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Wat leuk dat je interesse
hebt in het Fons!
Dit jaar loopt de kennismaking met middelbare scholen
anders dan normaal, vanwege het COVID-19 virus. We kunnen
ons voorstellen dat het daardoor nog lastiger kiezen is;
er zijn ook zoveel leuke scholen in en rondom Amsterdam!
Hoe bepaal je nou wat bij jou past?
Wat het Fons Vitae Lyceum betreft, is het eigenlijk heel
simpel. Onze school past bij jou als je een vwo-, havo/vwoof havo-advies hebt, en als de kenmerken op de pagina
hierna belangrijk voor je zijn. Spreekt dat rijtje je aan?
Dan weten we zeker dat het Fons jou veel te bieden heeft
– èn dat jij het Fons veel te bieden hebt!
Maar neem dat vooral niet zomaar van ons aan; kom on- en
offline kennismaken, en trek je eigen conclusie. En dan hopen
we natuurlijk dat je je in maart bij ons komt inschrijven!
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Prettige sfeer en een
klas die bij je past
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Prachtig schoolgebouw
in hartje Amsterdam
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Uitgestelde mogelijkheid
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Bijzondere activiteiten
voorbij het klaslokaal
(zie pagina 7)
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Leren voor het leven
(zie pagina 10)
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Prettige sfeer en een
klas die bij je past
Het Fons staat bekend als een school
waar weinig gepest wordt, en waar
allerlei ‘typen’ kinderen zich thuis
voelen. Met zo’n 1100 leerlingen zijn
we groot genoeg om jouw vrienden
voor het leven te treffen, en klein
genoeg om geen anonieme leerfabriek
te zijn. Dit begint met een brugklas die
bij jou past: een vwo-klas voor leerlingen met vwo-advies, of een havo/
vwo-klas voor leerlingen met havo/
vwo- en havo-advies. Want als je je
prettig voelt op school, presteer je ook
nog ‘ns beter!

Persoonlijke en vak
kundige begeleiding
(zie pagina 8)
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Prachtig schoolgebouw Bijzondere activiteiten
in hartje Amsterdam
voorbij het klaslokaal
Ons schoolgebouw is een prachtig
klassiek kloosterpand. Middenin het
sfeervolle Oud-Zuid, vlakbij beroemde
Amsterdamse parken, pleinen en
musea. De afgelopen jaren is het compleet verbouwd, vanwege een grote
brand in 2017. Daarbij is het van buiten
nóg mooier geworden; zo zijn de oude
elementen – zoals glas-in-loodramen
en houten plafondbalken – gecombineerd met een modern glazen dak,
dat voor veel lichtinval zorgt. En van
binnen zijn de klaslokalen en andere
ruimtes helemaal vernieuwd en milieuvriendelijk gemaakt. Je zult je er heel
gauw thuis voelen!
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Op het Fons is er ook heel veel te
beleven buiten de lessen om. Zo
nemen we deel aan (inter-)nationale
wetenschapswedstrijden, debattoernooien en sportcompetities. En we
organiseren zelf binnen- en buitenlandse excursies (waaronder het brugklaskamp), projectweken, sportdagen,
podiumkunstavonden, discofeesten,
schaaktoernooien, theaterproducties,
een schoolkrant... voor iedere leerling
wat wils! Veel van deze activiteiten
worden mede georganiseerd door onze
Leerlingenraad. Deze commissie van
leerlingen uit alle leerjaren praat ook
mee over schoolbeleidszaken. En ze
zijn altijd op zoek naar enthousiaste
nieuwe leden; misschien wel naar jou?
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Persoonlijke en vakkundige begeleiding

Kans om je talenten
te ontwikkelen

Jij en je klas worden het hele schooljaar
intensief begeleid door een mentor,
tijdens de mentorlessen en daarbuiten.
Als brugklasser heb je zelfs twee mentoren omdat het zo’n spannend overgangsjaar is. Wat je vraag of zorg ook is,
je kunt altijd bij je mentor terecht. Daarnaast krijg je veel aandacht van je vakdocenten, die stuk voor stuk specialisten
zijn op hun vakgebied. Zij koppelen
de leerstof aan jouw belevingswereld,
motiveren je en geven je houvast. Mocht
je nog wat extra hulp nodig hebben,
dan kunnen we je ondersteunen bij o.a.
dyslexie en faalangst. Verder hebben we
verschillende zorgmedewerkers in huis,
zoals een pedagoog en een ouder- en
kindadviseur.

Het Fons is een erkende ‘begaafdheidsprofielschool’, wat betekent dat
we speciale aandacht hebben voor
talentontwikkeling en dat we extra uitdaging bieden. Niet alleen voor onze
hoogbegaafde leerlingen, maar voor
elke leerling. We helpen je ontdekken
waar je sterk in bent en hoe je daar nóg
sterker in kunt worden, en kijken daarbij verder dan de standaard schoolvakken. Met keuzemodules die o.a. gericht
zijn op techniek (zoals Arduino robotica en Modelraketbouw), taal (zoals
Cambridge Engels en Spaans spreken)
en creativiteit (zoals Drummen en de
Kunstklas). Of met individuele talentprojecten die je helemaal zelf mag
invullen.
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Uitgestelde mogelijkheid tot gymnasium
(ook zonder vwo-advies)

Als je een bepaalde minimale score
voor je basisschool-eindtoets hebt
behaald en/of een vwo-advies, dan
mag je bij ons Latijn volgen. Als dat
je bevalt en je ook goede cijfers haalt,
kun je vanaf klas 2 gymnasium gaan
doen, met naast Latijn ook Grieks in je
pakket. Het voordeel van deze opzet
is dat je rustig kunt uitzoeken of het
gymnasium bij je past, terwijl je went
aan het middelbare schoolleven. Plus
dat je met een sterke eindtoets-score
ook met een havo- of havo/vwo-advies
alsnog op het gym kunt belanden.
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Leren voor het leven
Op het Fons zorgen we natuurlijk dat
je je diploma haalt, maar we kijken
ook veel verder dan dat. Zodat je goed
voorbereid bent op alle uitdagingen na
school. Dus richten we ons op samenwerken, presenteren, en problemen
oplossen. Op creativiteit en kritisch
denken. Op mediawijsheid. Zo helpen
we je om een zelfstandige en verantwoordelijke volwassene te worden,
met oog voor de wereld en de mensen
om je heen.
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Wees
welkom
op het
Fons Vit
a
Lyceum e
!
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Jouw dag op het Fons
Je eerste les begint om 08.30u.
Een les duurt 60 minuten, en je hebt maximaal zeven lessen op een
dag (meestal minder).
Tussen de lessen door heb je twee pauzes van 30 minuten. Om te eten
en drinken, lol te maken met je vrienden, of wat huiswerk te maken.
Als je vakdocent niet aanwezig kan zijn, wordt je les opgevangen door
een invaldocent (behalve aan het begin en eind van je dagrooster).
Zo voorkomen we lesuitval zoveel mogelijk.
Op school en thuis gebruik je voor schoolwerk, naast studie- en werkboeken, een ICT-device en andere digitale leermiddelen. Zo maken
we de lesinhoud zo breed en gevarieerd mogelijk. Daarbij worden
bepaalde apps en websites tijdens schooltijd geblokkeerd, zodat je
je goed op je schoolwerk kunt concentreren.
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Jouw eerste jaar
op het Fons
Het schooljaar is opgedeeld in drie periodes, waarbij je drie verschil
lende roosters krijgt: september t/m november, december t/m maart,
en april t/m juli.
Kort na de start van het schooljaar ga je gezellig op kamp met je klas,
je mentoren en je mini-mentoren (bovenbouwleerlingen).
In de eerste twee periodes heb je wekelijks twee mentorlessen, en
in de laatste periode eentje per week. In deze lessen ga je samen met
je mentoren aan de slag met studievaardigheden en bespreek je alles
wat er in de klas en op school speelt.
In november en april heb je een projectweek. Dan zijn er geen
normale lessen, maar werk je aan vakoverstijgende projecten rondom
een bepaald thema en ga je op excursies. Het doel hierbij is om op
een andere manier te leren dan gewoonlijk, en om een hechtere band
te smeden met je klasgenoten en je mentoren.
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Aan het eind van elke periode worden je schoolresultaten geëva
lueerd. Na de tweede periode krijg je een ‘prognose’ welke afdeling
waarschijnlijk het beste bij jou past: gymnasium (vwo met Latijn
en Grieks), vwo, of havo. En uiteindelijk ga je op basis van je gehele
schooljaar definitief over naar 2gymnasium, 2vwo of 2havo.
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Jouw loopbaan
op het Fons
Leerjaar 1 (Brugklas)

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4, 5 en 6

Vakken
Nederlands, Engels, Frans, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Levensbeschouwing, Biologie, Wiskunde, T&W (Techniek & Wetenschap), Tekenen, Muziek,
Toneel en Lichamelijke Opvoeding
(gymnastiek). Leerlingen die gym‑
nasium overwegen, volgen ook Latijn.

Vakken
dezelfde vakken als in leerjaar 1 minus
Levensbeschouwing, plus Natuur
kunde en Duits. Gymnasium-leerlingen
volgen ook Latijn en Grieks.

Vakken
dezelfde vakken als in leerjaar 2
minus T&W en Toneel, plus Economie,
Levensbeschouwing en Scheikunde.
Daarnaast volgen vwo-leerlingen
Science, en gymnasium- leerlingen
Latijn en Grieks.

Vakken
afhankelijk van je profiel- of stroomkeuze. Op het Fons kun je bijv. examen
doen in Muziek, Informatica, Tekenen,
Filosofie en de extra moeilijke bèta
vakken Wiskunde D en NLT (Natuur,
Leven & Technologie).

Hoogtepunten
o.a. profielkeuze (3havo) of stroomkeuze (3vwo en 3gymnasium; deze
afdelingen kiezen pas in leerjaar 4 een
profiel), excursies naar de Ardennen
of Trier, twee projectweken, kerstgala,
zomerslotfeest.

Hoogtepunten
o.a. eindexamen, profielwerkstuk,
excursies naar bijv. Rome of Berlijn,
werkveldstage, maatschappelijke
stage, uitwisseling met school in
Denemarken, examenstunt, zomerslotfeest.

Hoogtepunten
o.a. brugklaskamp, twee project
weken, brugklas-podiumavond,
drie discofeesten, zomerslotfeest.
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Hoogtepunten
o.a. sportdagen en theaterbezoeken,
twee projectweken, drie discofeesten,
zomerslotfeest.

19

Wil je meer informatie?
Dat kan! Op verschillende manieren:
B
 ekijk onze website: fonsvitae.nl.
B
 ekijk onze social media:
instagram.com/fonsvitaelyceumamsterdam
en facebook.com/fonsvitaelyceum.
M
 ail met onze afdelingsleider brugklas
(mevr. Groen, gaby.groen@fonsvitae.nl).
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