
Ons Humanisme

Komt er op neer dat je…….
…bij ons mag zeggen wat je wilt. Maar dat je ook hetgeen de ander zegt respecteert. Dat je zelf denkt en argumenteert. Dat 
iedereen bij ons op school mag komen en zich op zijn gemak voelt. Gelovig, of niet. Homo, hetero of transgender. Dat je aardig 
bent voor anderen. Dat je belangstelling toont voor de wereld buiten de school. Dat je je bekommert om anderen. Niet aan de 
kant staat, meedoet. Dat je initiatief durft te nemen. Niet bang bent. Kritiek is niet erg, daar leer je van. Je kijkt tegen niemand 
op, maar ook op niemand neer.

Meedoen en meetellen, daar gaat het bij ons om. Niet alleen op school, maar ook meedoen in de maatschappij. Zorg en 
aandacht voor het algemeen belang van onze samenleving is nodig zonder daarbij het individueel belang uit het oog te 
verliezen.

Dit betekent dat actief onderwezen moet worden over democratische principes, onze democratische rechtsstaat, over 
mensenrechten en dat sociale verbondenheid actief moet worden bevorderd. Democratische principes zijn niet voor 
iedereen vanzelfsprekend evenmin als sociale samenhang en sociale verbondenheid in onze steeds pluriformer wordende 
samenleving. Participeren of meedoen verbindt de leerlingen met sociale, culturele en politieke gemeenschappen.

De Amsterdamse MAVO zet zich met zijn onderwijsconcept en curriculum structureel in voor deze noodzakelijke 
maatschappelijke betrokkenheid en de gewenste actieve participatie.

Alle informatie is te bekijken op:
www.deamsterdamsemavo.nl

Contact opnemen met de schoolleiding kan via:
info@deamsterdamsemavo.nl

We zien je graag op de open dagen 
30 januari & 4 februari 2023
Linnaeushof 48, Amsterdam

30 januari & 4 februari 2023
www.deamsterdamsemavo.nl

• Categoraal VMBO-T / MAVO onderwijs
• Kleinschalig
• Sociaal veilig
• Humanistisch

OPEN DAGEN

Tijdens het Verbredingsuur kunnen leerlingen kiezen 
uit een gevarieerd programma van activiteiten die 
buiten het normale lesprogramma vallen. Er kan 
gekozen worden uit veel verschillende projecten in 
de thema’s: sport, kunst, cultuur, wetenschap, koken, 
film en fotografie. 

SCHILDEREN / TONEEL / DANS / DAM BAKT 
SPECIAL SPORTS / BORDSPELLEN / DJ / WOII

MUSEUMJACHT / ESCAPE ROOM / BEACHVOLLEYBAL
PUZZELEN / PROGRAMMEREN / DEBAT / LEGO

NAAIATELIER / KICKBOKSEN / CINEMA / REMBRANDT 
STADSSAFARI / KOKEN / STRIPTEKENEN / DENKSPORT

HOCKEY / VOETBAL / HUTTENBOUWEN / YOGA
MONEYMAKERS / GRAFFITI / PROEFKONIJNEN

VVV3



Participeren en verbinding maken is onze leidraad en komt 
terug in de visie van de school, in het onderwijsconcept en in 
het curriculum. Wij noemen onszelf een Burgerschapsschool.
Eerstejaars leerlingen worden vanaf de eerste dag 
verantwoordelijk gemaakt voor een deel van de school. 
Belangrijk is dat het kind aan een project meedoet dat 
aansluit op zijn/haar interesse of vaardigheden. We 
hebben 15 participatie teams op DAM: Kantine, Financiën, 
Boodschappen, Sport, Evenementen, Schoolmedia, Groen, 
Klussen, Hofcleaners, Klimaat, Werelddagen, Buitenschoolse 
participatie, Schoolkrant, Styling, Kantine snacks.

De Amsterdamse MAVO is een reguliere school, humanistisch gedenomineerd, die alleen leerweg mavo (theoretische leerweg) 
aanbiedt. De school staat open voor iedereen. Het maximum aantal leerlingen is 275. Wij vinden kleinschaligheid een voorwaarde 
om kwalitatief hoogstaand onderwijs te leveren. De Amsterdamse MAVO leidt op tot een niveau 4 opleiding op het mbo of een 
doorstroom naar de havo. Veel persoonlijke aandacht en een intensieve leerlingbegeleiding is belangrijk. Iedere leerling telt 
mee, hij wordt “gezien”. Wij zien een maatschappelijke opdracht om de mavoleerling binnen zijn eigen niveau te verheffen en 
zodoende bij te dragen aan een groot gevoel van eigenwaarde en geloof in zichzelf. Een school waar de mavoleerling en zijn 
leerproces centraal staan. Een school met kundige en inspirerende docenten die graag lesgeven aan deze leerlingen. 
Wij bieden een veilige, positieve en stimulerende leeromgeving waar je kan zijn wie je bent en waar je gewaardeerd wordt om 
wie je bent. Waar we hard werken en waar wij iedere leerling stimuleren het beste uit zichzelf te halen op cognitief gebied, maar 
zeker ook op het gebied van persoonlijke vorming. Wij willen dat onze leerlingen zich zo goed mogelijk ontplooien, wij willen dat 
ze floreren.
Humanistisch onderwijs is meer dan alleen een diploma halen. De school staat samen met de leerlingen midden in de samenleving 
en doet daar actief aan mee door middel van onze participatieprojecten die de leerlingen zelf opzetten. Zij krijgen hiervoor kennis 
aangereikt, doen vaardigheden op en ontwikkelen houdingen die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen 
leefomgeving en in de samenleving. Uitgangspunt zijn hierbij onze humanistische waarden: gelijkwaardigheid, actieve tolerantie, 
verantwoordelijkheid, zelfontplooiing en zelfbeschikking. 

Aankomend schooljaar 2023/2024 hebben wij plek voor drie brugklassen van 24 leerlingen.

In ons onderwijsproces vinden we niet alleen kwalificatie 
belangrijk maar ook burgerschap en vorming. Kwalificatie 
is het opdoen van cognitieve vaardigheden en kennis. 
Burgerschap is de leerling voorbereiden op hun rol als 
toekomstig burger in de samenleving en vorming is de 
persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Kwalificatie, 
burgerschap en vorming versterken elkaar en vormen op 
De Amsterdamse MAVO een drie eenheid.

• Een kennismakingsgesprek bij aanmelding
• Kennismakings bbq 
• Informatieve ouderavonden
• Mentorgesprekken n.a.v. voortgang
• Interactieve ouderdag
• Rembrandtexpositie
• Jaarafsluiting
• Ouderraad en MR

Ons onderwijsprogramma geeft ruimte aan leerlingen 
om op verschillende niveaus te werken. Dit gebeurt 
tijdens de reguliere lessen maar ook op een vast 
moment in de week waar leerlingen meedoen aan de 
zogenaamde VVV-uren. VVV staat voor: Verbeteren, 
Verdiepen en Verbreden. Tijdens het verbeteruur 
volgen leerlingen een aantal weken een kernvak waar 
ze niet zo goed in zijn, met als doel de basis van dit 
vak te verstevigen. Tijdens het verdiepingsuur volgen 
leerlingen een kernvak waar ze juist goed in zijn met 
als doel dit vak op een hoger niveau te krijgen.

Het schooljaar is opgedeeld in drie periodes van 
twaalf weken. Iedere periode wordt afgesloten 
met een verdiepende themaweek. Er zijn vier 
thema’s:

• Themaweek Mens & Maatschappij
• Themaweek Wetenschap & Techniek 
• Themaweek Sport & Spel
• Themaweek Kunst & Cultuur

In deze week worden extra activiteiten 
georganiseerd waardoor verdieping en verbreding 
ontstaat. Onze docenten zullen een inhoudelijke 
bijdrage leveren, maar er worden ook experts 
uitgenodigd om activiteiten en projecten te 
begeleiden.

PARTICIPATIEPROJECTEN

ONDERWIJS

THEMAWEKEN

OUDERBETROKKENHEID

DIFFERENTIËREN

ZELF DENKEN, SAMEN LEREN

De ouderbijdrage op De Amsterdamse MAVO is vanaf 
het ontstaan van de school 0 euro per jaar.  Dit is een 
bewuste keuze, de school moet toegankelijk zijn voor 
iedere leerling. De school betaalt ook alle verbredingsuren 
(VVV3), zoals bijvoorbeeld extra sport, museumbezoeken, 
(externe) activiteiten en materialen. Ook financiert de 
school de themaweken en de participatieprojecten. 
Hiertoe zijn keuzes gemaakt in de begroting. 
Wij vragen ouders wel de reizen en het chromebook te 
betalen, maar op vrijwillige basis. De reis in het eerste 
jaar kost 170 euro.

OUDERBIJDRAGE
Op De Amsterdamse MAVO wordt gewerkt met 
schoolboeken en een papieren agenda. Tevens werken 
wij in een gedigitaliseerde omgeving waarbij het gebruik 
van chromebooks in de dagelijkse onderwijspraktijk een 
essentieel onderdeel is. Iedere leerling dient dan ook te 
beschikken over een eigen chromebook. Voor de aanschaf/
huur van een chromebook maken wij gebruik van de 
diensten van het bedrijf The Rent Company. 
Voor meer info zie chromebooks.deamsterdamsemavo.nl

CHROMEBOOK

Jaar 1: Fietsreis Rotterdam
Jaar 2: Excursie Nederland
Jaar 3: Excursie Nederland
Jaar 4: Golfsurfreis Frankrijk

REIZEN

Kwalificatie

VormingBurgerschap


