WORLD
-Diogenes

Een tto-opleiding is duurder dan een gewone opleiding.
Daarom vragen we van je ouders een extra, vrijwillige
ouderbijdrage. Daarvan worden onder andere extra
projecten en de examengelden betaald. Maar als je
tto hebt afgerond dan is je Engels zó goed en ben je
al zodanig internationaal georiënteerd dat je bij veel
studies en internationaal werk een enorme voorsprong
hebt. Met een tto-diploma op zak, gaan deuren voor je
open en kun je je grenzen verleggen.
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ENGLISH PLEASE!
Als je tto doet, volg je een flink aantal lessen in het
Engels. Tijdens de lessen spreek je ook alleen maar
Engels met elkaar en met de docent. Dat doe je al
vanaf de eerste lesdag op school. Dan hoeft je Engels
natuurlijk nog niet perfect te zijn, je leert het vanzelf.
Spannend? Lastig? Ja! Maar fouten maken mag, we leren
het met elkaar en het went snel!
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VAKKEN IN
HET ENGELS
HAVO - KLAS 1

KWALITEIT
WANNEER KUN JE TTO KIEZEN?
Om op het tto te worden toegelaten moet je gemotiveerd
zijn en doorzettingsvermogen hebben. Het advies dat je
leerkracht van groep 8 geeft is ook belangrijk. Daarnaast
heb je natuurlijk plezier in leren en vind je het leuk om na
verloop van tijd vloeiend Engels te spreken.
Wil je meer over het tto weten? Kom naar de open dag op
Vrijdag 27 januari 2023 van 16.00 tot 20.30 uur en naar
één van de informatieavonden op Lariks. Op onze website
staat uiteraard ook meer informatie!

Lariks is lid van het Landelijk Netwerk voor tweetalig
onderwijs, dat wordt gecoördineerd door het Nuffic. Het
Nuffic stelt de standaard voor tweetalig onderwijs vast.
Wij voldoen aan deze standaard en Lariks is dan ook
erkend als senior tto-school. Daarnaast is onze school
een Cambridge Associate School; we mogen alle vakken
aanbieden van Cambridge International Examinations.

VWO - KLAS 1

wiskunde

maths

wiskunde

maths

gym

physical education

gym

physical education

godsdienst

religion

godsdienst

religion

geschiedenis

history

geschiedenis

history

aardrijkskunde

geography

biologie

biology

tekenen/handvaardigheid

art & craft

aardrijkskunde

geography

Engels

English

ict

IT

Europese en Internationale
Oriëntatie (EIO)

European and International
Orientation (EIO)

Engels

English

muziek

music

Europese en Internationale
Oriëntatie (EIO)

European and International
Orientation (EIO)
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IN DE KLAS
Op Lariks volgen ongeveer 1100 leerlingen onderwijs in
een modern gebouw met prettige klaslokalen. Sommige
vakken, zoals biologie en handvaardigheid, hebben eigen
vaklokalen, waarin je praktisch aan de slag kunt. Vaak
kan je aan de inrichting van het lokaal al zien welk vak
daar gegeven wordt.

ONDERBOUW
Soms kan lesuitval ontstaan, omdat een docent onverhoopt afwezig is. We proberen lesuitval altijd zoveel
mogelijk te voorkomen. Mocht er een keer een les uitvallen, dan proberen we zoveel mogelijk te schuiven met je
rooster zodat je zo min mogelijk tussenuren hebt.

Klas 1 tot en met 3 noemen we de onderbouw. In de
onderbouw volg je veel verschillende vakken. Welke dat
zijn, zie je hier. Het hangt wel af van de opleiding die je
doet en of je bepaalde vakken wel of niet volgt. Op je
lesrooster zie je welk vak je waar en wanneer volgt.
Economie

Tekenen

Muziek

Nederlands

Europese en Internationale
Oriëntatie (EIO)

Ontwerpen

Natuur- en
scheikunde

Lichamelijke
opvoeding

Geschiedenis

Engels

Duits

ICT

Mentorles

Wiskunde

Aardrijkskunde

Frans

Klassieke talen
(Grieks en Latijn)

Godsdienst

Biologie of mens
& natuur

Rekenen

Handvaardigheid
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Spaans

BOVENBOUW
Aan het einde van het derde jaar kies je een vakkenpakket
dat past bij het profiel dat je vanaf de vierde klas gaat
volgen. Misschien weet je nu al precies wat je wilt en in
welke richting je later opgeleid wilt worden. Misschien
weet je het nog helemaal niet, omdat de toekomst nog
ver weg lijkt. Je krijgt daarom veel hulp bij je profielkeuze
van bijvoorbeeld je mentor en de decaan. Ook mensen in
je omgeving kunnen je verder helpen bij het maken van
je keuze; vrienden, ouders of anderen die werken in een
bepaald vakgebied dat je interessant vindt.

In de bovenbouw heb je op Lariks veel
keuzemogelijkheden. Stapsgewijs wordt je begeleid
naar zelfstandig werken. Je gaat practica doen,
praktische opdrachten en je profielwerkstuk schrijven.
In een laboratoriumlokaal kun je voor de vakken
biologie, natuur- en scheikunde zelfstandig werken
aan onderzoeksopdrachten. Ook is er op Lariks
veel ruimte voor bijzondere activiteiten, zoals de
internationale uitwisseling, de werkweken, diverse
olympiades, sporttoernooien, toneel en het MEP
(Model European Parliament).

Op het havo en vwo kun je in de vierde
klas de volgende profielen kiezen:

NT

Natuur & Techniek

NG

Natuur & Gezondheid

EM

Economie & Maatschappij

CM

Cultuur & Maatschappij

Als je in de
bovenbouw zit, kun je
naast je profielvakken
ook nog een extra vak
kiezen. Je hebt onder
andere keuze uit:

Spaans is na het Engels de tweede
wereldtaal. Het is dus handig als je deze
taal beheerst. Op havo en vwo kun je
vanaf de vierde klas kiezen voor dit vak.
Doordat we in de klas de taal veel spreken,
kan je je aan het einde van de vierde
klas al behoorlijk redden in deze taal.
Als je meegaat met de uitwisseling naar
Spanje, kun je jouw kennis in de praktijk
toepassen en met iedere Spaanstalige die
je tegenkomt een gesprek beginnen.

Wiskunde D
Wiskunde is veel meer dan rijtjes
sommetjes maken. Al eeuwenlang
proberen mensen met wiskundig
‘gereedschap’ van alles wat ze zien te
beschrijven. Van techniek en economie tot
architectuur, kunst en muziek: wiskunde
wordt overal gebruikt en toegepast. Het
unieke keuzevak wiskunde D (op havo en
vwo) laat je verbredend en verdiepend
naar wiskunde kijken. Het is niet alleen
leuk, maar je vergroot ook je succeskansen
bij wiskunde B en in het vervolgonderwijs!

Filosofie
Op havo en vwo kan je het vak filosofie volgen vanaf de vierde klas. Het woord filosofie
komt uit het Grieks en betekent ‘liefde voor
de wijsheid’. Bij dit vak worden veel vragen
gesteld: wat is waarheid? Wat is kennis?
Wat is juist of goed en hoe weet je dat? Dit
zijn vragen die voor alle tijden, plaatsen en
mensen gelden. Dus ook voor jou!

Informatica
ICT is niet meer weg te denken uit onze
wereld. Of je nou dokter wordt of architect;
overal kom je ICT tegen! Daarom kan je bij
ons op school vanaf de vierde klas kiezen
voor het vak Informatica. Tijdens de lessen
leer je hoe computers werken en hoe je
kunt programmeren. Ook leer je een website bouwen of een eigen game ontwerpen.
Op het vwo duik je zelfs in de wereld van
robots!

Bewegen, Sport en Maatschappij
(BSM)
Bij dit vak sport je veel, maar je leert ook
theorie over sport en de betekenis ervan
in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan
een gezonde leefstijl, maar ook aan hoe
sport in bepaalde studies of beroepen
een rol kan spelen. Daarnaast leer je bij
BSM goed organiseren en om zelf voor
een groep te staan. Je helpt de docenten
bijvoorbeeld bij de organisatie van de
sportdag voor de brugklas.
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ZO DOEN
WIJ DAT OP
LARIKS!
Lestijden en pauzes
Op Lariks begint het eerste lesuur om 08.15 uur.
De lessen duren 50 minuten. Na het tweede, vierde en
zesde lesuur is er een pauze. De meeste lessen zijn om
13.55 of om 15.00 uur afgelopen. In de bovenbouw komt
het ook voor dat je nog langer les hebt, tot uiterlijk
16.40 uur.

Jouw mentor
De mentor is het aanspreekpunt van jou en je klas. Je
krijgt begeleiding tijdens de mentorlessen, maar je
voert ook individuele gesprekken met je mentor. Wat
later in je opleiding kijk je samen met de mentor en de
decaan welke vervolgopleiding goed bij jou past.

Roosters en cijfers
Je rooster, je cijfers en je absentie vind je allemaal in
een elektronische leeromgeving. Hoe dat werkt en hoe
je kunt inloggen, leggen we je allemaal uit!

Lariks internationaal
Internationalisering loopt op Lariks als een rode draad
door de havo- en vwo-opleiding. In de bovenbouw
gaan alle leerlingen een week naar het buitenland,
met een uitwisseling of werkweek. We hebben
partnerscholen in onder andere Denemarken, Duitsland,
Kroatië, Slowakije, Italië en Spanje. Als je tto volgt,
doe je in de onderbouw ook al mee met verschillende
uitwisselingsactiviteiten.

Werken op je eigen notebook

Ouderraad

Om je voor te bereiden op de digitale
toekomst, werk je vanaf de brugklas al met
je eigen notebook. Bij de meeste vakken
gebruik je je notebook tijdens de les om opdrachten te
maken en te oefenen met de lesstof. Daarnaast gebruik
je natuurlijk ook nog gewoon schoolboeken. Door de
combinatie van boeken en digitale leermiddelen, kun
je je eigen leerstijl ontwikkelen. Onze school heeft een
overeenkomst met The Rentcompany waar je ouders
een notebook kunnen kopen met service en garantie.
Als je zelf een goede laptop hebt, mag je die natuurlijk
ook gebruiken! Meer informatie over het werken met je
eigen notebook, krijg je op onze open dag.

Op de basisschool kwamen je ouders misschien
nog af en toe langs in de klas of op het schoolplein.
Als je naar het voortgezet onderwijs gaat, kom je
alleen of met je klasgenoten naar school. Voor je
ouders is het misschien ook wel wennen dat ze
minder contact hebben met de school waar jij de
hele dag verblijft. Wij vinden het prettig als je ouders
meepraten en meedenken over ons onderwijs en over
onze school. Ze kunnen daarom deelnemen aan de
ouderraad. Daar worden onderwerpen besproken als
onderwijsontwikkelingen, het examenprogramma of
het mentoraat.

Van onze school krijg je de boeken die je
nodig hebt gratis in bruikleen. De boeken
blijven dus eigendom van de school en
je levert ze aan het einde van het jaar
weer in. De werkboeken waar je in mag
schrijven, mag je aan het einde van het
jaar gewoon houden.

Je verveelt je nooit!
j de catering
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Natuurlijk vinden we leren belangrijk, maar we
organiseren ook veel andere activiteiten. Wat dacht je
van het open podium waar je je talenten kunt tonen?
Of een actie voor een goed doel of een schoolfeest
met een thema? Ook doen we, samen met 300 andere
scholen, mee aan de wedstrijden van Olympic Moves.

Leerlingenraad
Niet alleen je ouders kunnen op school meepraten over
belangrijke onderwerpen, ook jij wordt uitgenodigd
mee te denken en te praten. In de leerlingenraad zitten
van elke klas één of twee klassenvertegenwoordigers
die namens de hele klas belangrijke leerlingzaken
bespreken. Denk daarbij aan onderwerpen als de
inrichting van de aula, vieringen, schoolregels of het
organiseren van feesten en open podia.

Ouderavonden
Als je net in de brugklas zit, is er in september een
ouderavond waarop je ouders allerlei informatie krijgen
over de gang van zaken op Lariks. Daarna wordt er
in november een driehoeksgesprek ingepland. Een
driehoeksgesprek is een gesprek tussen jou, je mentor
en je ouders waarin jij je successen, uitdagingen en
doelen presenteert en feedback vraagt. Hierdoor word
je je bewust van je eigen leerproces en krijg je de
regie over je eigen ontwikkeling. Daarnaast kunnen je
ouders in februari en maart gesprekken voeren met
verschillende vakdocenten en je mentor. Voor dit soort
avonden ontvangen je ouders altijd een uitnodiging.
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Extra hulp

Locatie ondersteuningsteam

Soms heb je extra hulp en ondersteuning nodig om tot
goede resultaten te komen. Voordat je naar onze school
komt, bespreken we dat al met je ouders en met de
leerkracht van groep 8 van jouw basisschool. Samen
zorgen we ervoor dat je op een prettige wijze je schooltijd
doorloopt en met een mooi diploma van school gaat!
Hiernaast staat meer informatie over de extra hulp die we
je kunnen bieden.

Soms blijkt bij ons op school dat je iets meer
ondersteuning nodig hebt dan alleen de docenten
je kunnen bieden. Dan kan je mentor in overleg met
jou en je ouders een beroep doen op het locatie
ondersteuningsteam. Je krijgt dan extra ondersteuning
op de punten waar je dat nodig hebt. Het gaat bijna
altijd om kortdurende ondersteuning zodat je snel weer
zelfstandig aan de slag kunt. Wij bieden ondersteuning
op het gebied van plannen en organiseren, dyscalculie,
faalangst, motorische problemen en problemen op
sociaal-emotioneel gebied.

Dyslexie
Heb je op de basisschool al een dyslexieverklaring? Dan
krijg je op Lariks een dyslexiepaspoort waarin staat welke
persoonlijke voorzieningen jij mag gebruiken om het leren
makkelijker te maken.

Contact

EEN
STEUNTJE
IN DE RUG

vragen over het
Hebben jij en je ouders
naar Lariks?
onderwijs of de overstap
Klaas Bijl
Basisschoolcoördinator
je graag verder.
(k.bijl@csvvg.eu) helpt
m telefonisch contact
Mail hem gerust of nee
op: 0592-390290.

Heb je extra ondersteuning nodig?
Samen met je ouders, de basisschoolcoördinator en je
juf of meester van de basisschool kijken we naar jouw
mogelijkheden en waar je wat extra ondersteuning bij
kunt gebruiken. Als je op de basisschool ook al extra
ondersteuning kreeg en je nu al weet dat je dat bij ons
ook nodig zult hebben, dan horen wij dat graag op tijd.
Je ouders kunnen op het aanmeldformulier aangeven
voor welke ondersteuning een beschikking is afgegeven.
Meer informatie hierover staat op onze website.
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LARIKS IS EEN
GEZELLIGE SCHOOL
WAAR JE JE SNEL
THUIS VOELT!
Fiene (A1A)

Madelief (H1A)

Tanisha (G1A)

Fiene, Tanisha en Madelief zitten op dit moment in de
eerste klas van Lariks. Fiene en Madelief zitten op de
havo en Tanisha zit op atheneum/gymnasium. Fiene wist
eigenlijk gelijk al dat ze naar Lariks wilde, omdat haar broer
hier ook naar school gaat. Madelief haar vriendinnen van
de basisschool gingen ook naar Lariks en dat is natuurlijk
hartstikke gezellig! Tanisha hoefde alleen maar te komen
kijken op de open dag en toen wist ze al zeker dat ze naar
Lariks wilde.
Om helemaal zeker te zijn van hun besluit, , gingen de
meiden een kijkje nemen tijdens een meedraaiavond. Fiene
vertelt: “Ik vind het fijn dat Lariks een iets kleinere school is,
ik voel me er thuis en de school heeft een veilige sfeer. Je
kunt lekker jezelf zijn.” Dankzij de meedraaiavond konden
ze de school goed leren kennen. Tanisha is in groep 7 al op
de open dag geweest en toen wist ze het eigenlijk direct.
Ze heeft met docenten gepraat en al haar vragen kunnen
stellen. “Het rondkijken in de school heeft echt de doorslag
gegeven, toen wist ik het direct!” besluit ze tenslotte.
Als Fiene terugdenkt aan haar eerste schooldag dan
herinnert ze zich vooral dat ze het heel prettig vond dat
ze zich niet direct in het huiswerk hoefden te storten. Ze

kregen even de tijd om aan elkaar en aan de nieuwe school
te wennen. “We hebben in elke les vooral gesproken over wat
de verschillende vakken op de middelbare school inhouden
en we deden allemaal spelletjes om elkaar beter te leren
kennen. Je kreeg ook eigenlijk nog geen huiswerk in de
eerste week dus dat was heel prettig.” Het hielp ook dat alle
gezichten niet onbekend meer waren. Vóór de zomervakantie
hadden ze namelijk al meegedaan aan de introductie.
Tanisha: “Eigenlijk hebben we eerst gewoon heel veel leuke
dingen gedaan samen met de klas. De introductie helpt echt
om je op je gemak te voelen. Je maakt dan heel makkelijk
vrienden en dat is fijn.” Sowieso voelde Tanisha zich snel
thuis op Lariks. “Het is zo veel leuker dan de basisschool!
Je kunt na een les steeds even rondlopen om van lokaal te
wisselen en ik vind de vakken op de middelbare school veel
leuker.”
Fiene vertelt dat ze gym heel leuk vindt. Ze houdt ervan om
lekker actief bezig te zijn samen met de klas en de docent.
“Bij gym kan ik me lekker uitleven en hebben we ook wat
meer vrijheid om te doen wat we zelf willen”, lacht ze. Engels
vindt Madelief heel tof. “Ik begrijp Engels gewoon snel en ik
vind mijn docent ook heel aardig.” Tanisha kiest toch echt
voor tekenen. Tijdens dit vak kan ze echt even creatief aan
de slag gaan. “We gaan vaak verven en schilderen en ik vind
het dan gewoon leuk om echt dingen te maken.”
Op de vraag of ze nog een tip hebben voor de brugklassers
antwoorden ze dat je niet bang hoef te zijn voor heel veel
toetsen of huiswerk. “Maak je vooral niet te druk over
toetsen en huiswerk. Natuurlijk moet je wel leren, maar de
toetsen worden goed verspreid over het schooljaar en je
huiswerk kun je heel vaak in de les al afmaken.” Fiene voegt
nog toe dat je niet bang hoeft te zijn als je nog niemand kent
op school. “Je maakt echt heel snel vrienden, wees niet bang
om jezelf te zijn!”
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OPEN DAG

WIJ WILLEN
JOU GRAAG
LEREN
KENNEN!

OPEN
DAG

Samen met je ouders onze school bekijken en
alvast leren kennen? Dat kan tijdens de open dag op
Vrijdag 27 januari 2023 van 16.00 tot 20.30!
Er valt van alles te zien en te ontdekken. Je krijgt
informatie over ons onderwijs en leerlingen en docenten
wijzen je de weg zodat je alvast een kijkje kunt nemen
in de leslokalen.

Jouw school, mijn school

14

19.00 - 21.00 uur

Vincent infoavond

10

19.00 - 21.00 uur

Vincent infoavond

27

16.00 - 20.30 uur

Open Dag

19.00 - 20.30 uur

Tour Vincent

NOV
JAN
JAN

08

FEB

Opgave voor
voorlichtingsactiviteiten
kan via
csvincentvangogh.nl

Op Lariks hebben we voor groep 8-leerlingen van
christelijke basisscholen het project ‘jouw school, mijn
school’. Hierbij kom je in november of januari met je klas
naar Lariks om kennis te maken met de verschillende
vakken, docenten en het gebouw. Je bent samen met
je klasgenoten van harte welkom! Informatie hierover
ontvang je via je basisschool.

Vincent infoavond en Tour Vincent

RI

7 JANUA
VRIJDAG 2
UR
U
16.00 - 20.30

VOOR OUDERS EN LEERLINGEN

In november, januari en februari kun je open lessen
volgen op Lariks. Zo maak je vast kennis met onze school.
Meedoen? Geef je op via onze website! Daar vind je ook
een overzicht met de data waarop je de lessen kunt
volgen.

21

JAN

Terwijl jij een aantal open lessen volgt op zo’n avond,
krijgen je ouders meer informatie over het onderwijs
op Lariks. Een overzicht van alle belangrijke data staat
hiernaast.

Bij onze school is beperkte parkeergelegenheid. Kom je naar de open dag en
woon je in de buurt? Dan is het handig
om op de fiets te komen!
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‘DE GROTE ’
STAP

AANMELDEN
OP LARIKS

Of je nou van een grote of kleine basisschool komt,
misschien vind je het spannend om naar het voortgezet
onderwijs te gaan. Daarom helpen we je om snel te wennen
op Lariks en zorgen we ervoor dat je je op je gemak voelt.
Op de basisschool heeft jouw meester of juf vast ook al
wat verteld over het voortgezet onderwijs, of je hebt de
verhalen van je broer, zus of vrienden al gehoord. Je leert
veel nieuwe mensen kennen, je krijgt andere vakken dan
op de basisschool en je neemt elke dag je boeken mee naar
huis om huiswerk te maken. Je hebt een eigen kluisje om je
spullen in op te bergen en je eet samen met je klasgenoten
in de aula je lunch. Dat is wat er in grote lijnen verandert.

Jouw aanmelding voor onze school gaat online: nadat je het
schooladvies hebt ontvangen, kunnen je ouders je aanmelden
via het aanmeldformulier op de website van onze school
(aanmelden.csvincentvangogh.nl). Je meester of juf stuurt het
onderwijskundig rapport naar ons toe. Dit moeten wij uiterlijk
15 maart 2023 ontvangen hebben.
Wij kijken of je bij ons op school kan worden geplaatst. Dat
doen we aan de hand van het onderwijskundig rapport dat de
afgelopen jaren van jou is opgebouwd door de leerkrachten
van je basisschool. Daarin staat veel informatie over jou, je
manier van leren en eventuele bijzonderheden. Elke leerling die
bij ons wordt aangemeld, bespreken wij met de leerkracht van
groep 8. Het schooladvies van jouw leerkracht is leidend bij
de keuze voor een opleiding. Ook kijken we naar de gegevens
uit het leerlingvolgsysteem van de laatste drie jaar. Op deze
manier krijgen wij een goed beeld van jou en kijken we samen
welke opleiding goed bij jou past.
Eind mei of begin juni krijg je een brief thuis waarin staat in
welke klas je geplaatst wordt. Bij de indeling van de klassen
houden we zoveel mogelijk rekening met jouw wens om juist
wel of niet bij bepaalde leerlingen in de klas geplaatst te
worden. Komen er van één bepaalde basisschool heel veel
leerlingen, dan worden zij in verschillende klassen geplaatst.

Vragen en informatie
Op onze website vindt u veel informatie
over onder andere onze school, het
onderwijs, de aanmelding en de
overstap naar het voortgezet onderwijs.
Heeft u vragen of wilt u over de
aanmelding van uw kind van gedachten
wisselen? Neem dan contact op met de
basisschoolcoördinator Klaas Bijl
(k.bijl@csvvg.eu), hij is telefonisch
bereikbaar via: 0592-390290.

Brugklasboekje
Als je net begonnen bent op Lariks, krijg je het
brugklasboekje. Een handige gids met tips en trucs. Je
zult merken dat je snel weet hoe alles werkt en dat je
het boekje niet meer dagelijks nodig hebt.

De eerste week
In de eerste week dat je op Lariks zit, doe je allerlei
leuke activiteiten om je klasgenoten, de docenten en het
gebouw goed te leren kennen. Je krijgt in die week ook
je boeken, je lesrooster en uitleg over belangrijke zaken.
Heb je vragen? Stel ze gerust aan je mentor!

Kennismakingsmiddag
Als je je aanmeldt op Lariks en je zit nog in groep 8, dan
kom je voor de zomervakantie een keer een middag langs
om kennis te maken met je klasgenoten en je mentor.
Je krijgt dan ook allerlei informatie, zodat je weet
wat je na de vakantie kunt verwachten.

SAMEN
MAKEN WE ER
OP LARIKS
EEN MOOI
SCHOOLJAAR
VAN!
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#IK BEN VINCENT!

