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Welkom
Nieuwe stap

Nieuwsgierig wat je kunt verwachten als je kiest voor CSG Anna Maria van Schurman? Dan zit je hier goed. Onze
onderwijsminister Dennis Wiersma (zie voorpagina) bevestigde dat onlangs met het bezoek aan zijn oude school. In deze
brochure lees je namelijk wat onze school zo bijzonder maakt.
Iedereen is welkom op AMS. Of je nu graag leert door te doen of het liefst met je neus in de boeken zit, iedereen mag
er zijn. Juist die verschillen maken ons allemaal uniek. We zijn een brede scholengemeenschap. Dat betekent dat je bij
ons havo +, havo, vmbo tl, vmbo kader en vmbo basis kunt volgen. Op AMS leren we jou graag kennen, geven we je
keuzemogelijkheden om je talenten te ontwikkelen en staan we stil bij de wereld om ons heen. Zo groeien we samen met
jou mee naar een mooie toekomst!

Wij maken het verschil

Sociaal sterk

Het onderwijs op AMS onderscheidt zich op drie vlakken
van andere scholen. We zijn namelijk sociaal sterk, geven
ruimte aan jouw talent en stellen burgerschap centraal.

Wij vinden het belangrijk om verschil te maken tussen
leerlingen, want iedereen is uniek. We zien wie je bent
en willen je écht leren kennen. Daarbij staat steeds jouw
groeiproces centraal

Onderwijs voor iedereen
CSG Anna Maria van Schurman is een open christelijke
scholengemeenschap. Dat wil zeggen dat iedereen bij ons
welkom is. We staan open voor andere overtuigingen,
leren leerlingen om open te staan voor verschillen en om
op zoek te gaan naar overeenkomsten.
We geven uiting aan onze identiteit in de vorm van
dagopeningen en vieringen rondom Kerst en Pasen.
Samen denken we na over wat er écht toe doet in het
leven. Belangrijke waarden zijn daarbij voor ons: respect,
betrokkenheid en eerlijkheid.

Mentor/coach
Iedere leerling bij ons op school krijgt een mentor/coach.
Als mentor richten we ons vooral op jouw persoonlijke
gedrag en het leren leren. Als coach gaan we met jou in
gesprek over het ontwikkelen (en spiegelen) van jouw
professionele gedrag. Zo groei je niet alleen op het gebied
van leren, maar ook als mens.

Zorg op maat
Soms kan leren lastig zijn en heb je een extra steuntje
in de rug nodig. AMS helpt je daarbij; zo hebben we
dyslexiecoaches, remedial teachers en een Einstein Class
met specifieke ondersteuning op maat voor leerlingen met
autisme.

AMS GROW

ontwikkelen en leren via
persoonlijke begeleiding
Op AMS werken we volgens het onderwijsconcept: AMS
GROW. GROW staat voor groeien, zowel op persoonlijk vlak
als op het gebied van leren. Elke letter in GROW staat voor
een coachingsstap die wij met jou in je leerproces willen
maken.
Goals - Doelen
Wat wil/moet je bereiken?
..................................................
Reality - Situatie
Wat weet je al? Wat heb je nodig?
..................................................
Options - Keuzes
Hoe pak je dit aan?
.................................................
Will - Actie
Aan de slag met het stappenplan.

Einstein klas
Arrangement 2 is onderdeel van de basisondersteuning
van de AMS. Mocht er meer ondersteuning nodig zijn en
wordt er gedacht aan een onderwijs-zorg arrangement,
dan kan de expertise van de Einstein Class ingezet worden
of kan een leerling onderwijs krijgen in arrangement 3 of 4
in het Einstein gebouw.
Arrangement 2: de leerling volgt 80% van de lessen in
de reguliere klas en komt 20% van de onderwijstijd in het
Einstein lokaal 103.

Ruimte voor jouw talent

Iedereen heeft talenten. Misschien weet je al wat jouw talent is, dan helpen we je graag om het uit te
bouwen. Maar misschien heb je nog geen idee waar je goed in bent, dan gaan we samen met jou op zoek.
Aangezien iedereen verschillende talenten heeft, vinden we het belangrijk dat leerlingen iets te kiezen
hebben. Zo kun je kiezen wat het beste bij je past.

GROW XL

Sterk techniekonderwijs LTS 2.0

Eén van de lessen waarbij je kunt kiezen, is GROW XL.
GROW XL bestaat uit verschillende keuzemodules. Je
kiest zelf de module die past bij dat wat jij leuk vindt, want
als je iets doet wat je leuk vindt, gaat leren gemakkelijker.

De techniek heeft de toekomst. Daarom werken we
samen met basisscholen, om kinderen op jonge leeftijd
al enthousiast te maken voor techniek. Op AMS kom je
techniek tegen in vele vormen. Zo doen we bijvoorbeeld
mee aan de Young Solar Challenge, waarbij leerlingen een
boot gaan bouwen die kan varen op zonne-energie.

Op Maat
In de Op Maat-lessen bepaal jij zelf, in overleg met je
mentor/coach, aan welk vak je gaat werken. Dit kan
een vak zijn waarin je je wilt verdiepen, dat je op een
hoger niveau wilt afronden of juist een vak waar je extra
ondersteuning voor nodig hebt. Zo kies je wat het beste is
voor jouw groei.

Meertalig voortgezet onderwijs
Voor leerlingen die de leerroute vmbo tl, havo of
havo+ volgen, is er de keuze voor meertalig voortgezet
onderwijs (Taalryk). Als je kiest voor Taalryk volg je niet
alleen lessen in het Nederlands, maar ook in het Engels
en Frysk. Naast de taal, leer je ook over de cultuur. Zo
ontdek je bijvoorbeeld de Friese sporten, zoals fierljeppen
en kaatsen. We doen ook projecten met leerlingen uit
andere landen, want van wie kun je nu beter de taal en
cultuur van een land leren als van de inwoners zelf.

Voorbeelden van GROW XL
• Vloggen
• Beautysalon
• Wereldkeuken
• Frysk
• Vormgeving en Design
• Dans
• Theatersport
• Blindtypen
• Tafeltennis en darten
• EHBO
• Muziek

Burgerschap

Als AMS staan we midden in de wereld en kijken we om naar de mensen om ons heen. We vinden het
belangrijk dat je niet alleen binnen de muren van onze school leert, maar ook daarbuiten. Dat verbreedt je
horizon en vergroot je groei als persoon.

Global Citizen School

AMS is een Global Citizen School. Dat betekent dat we
leerlingen opleiden tot wereldburgers. We leren onze
leerlingen namelijk om open en kritisch te kijken naar
hun omgeving, identiteit en cultuur. Van daaruit gaan we
een stapje verder en richten we onze blik op de wereld
om ons heen. Zo maken we verbinding tussen dichtbij en
ver weg. Naast het werken in projectvormen aan actuele
en maatschappelijke thema’s, wordt geprobeerd deze
verbinding ook tijdens de ‘gewone’ lessen te maken en
terug te laten komen in vakgerelateerde excursies. Zo
begin je bij jezelf en eindig je bij de wereld.

Omzien naar elkaar
Op AMS kijken we naar elkaar om, zowel naar mensen
binnen de school als daarbuiten. Daarom houden we
bijvoorbeeld een actiedag om geld op te halen voor
een goed doel, gaat er elke twee jaar een leerling mee
met Edukans naar een ontwikkelingsland en verkopen
leerlingen zelfgemaakte producten in een Pop-upstore,
zodat de winst naar een gezin gaat die wel wat extra hulp
kan gebruiken.

Schoolkampen
ls je vraag wat onze leerlingen een van de leukste
activiteiten vinden bij ons op school, dan noemen ze de
schoolkampen. In de brugklas en in de bovenbouw ga je
op kamp. Zo leer je elkaar ook buiten de school kennen.

Beroepsstage
Als je in de derde klas zit ga je op stage, ongeacht welk
leerniveau je volgt. Tijdens deze stage ben je even in
dienst van een bedrijf of instelling en kun je een kijkje
nemen in het werkleven. Zo kun je alvast ontdekken of dat
ene beroep bij je past. Deze stages worden in de 4e klas
gecontinueerd.

havo+

vmbo tl

Ben je altijd nieuwsgierig? Stel je graag de kritische
‘waarom-vraag’? Of gaat leren jou gewoon gemakkelijk af?
Dan is deze leerroute zeker iets voor jou.
Als je bij ons de leerroute havo+ volgt, kun je na drie jaar
doorstromen naar 4 vwo op een andere school. Je krijgt
daarom een andere vakinhoud dan de reguliere havoleerlingen.

De vierjarige leerroute vmbo tl is iets voor jou als je
gemakkelijk leert, maar nog niet wilt kiezen. Je bent
vooral theoretisch bezig, maar combineert dit wel met
een praktisch vak. Zo breng je meteen de theorie in de
praktijk. Je krijgt een breed vakkenpakket, waardoor je aan
het eind van de opleiding alle kanten op kunt.

Goed voorbereid naar 4 vwo

Breng de theorie in de praktijk

Na deze leerroute kun je doorstromen naar niveau 4 van
het mbo (middelbaar beroepsonderwijs).

Wat biedt
maatwerk jou?
Als je voor een bepaald vak wat extra
uitleg en ondersteuning nodig hebt,
of als je een tijdje ziek bent geweest,
dan kun je - met toestemming van
je ouders, mentor, teamleider en
maatwerkcoördinator - gebruik maken
van Op Maat-lessen. Als je moeite hebt
met het plannen en organiseren van je
huiswerk, is tijdelijk extra begeleiding
mogelijk.

EXTRA BEGELEIDING
HUISWERKBEGELEIDING

havo

Ontdek wat je leuk vindt en waar je
goed in bent
Leer je gemakkelijk en ben je praktisch ingesteld, dan
is havo iets voor jou. Op deze vijfjarige leerroute leer
je zelfstandig werken én samenwerken met andere
leerlingen. Naast de ‘gewone’ lessen doe je veel
activiteiten. Zo kom je erachter wat je leuk vindt en waar
je goed in bent.
Wanneer je weet wat je wilt, wordt kiezen een stuk
gemakkelijker. Na de havo kun je bijvoorbeeld studeren
aan het hbo (hoger beroepsonderwijs), maar ook
doorstromen naar het vwo. Samen kijken we hoe jij jouw
toekomstplannen kunt waarmaken.

vmbo basis en kader

Leren is doen en doen is leren

De vierjarige leerroute vmbo basis en kader noemen we op
AMS ‘vakmanschap’. Je maakt namelijk kennis met allerlei
beroepsgerichte vakken. Deze leerroute is iets voor jou
als je graag leert door te doen. Daarbij heb je wel acht uur
praktijkvakken in de week! Hierbij ga je aan de slag met
opdrachten die aansluiten bij jouw interesses en leer je je
talenten te ontdekken.
Aan het einde van klas 2 kies je een beroepsgericht
programma.
Je kunt bij ons kiezen uit de volgende richtingen:
• Media, vormgeving en ICT
• Dienstverlening en producten
• Produceren, installeren en energie
• Bouwen, wonen en interieur
• Groen
Na vmbo basis stroom je door naar niveau 2 van het mbo en
vmbo kader bereidt je voor op niveau 3 of 4 van het mbo.

• Maatwerk Ondersteuning

les krijgen van een
In een kleine setting kun je extra
r ondersteuning voor
mee
vakdocent in de vakken waar je
het 1e lesuur.
nodig hebt. Maandag t/m vrijdag

• Studiepunt

deskundige
In een gezellige sfeer is er voor jou
ievaardigheden.
stud
huiswerkbegeleiding en hulp bij
van de lessen.
Maandag t/m donderdag na afloop

DOE-MIDDAG
voor leerlingen

dinsdag 22 november 2022
donderdag 19 januari 2023
13.00 uur tot 15.30 uur

OPEN DAG

voor leerlingen en ouders
woensdag 3 februari 2023
15.30 uur tot 20.30 uur

DOE EN
INFORMATIE-AVOND
voor leerlingen en ouders
woensdag 22 februari 2023
19.00 uur tot 21.00 uur

www.annamaria.nl

Van harte
welkom!

Christelijke Scholengemeenschap
Anna Maria van Schurman
Cort van der Lindenstraat 1 | 8802 RX Franeker | Tel: 0517 39 59 00 | info-ams@cvo-nwf.nl

