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EXELLIUS (VWO)
Met een mono-vwo-advies dat je van de
basisschool hebt gekregen, kun je starten met
het ‘Exellius onderwijs’. In het eerste leerjaar, de
Exellius brugklas, zullen alle vakken gelijk op
vwo-niveau zijn.
EXELLIUS, EEN EIGEN GEZICHT
Ons vwo heeft een eigen naam: Exellius. Dat is om
te benadrukken dat ons vwo onderwijs zich richt
op de leerling die nieuwsgierig is en graag een
uitdaging aangaat. In de onderbouw bieden we
bijvoorbeeld uitdagende vakken aan als muziek,
science en filosofie. Je herkent jezelf in de
volgende beschrijving:
Je bent…
1. kritisch.
2. leergierig.
3. opmerkzaam.
4. gedreven.
5. origineel.
6. creatief.

Je houdt van…
1. ontdekken.
2. onderzoeken.
3. leren.
4. samenwerken.
5. avontuur.
6. uitdaging.

“Ik vind het leuk om zelf op zoek te
gaan naar antwoorden.”

VAKOVERSTIJGENDE PROJECTEN
Elke week werk je aan een project. Je gaat dan
zelf onderzoek doen en de
resultaten presenteer je aan
bijvoorbeeld je ouders. Zo werk
je aan je academische vaardigheden. Een voorbeeld van zo’n
project is CSI, waarin je onderzoekt hoe
betrouwbaar sporen zijn bij het zoeken naar de
dader.

“Als mijn hersenen in jouw hoofd
zitten, ben jij dan mij?”
DE VRAAG VAN VANDAAG
Dit was een vraag van één van onze leerlingen uit
klas 1 Exellius. Iedere week komen de klassen 1, 2
en 3 bij elkaar voor de vraag van vandaag. Er
wordt dan een selectie gemaakt van opvallende,
grappige, slimme vragen van onze Exellius
leerlingen. Het doel is om jou aan te moedigen
nieuwsgierig te kijken naar de wereld om je heen.
BUREAU eXtra
Wanneer je extra uitdaging zoekt, kun je je
aanmelden voor Bureau X. Je kunt dan tijdens de
lessen werken aan een opdracht naar eigen keuze.
Dit kan alleen als je iets extra’s aankunt èn wilt.
Zo stimuleren we jouw nieuwsgierigheid,
creativiteit en leergierigheid.

VMBO / HAVO / VWO

DÉ VOORBEREIDING OP DE UNIVERSITEIT
Exellius is aangesloten bij de organisatie
WetenschapsOriëntatie Nederland (WON). Deze
organisatie ondersteunt de aangesloten scholen
en houdt toezicht op de kwaliteit van het
wetenschappelijke aspect van ons onderwijs.
Al vanaf leerjaar 1 volg je een pré-wetenschappelijk programma, waarin je:
• Ontdekt wat alpha-, bèta- en gammawetenschappen inhouden.
• Leert wetenschappelijk te denken en werken.
• Zelf onderzoek doet.
• College krijgt van heuse wetenschappers.
Exellius heeft goede contacten met het
Amsterdam University College (AUC) waar
masterclasses gevolgd kunnen worden door jou.

plein waar actualiteit uitgewisseld werd, waar
kennis met elkaar gedeeld werd en waar werd
gefilosofeerd. Dit heeft ons geïnspireerd om jou
tijdens de Agora-uren na te laten denken over de
wereld om je heen en dit met je klasgenoten uit
te wisselen. Kennis van de actualiteit staan
daarbij voorop.
We vinden het belangrijk dat jij je eigen plek kent
in de maatschappij en daar verantwoordelijkheid
voor neemt.

LEERJAAR 4 EN HOGER
In leerjaar 4 bieden wij twee stromen aan: ‘Liberal
Arts’ en ‘Science’. In leerjaar 5 geeft ‘Liberal Arts’
toegang tot de twee profielen ‘Economie &
Maatschappij’ en ‘Cultuur & Maatschappij‘.
‘Science’ geef toegang tot de profielen ‘Natuur &
Gezondheid’ en ‘Natuur & Techniek’. Zo is het
aanbod in leerjaar 4 breed en word je in leerjaar 5
en 6 doelgericht voorbereid op je eindexamen.
Bijzonder is ons onderwijsaanbod in de Agora.

1. Ik ben trots op mijzelf en neem initiatief.
2. Ik weet wat ik wil bereiken in het leven,
		 mijn bijdrage in de klas doet ertoe.
3. Belangrijke zaken doe ik eerst.
4. Als er problemen zijn, probeer ik die met
		 respect voor iedereen op te lossen.
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden.
6. Ik werk samen met anderen, dan bereiken
		 we meer.
7. Ik doe regelmatig aan sport, eet gezond en
		 breng tijd door met mijn vrienden.
		 (Bron: Sean Covey)

AGORA
De Agora was in de Griekse oudheid het markt-

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Behalve kennis en vaardigheden willen wij jou ook
begeleiden in je persoonlijke groei. Wij gebruiken
hierbij ‘de 7 eigenschappen die jou succesvol
maken’:

Open dagen

Aanmelding

SGR is een school waar je alle kans krijgt om je
talenten te ontwikkelen. Wil je meer weten? Kom
zelf op school kijken. Jij en je ouders/verzorgers
zijn van harte welkom!

Voor aanmeldingen voor het eerste leerjaar volgt
de school de kernprocedure, zoals in Amsterdam
is afgesproken.

Dinsdag 12 januari 2016
Introductiedag voor leerlingen van groep 8.
Samen met je klasgenoten van de basisschool volg
je een speciaal samengesteld introductieprogramma.
Zaterdag 16 JANuari 2016
Open Dag voor leerlingen en hun ouders/
verzorgers van 10.30 tot 13.30 uur.

Contact
Scholengemeenschap Reigersbos
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Telefoon 020 563 3050
www.sgreigersbos.nl
Contactpersoon:
Mw. drs. A. Kloeze,
havo/vwo leerjaar 4 tot en met 6 en Exellius,
kla@sgreigersbos.nl

Dinsdag 9 februari 2016
Open Avond voor leerlingen en hun ouders/
verzorgers van 19.00 tot 21.00 uur.
Rondleiding door de school
Willen jij en je ouders liever een persoonlijk
gesprek over Exellius? Dan kan dat ook. Maak
hiervoor een afspraak bij de afdelingsleider van
Exellius, mevrouw A. Kloeze, e-mailadres
tro@sgreigersbos.nl, onder vermelding van
‘rondleiding Exellius’.

“If you can dream it, you can do it!”
(Walt Disney)

