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HAVo
Het havo start op SGR in het eerste jaar in de
havo-kansklas óf in de havo/vwo-brugklas. Waar
je geplaatst wordt, hangt af van het advies van de
basisschool en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem.
De havo/vwo-brugklas kent een tweejarige
brugperiode waarna je wordt ingedeeld in het
havo of vwo.

“Door de introductiedagen had ik
al snel vrienden in de klas.”
HAVO: EEN EIGEN GEZICHT
Het havo-onderwijs richt zich op de leerling die
houdt van leren, maar ook van doen.
Je herkent jezelf in de volgende beschrijving:
Je bent…
Je houdt van…
1. een actieve
1. leren door te doen.
		 aanpakker.
2. eigen verantwoorde2. intelligent en		 lijkheid hebben bij
		 talentvol.		 het leren.
3. gevoelig voor
3. op korte termijn
		 sfeer.		 resultaten bereiken.
4. ambitieus.
4. afwisseling.
5. gebaat bij posi- 5. ruimte om je eigen
		 tieve feedback.		 weg te kunnen
				 kiezen.

Daarom bieden wij in onze lessen onder anderen
duidelijke studiewijzers en verschillende
werkvormen.
Op dit moment is een onderwijs-ontwikkelgroep
bezig de profilering van het havo verder vorm te
geven. Elk jaar bedenken we nieuwe projecten
waarin we ‘denken en doen’ combineren.
SURVIVALREIS
In klas vier ga je met elkaar op survivalreis in het
buitenland. Je leert jezelf en de anderen goed
kennen tijdens de verschillende uitdagingen waar
je voor komt te staan. Hierdoor krijg je meer
zelfvertrouwen en sta je steviger in je schoenen.
KIESKUNSTIG
Tijdens de ‘kieskunstig-uren’ ontdek je waar jouw
talenten liggen op het gebied van muziek maken,
acteren of dansen. Je maakt je eigen keuze
daarin. Gedurende twaalf weken krijg je les van
professionals. Aan het eind van die twaalf weken
vindt er een spetterende voorstelling plaats.

“Ik had nooit gedacht dat ik trompet
spelen zo leuk zou vinden.”
CULTURELE VORMING
Ben je wel eens in het theater geweest? Of heb je
wel eens een voorstelling in de Stadsschouwburg
gezien? Wij nemen je mee! Bijvoorbeeld naar het
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festival Cinekid en Idfa, maar je kunt ook zelf
acteren en een script schrijven tijdens het
Gouden Roosproject in de Stadsschouwburg.
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’:
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 er toe.
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)

OP JE TOEKOMST VOORBEREID
Na vijf jaar neem je je diploma mee en ben je
klaar om de wijde wereld in te gaan. Het is dan
belangrijk dat je weet wat je wilt en wat je kunt.
Wij helpen je daarbij: door op bezoek te gaan bij
vervolgopleidingen, door het lopen van stages en

door te oefenen met sollicitatiegesprekken met
mensen uit het bedrijfsleven.
Naast alle verplichte lessen bieden wij vanaf
klas 4 een extra les per week aan. Hierin wordt
aandacht gegeven aan wat er zich in de wereld
afspeelt. Zo laten wij jou zien dat je bij ons niet
alleen scholier bent maar ook een plek inneemt in
de wereld om je heen.
SAMENGEVAT IS ONZE HAVO:
• ontwikkelingsgericht
• proactief
• toekomstgericht

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. B. di Lollo,
havo/vwo leerjaar 1 t/m 3 en TTO,
lob@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
Bezoek de school tijdens een reguliere schooldag
met de groepsrondleiding voor leerlingen en hun
ouders/verzorgers.
Aanmelding via tro@sgreigersbos.nl onder
vermelding van ‘Rondleiding B1/havo’.

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

