GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO,
MAVO EN VMBO-K

Sterk in
toekomst

Werken aan
je ambitie en
talenten?
sgreigersbos. nl

Het
onderwijs

VWO: Gymnasium en Atheneum
Het vwo op SGR biedt meer dan een
gewone vwo-opleiding. Leerlingen
worden extra uitgedaagd met vakken
als wetenschapsoriëntatie en filosofie.
Hiermee worden zij goed voorbereid
op een succesvolle doorstroom naar
de universiteit. SGR is aangesloten bij
het Wetenschapsorientatie Nederland
(WON) en doet jaarlijks mee aan de
WON-Manifestatie. Twee leerlingen
van onze school zijn al eens landelijk
kampioen geworden. SGR biedt vanaf
leerjaar 2 de keuze voor atheneum of
gymnasium. In gymnasium leerjaar
2 en 3 volgen de leerlingen Latijn en
Grieks. In de bovenbouw kiezen zij
één van deze talen.
HAVO
De havo-opleiding is een goede voorbereiding op het Hoger Beroepsonderwijs
(HBO) en daagt leerlingen uit om op te
stromen naar het atheneum. Naast het
reguliere programma werken leerlingen aan hun algemene ontwikkeling
en loopbaanoriëntatie. Dit gebeurt
tijdens diverse excursies en projecten.

MAVO
De mavo is een gedegen opleiding
die leerlingen voorbereidt op de havo
of het Middelbaar Beroepsonderwijs
(MBO). Er is vanaf leerjaar 1 een uitgebreid programma loopbaanoriëntatie.
Leerlingen leren hun kwaliteiten
ontdekken, oefenen belangrijke vaardigheden en leren keuzes te maken
voor toekomstige opleidingen (havo
of MBO). Nieuw bij de mavo is dat
leerlingen kunnen kiezen voor tweetalig onderwijs.
VMBO-K
Voor het komende schooljaar kunnen
leerlingen met een vmbo-kader advies zich nog aanmelden op SGR. De
jaren daarna is dit niet meer mogelijk. Leerlingen die zich nu aanmelden voor het komende schooljaar,
kunnen hun vmbo-kader opleiding
uiteraard gewoon op SGR afmaken,
maar mogen niet blijven zitten. Op
SGR wordt het profiel economie en
ondernemen aangeboden.
Tweetalig onderwijs
Op vwo, havo en mavo niveau bieden
we in de onderbouw tweetalig onderwijs (TTO) als keuzemogelijkheid aan.
Leerlingen krijgen meerdere vakken
in het Engels aangeboden, doen diverse internationale projecten, zoals een
Engelstalig toneelstuk en de European
Foodparty en hebben contact met
scholen uit diverse landen over de
hele wereld. Gedurende de TTO opleiding gaan de leerlingen één keer op
werkweek naar het buitenland.

Trots,
ambitieus
en sterk in
toekomst!

Wij, leerlingen en medewerkers,
zijn trots op onze school. Trots op
een school, waar leerlingen optimale
kansen krijgen op een geslaagde
schoolcarrière. Omdat een geslaagde
schoolcarrière een mooie basis is voor
een goede toekomst.
Wij zijn ambitieus en sterk in toekomst. Wij willen dat onze leerlingen
zich maximaal ontplooien en zich
uitgedaagd voelen om het beste uit
zichzelf te halen en zo mogelijk op te
stromen naar een hoger niveau. Een
school waar leerlingen graag naar
toe gaan. Waar veiligheid en respect
de norm zijn.
Scholengemeenschap Reigersbos
krijgt een nieuwe naam.
In 2018 zal de naam van onze school
gewijzigd worden. Meer informatie
hierover zal in de loop van dit
schooljaar bekend worden gemaakt.

‘Een
school
waar je alle
kans krijgt
om je
talenten te
ontwikkelen’

Talent
ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen
naast het reguliere programma ook
hun andere talenten kunnen
ontwikkelen, zoals:
Muziek: symfonisch leerorkest
Leerlingen leren een instrument
bespelen en vormen samen het
symfonisch leerorkest van de school.
Dit sluit goed aan op de leerorkesten
van de basisscholen, aangevuld met
populaire muziek.
Dans
Leerlingen leren diverse dansstijlen
en werken toe naar een voorstelling
voor leerlingen en ouders.
Toneel
Wat is er leuker dan onder leiding
van professionals samen een toneelstuk maken en uitvoeren? Bovendien
is het erg leerzaam: leerlingen leren
allerlei vormen van bewegen en voor
een groep mensen te presenteren.

Theatertechniek
Toneel- en dansvoorstellingen moeten
natuurlijk goed worden uitgelicht en de
geluidstechniek moet ook perfect zijn.
Ook daarvoor hebben we een groep
leerlingen die dat gaat leren en professioneel gaat uitvoeren.
Leesclub
In de Leesclub lezen de leerlingen
boeken en bespreken deze samen. De
Leesclub ontvangt schrijvers, organiseert voorleeswedstrijden en schrijfworkshops.
Film en fotografie
Leren fotograferen of kwalitatief goed
filmpjes maken doe je in de fotoclub
of in de videoclub. De filmpjes worden
vertoond op een theateravond of
maken deel uit van een toneelvoorstelling van leerlingen.

Debatclub
Goed kunnen debatteren is belangrijk
als je verder wilt in de politiek of het
bedrijfsleven. In de debatclub leer je
debatteren over actuele onderwerpen
voor een groep mensen.
Schoolkrant
Menig bekende schrijver is ooit begonnen als redacteur van een schoolkrant.
Leerlingen schrijven daarin artikelen,
gedichten, leuke uitspraken van docenten tijdens de lessen, interviews en
nog veel meer. En natuurlijk staan er
illustraties in, afkomstig van de fotoclub of tekeningen die door leerlingen
zijn gemaakt.
Culinaire club
Goed en gezond eten is belangrijk. Het
bereiden van eten is echt een vak. Verschillende eetculturen uit alle delen van
de wereld komen aan bod. En natuurlijk
wordt het eten niet alleen klaar gemaakt,
maar wordt er ook samen van genoten.

Sportgroep
Voor leerlingen die gek zijn op
sporten, is de sportgroep een must.
De sportgroep wordt aangeboden in
leerjaar 1 en leerjaar 2 voor leerlingen
van de havo en mavo. In de sportgroep krijgen leerlingen alle kans om
de sportieve talenten te ontwikkelen in extra lessen sport en speciale
clinics. Leerlingen gaan bijvoorbeeld
golfen, wielrennen, skiën en hun judo
diploma halen. De sportgroep kan
niet worden gecombineerd met tweetalig onderwijs.
Topscore
In het naschoolse programma kunnen
leerlingen ook kiezen om via Topscore
extra te gaan sporten en kennis te
maken met sport(en) in de omgeving.

Wil jij
werken aan
een sterke
toekomst?

Dinsdag 30 januari 2018
Groep-8-introductiedag
Een dag met lessen op SGR voor
leerlingen van alle basisscholen in
Amsterdam Zuidoost.
Zaterdag 3 februari 2018
Open Dag van 10.30-13.30 uur.

Nieuwsgierig?
Kom kijken!

Dinsdag 13 februari 2018
Open Avond van 19.00 tot 21.00 uur.
Aanmelding
Vanaf maandag 5 t/m vrijdag 16 maart
2018 kunnen leerlingen zich aanmelden
op SGR voor schooljaar 2018-2019.
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