BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.SWEELINCKCOLLEGE.NL
EN MELD JE AAN VOOR ONZE OPEN LESMIDDAGEN!

OPEN HUIS

WOENSDAG 26 JANUARI 2022

ZATERDAG 5 FEBRUARI 2022
VAN 1100 TOT 1400 UUR

OPEN LESMIDDAG
WOENSDAG 9 FEBRUARI 2022
VAN 1400 TOT 1600 UUR

WOENSDAG 16 FEBRUARI 2022

VAN 1400 TOT 1600 UUR

MOREELSESTRAAT 21, 1071 BJ AMSTERDAM | WWW.SWEELINCKCOLLEGE.NL

ONS PROGRAMMA

VAN 1600 TOT 1900 UUR

Onze vakken

Huiswerk in de les

Je krijgt bij ons de volgende vakken in het
eerste leerjaar:

Doordat we lessen van 60 minuten hebben,
maak je al heel vaak jouw huiswerk in de
les. Natuurlijk heb je ook thuis opdrachten
af te maken en ga je thuis voor toetsen
leren. Omdat je een groot gedeelte van het
huiswerk op school maakt, kunnen docenten
jou goed helpen als je vragen hebt.
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Nederlands
Engels
Frans
Spaans			
Biologie
Tekenen
Lichamelijke opvoeding
Mentorlessen		
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Wiskunde
CKV (kunstzinnige vorming)
Muziek
Extra Nederlands en rekenen

Alle lessen duren 60 minuten. We starten om
08.30 en meestal ben je om 15.30 klaar.

Persoonlijke mentor

Excursies en activiteiten

DÉ SCHOOL VOOR MAVO EN HAVO IN ZUID

INFORMATIE
VOOR NIEUWE LEERLINGEN

Je gaat aan het begin van het schooljaar
drie dagen met jouw klas naar Duinrell. Dan
leer je elkaar goed kennen. Je gaat ook
een paar keer per jaar naar musea en naar
voorstellingen. Er zijn regelmatig speciale
lessen op school zoals tijdens ons Filmproject
waarbij je filmpjes leert maken. Je gaat ook
bijvoorbeeld naar Artis, Oeverlanden en de
IJsbaan toe. Een paar keer per jaar spelen we
met elkaar het Fifa-tournooi. Sporten doen
we op school, maar als het mooi weer is ook
buiten.

Twee keer per week heb je een mentorles
waar je extra ondersteuning krijgt van je
mentor op het gebied van plannen, leren
leren en doelen stellen.

T. 020 - 572 11 50 | www.sweelinckcollege.nl

Ons onderwijs

Het Sweelinck College

Beste ouder of verzorger,

We zijn de enige school in Amsterdam Zuid voor
mavo én havo. Met een dubbeladvies plaatsen we
jou in een havo-klas. Leerlingen met een vmbo-t
advies plaatsen we in de mavo klas.

Onze leerlingen zijn positief over
de school en geven de school een
voldoende. 84% van onze leerlingen
voelt zich op school zeer veilig.
Ook de inspectie heeft in oktober
2021 een positief oordeel over het
Sweelinck College gegeven.
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Er zijn ongeveer 400 leerlingen op school. Leerlingen
komen uit alle stadsdelen van Amsterdam en er
zijn ook leerlingen op school die buiten Amsterdam
wonen. Dat is fijn, we hebben een leuke mix van
verschillende leerlingen op school. Omdat we een
kleine school zijn, kennen we elkaar goed.
Het Sweelinck College is goed bereikbaar. Je kunt
bijvoorbeeld heel gemakkelijk met tram 2 of tram 5
naar het Sweelinck College toe komen.

HET SWEELINCK COLLEGE

We zijn een school waar iedereen zich
welkom voelt en waar we samen een
goede sfeer maken. We respecteren
elkaar, we geven elkaar ruimte om
fouten te maken en leren van elkaar.

ONS ONDERWIJS

Het Sweelinck College is dé school
voor mavo en havo in Zuid. We zijn de
school waar je met een dubbeladvies
(vmbo-t/havo) twee jaar lang de tijd
krijgt om je te ontwikkelen. Aan het
eind van het tweede jaar weet je of
je verder gaat op onze havo of onze
mavo. Ook met een enkel advies
vmbo-t of havo ben je natuurlijk van
harte welkom om je bij ons aan te
melden.

