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Welkom!
Hoi! Leuk dat je wat meer wilt weten over het KGC. 
Deze gids is er speciaal voor jou. Als je nog een 
school moet kiezen, kun je op deze bladzijden een 
eerste indruk krijgen. Heb je al voor het KGC gekozen, 
dan lees je vast nog verder en weet je al snel alle 
dingen die voor jou belangrijk zijn. Natuurlijk zou je 
op de open dag moeten komen om echt te zien hoe 
het bij ons is. Maar ook op www.kgcnijmegen.nl kun 
je al veel te weten komen. 

Je bent welkom bij ons!



Dit is jouw school 

Een toneelzaal als 
een echt theater

We winnen veel 

In het centrum van Nijmegen

Bij het station 

Een kleine school

Ruime lokalen 

Een vette geluidsinstallatie voor een 
knallend schoolfeest

Een mediatheek met computers

Een mooie grote 
kantine 

In een prettige buurt 

'kunst' prijzen 



Met wie ga ik naar het KGC?
Op het KGC zit je op een kleine school: ongeveer 800 leerlingen in zo’n 

35 klassen. Na een paar jaar kent bijna iedereen elkaar, ook als je in een 
andere klas zit. Die klassen zijn gezellig vol: gemiddeld ben je met ongeveer 
25, maximaal 30 leerlingen. Zit je in onze mavo Kunst & Ambacht klas, dan 

vinden we 18 genoeg. Onze leerlingen komen voor ongeveer de helft van een 
vrijeschool; de andere helft komt van andere basisscholen. Je niveau (advies, 
Cito / Nio) is natuurlijk belangrijk en we houden er rekening mee. Toch zit je 

de eerste twee jaar nog allemaal in één klas: iedereen kan van elkaar leren, 
toch? Op het KGC mag je jezelf zijn en hoef je niet aan alle trends mee te doen 
om er bij te horen. Op het KGC kunnen leerlingen zich op hun gemak voelen. Van 
de ongeveer 75 leerkrachten zie je de eerste twee jaar nog maar een deel, dat is 
wel zo overzichtelijk.   

Wat is er zo speciaal aan het KGC?
Op het eerste gezicht lijkt op het KGC 
alles te gaan zoals op veel andere 
scholen. Dat is ook zo, maar toch 
zijn een aantal dingen echt anders. 
Een van die dingen is het zogenaamde 
periodeonderwijs. Iedere school-

dag heb je van kwart voor negen 
tot kwart over tien hetzelfde vak, 

bijvoorbeeld geschiedenis. Zo’n 'pe-
riode' duurt 3, soms 4 weken, zodat 

je eens echt met dat vak aan de slag kunt. Ook 
leer je elkaar goed kennen op die manier. Je 
maakt je eigen werkstuk (het periodeschrift) en 
aan het eind is er meestal een soort toets. Als 
je steeds goed hebt meegedaan, hoef je daar-
voor niet meer uren te blokken. 

Daarna krijg je weer drie weken een ander vak, bij-
voorbeeld aardrijkskunde. Na de eerste pauze krijg 
je de vakken volgens een lesrooster zoals de meeste 
scholen dat doen, met een les wiskunde, Nederlands, 
Engels, gym enz.  



De hele dag stilzitten?
Er is meer dat anders is dan op de meeste scholen! Zeker de 
eerste schooljaren op het KGC zal je merken dat je de les-
sen die je in één schoolweek hebt in drie gelijke groepjes 
kan verdelen: periodeonderwijs (iedere eerste les van 
de dag), vaklessen (wiskunde, Frans, Duits Engels, 
Nederlands enz.) en kunst- en bewegingsvakken 
(gym, toneel, muziek, handvaardigheid, tekenen 
enz.) Zo wordt school een stuk minder saai en 
hoef je ook niet de hele dag stil te zitten. 
In ons periodeonderwijs behandelen we 
trouwens onderwerpen die je waarschijnlijk 
niet zo gauw op een andere school tegen-
komt: de ontdekkingsreizen bij geschiedenis, 
een periode poëzie bij Nederlands, natuurkunde 
over licht, warmte, elektriciteit; scheikunde ‘in vuur 
en vlam’ met veel proeven waar je het warm van 

krijgt! Maar ook een periode over voe-
ding, gezondheid: je lichaam en wat je er 
in stopt en bij biologie gaat het over spieren en ons 
skelet: je gaat tot op het bot!  

Wat zijn de highlights op het KGC?
In de loop van de 4, 5 of 6 jaar die je op het KGC zit, krijg 
je nog veel meer speciale vakken, periodes of projecten. 
Wat dacht je van een periode sterrenkunde, filosofie, of 
wiskunst? Koken, landmeten of je eigen huis ontwer-
pen bij architectuur? Je eigen biografie vertellen 
in het laatste schooljaar? Je speelt met je klas 
een of twee echte toneelstukken, met licht, 
geluid, schmink en decors; je loopt 3 keer 
een week stage in een winkel, instel-
ling of bedrijf; je staat op een avond 
op het podium van Concertgebouw 
de Vereeniging om met het KGC 
koor, misschien wel een or-
kest en solisten een volle 
zaal te vullen met een 
avond muziek; je maakt 
je eigen profielwerkstuk, 
dat je presenteert in onze 
eigen theaterzaal: te veel om 
op te noemen. Maar we gaan er 
ook op uit: een midweek skiën in 
Oostenrijk, in de 9e een week op 
geologiekamp in de Ardennen, naar 
grotten, mijnen en vulkanen; in de 12e 
naar Parijs en in de 10e of 11e naar Praag 
of 8 dagen naar Rome!        

   



Feest! Wie houdt daar nou niet van? 
Een paar keer per jaar is er een 
knallend schoolfeest, met jouw 
muziek om lekker met elkaar te 
dansen. Er is altijd wel een thema 
of een dresscode. Een speciale 
feestcommissie organiseert en regelt 
alles. Iets voor jou? Ook zijn er op zo’n 
feest vaak leerlingen die optreden op het 
podium. De traditionele feesten horen er ook 
bij. Natuurlijk vieren we Sinterklaas en Kerst. 
Maar ook aan de wat minder bekende feesten 
zoals Pasen en Pinksteren proberen we iets te 
doen. De leerlingen van de 11e klassen verzor-
gen dat op hun manier. Op 11 november krijgt St. 
Maarten aandacht en St. Michael op 29 september. 
In november, op de Waldorf One World (WOW) dag gaan 
leerlingen een dag werken om geld te verdienen voor een goed 
doel dat de leerlingenraad uitkiest. Zo kan het ook eens feest zijn op 
een plek in de wereld waar het minder goed gaat dan bij ons.

Als ik even geen les heb, wat dan?
In de eerste jaren zijn dat eigenlijk alleen de pau-
zes. Als een leraar ziek is, krijg je in de 7e klas 
altijd vervanging. De lessen lopen aansluitend ach-
ter elkaar door en je bent nooit later dan half vier 
klaar. In de hogere klassen kun je altijd in de kan-
tine terecht als je soms een uurtje geen les hebt, 
om te kletsen, of wat te eten. We verkopen er lek-
kere dingen die ook nog eens gezond zijn en niet 
te duur. Je betaalt er gewoon met je 

eigen pinpas: veilig en makkelijk. Wil je rustig aan 
je huiswerk werken, dan kun je in de mediatheek 
terecht. Daar moet het natuurlijk wel stil zijn! Je 
kunt daar een van de 50 computers gebruiken. Wel 
je schoolpas even meebrengen. Als het lekker weer 
is, kun je buiten op het plein wat tafeltennissen of 
in het parkje naast de school in het gras liggen, of 

een balletje trappen.



Ilse Kabel: een unieke sportdag 
In schooljaar 2009/2010 zat ik in de twaalfde klas van het Karel de Grote College (havo, economie & maat-
schappij profiel). Zoals je waarschijnlijk wel weet maak je in de twaalfde klas een eindwerkstuk. Toen 
ik in de 7e klas zat, keek ik er al naar uit om hiermee te beginnen! Alleen wist ik natuurlijk nog niet wat ik 
wilde maken of doen. Daarom ging ik me afvragen: ‘wat kan ik nou eigenlijk goed’, ‘wat vind ik leuk 
om te doen’ en ‘waar hou ik nou echt van’? Na lang brainstormen kwamen de volgende dingen eruit. Ik 
ben goed in organiseren, ik hou erg veel van sporten en ik word altijd vrolijk van het contact met 
mensen met een verstandelijk beperking. Deze drie dingen heb ik gecombineerd: ik organiseerde 
een sportdag voor verstandelijk beperkte mensen.

Sportdag 
Met grootse plannen in mijn hoofd begon ik aan 
mijn project, maar al heel snel kwam ik erachter dat 
je niet één twee drie een sportdag kunt organiseren 
en zeker niet voor verstandelijk beperkte mensen. 
Mijn klasgenoten waren nog helemaal niet zo bezig 
met hun eindwerkstuk en ik was toen al druk met 
regelen van alles wat vooraf geregeld moest worden: 
het vervoer van de deelnemers, het sportterrein, de 
mensen, vrijwilligers, het programma, welke sporten, 
de catering, live muziek, enz. Dit alles te bedenken 
en organiseren was veel werk, maar met ups en 
downs ging het over het algemeen voorspoedig. 

Op de dag zelf was ik enorm zenuwachtig, tot het 
moment dat de bus vol enthousiaste mensen de hoek 
om kwam. Twee jongens van de in totaal 24 verstan-
delijk beperkte mensen vielen mij meteen om de hals 
en zeiden dat ze er heel veel zin in hadden! Vanaf dat 
moment durfde ik erop te vertrouwen, dat het een ge-
weldige dag zou gaan worden en dat was ook zo! Het 
weer, de vrijwilligers, de deelnemers en zelfs de band 
die prachtig speelde en hun repertoire voor deze dag 

had aangepast: iedereen werkte volop mee om 
er een geslaagde dag van te maken!  Na 

de prijsuitreiking ging iedereen moe, 
maar voldaan en 

met een vrolijk gevoel terug naar huis. Dezelfde jon-
gen die mij bij het begin zo enthousiast begroette, 
zei nu: ‘Ik heb een leuke dag gehad, volgend jaar 
weer hè?! Toen ik dat hoorde, werd ik helemaal ge-
lukkig; het gaf een enorm voldaan gevoel om al die 
mensen zo vrolijk te zien. Ik ben niet snel trots op 
mezelf, maar toen was ik het toch heel erg!

De dag zelf was natuurlijk geweldig en van het proces 
naar deze dag toe te werken heb ik heel veel geleerd. 
Het belangrijkste is om te leren vertrouwen op mezelf 
dat ik het wel kan. Maar ook het omgaan met stress 
en ‘de race tegen de tijd’. Ik leerde om te gaan met 
tegenslagen en kreeg veel meer inzicht wat er bij 
komt kijken om één zo’n dag te organiseren.

Na het KGC ben ik Psycho Motorische Therapie gaan 
studeren: sport in combinatie met psychologie. Mijn 
eindwerkstuk heeft dus veel te maken met mijn 
vervolgopleiding! Tip: als je straks ook aan je eind-
werkstuk begint, kies dan een onderwerp uit wat je 
echt interessant vindt! Dan kost het je veel minder 
moeite om er aan te werken, leef je er zelfs van op 
en heb je er zin in, tenminste zo werkte het bij mij! 
Veel plezier op het KGC! 
Ilse. 
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Wanneer leer ik mijn klas 
kennen?

Voor de leerlingen van de reguliere 
klassen is er begin juni een kennis-
makingsmiddag. Je ontmoet dan 
je toekomstige klasgenoten en de 
mentor die je de eerste twee jaar 
zal begeleiden. De leerlingen van de 
mavo Kunst & Ambacht klas leren 
elkaar in april al kennen op hun eigen 
kennismakingsdag.

Hoe gaat de eerste 
schooldag?

De eerste schooldag is voor iedereen 
spannend. Al vóór de vakantie krijg 
je te horen hoe de eerste schoolweek 
er uit ziet. We beginnen meestal op 
dinsdag, want op maandag hebben 
de leraren hun vergaderingen. Je 
verzamelt met je klas op de afge-
sproken tijd op het pleintje voor de 
Aula en je mentor haalt je op. Hoef 
je niet de eerste dag al naar je lokaal 
te zoeken. We openen het jaar met 
z’n allen in onze grote zaal. Daarna 
krijg je het lesrooster en je boeken. 
Dan is er nog een activiteit om el-
kaar een beetje te leren kennen en 
dan mag je alweer naar huis om je 
boeken te kaften, je agenda in orde 
te maken en misschien nog even van 
het mooie weer te genieten.

Wat zijn de schoolregels?
De belangrijkste schoolregels legt 
je mentor je uit. Die regels zijn 
trouwens ook heel logisch. Alle 
schoolregels staan in het schoolre-
glement en in het leerlingenstatuut. 
Je kunt ze vinden op de website van 
de school.

Moet ik schoolboeken  
bestellen?

Schoolboeken zijn op dit moment 
nog gratis in Nederland. Bovendien 
hoef je er helemaal niets voor te 
doen om ze te krijgen. De school 
regelt dit allemaal voor jou. De boe-
ken worden op school bezorgd en op 
de eerste schooldag neem je ze mee 
naar huis. Alleen boeken zoals atlas-
sen en woordenboeken vallen niet 
onder de gratis schoolboeken rege-
ling. Die moet je dus zelf kopen. Wij 
zullen je op tijd laten weten welke 
boeken dat precies zijn.

Hoe gaat de eerste 
schoolweek?

Op woensdag zijn er voor de brugklas-
sen nog geen lessen, maar doen we 
andere leuke dingen met elkaar. Op die 
dag leer je niet alleen je klasgenoten 
beter kennen, maar ook de leerlingen 
van de andere brugklassen en de leer-
krachten van wie je de meeste lessen 
krijgt. Je leert het gebouw een beetje 
kennen, weet de weg naar het sport-
veld en hebt de sleutel van je eigen 
kluisje kunnen ophalen. In de eerste 
schoolweek, op vrijdag, worden er 
foto’s gemaakt: van je klas en van jou 
alleen, voor op je leerlingpas en voor 
de administratie van de school. Op 
donderdag en vrijdag heb je voor het 
eerst volledig les volgens het rooster 
dat je had gekregen.

Met wie krijg ik te maken?
In het begin vooral met je eigen 
mentor(en) en het lerarenteam waar 
jouw klas bij hoort. Die geven je veel 
lessen, zodat je niet elk uur een nieuw 
gezicht voor de klas zult zien. Voor de 
meeste vakken krijg je natuurlijk een 
speciale vakleerkracht. Ook krijg je 
misschien met de conciërges te maken 
als je een keer wat later bent, omdat 
je naar de tandarts moest. De andere 
mensen die op de school werken leer je 
vanzelf kennen in de loop van de tijd.



Wat kun je kopen in de 
kantine?

Kopen? Thee kun je gewoon altijd 
krijgen. Gratis. Wel je kopje even te-
rugbrengen, dat is het enige wat we 
ervoor terugvragen. Verder hebben 
we met de ouders afgesproken dat 
wij gezonde dingen verkopen in onze 
kantine. Daar staan wij trouwens he-
lemaal achter. Onze kantine zelfs drie 
keer een prijs van het Voedingscen-
trum gewonnen. Dat gezond ook heel 
erg lekker kan zijn, dat zal je mer-
ken! Gezond én lekker kan natuurlijk 
nooit spotgoedkoop zijn. Om het 
betaalbaar te houden maken wij geen 
winst op wat we verkopen. Er zijn 
heel veel warme en koude broodjes, 
salades, vers gemaakte soep, fruit, 
shakes, smoothies, koeken en snoep. 
Afrekenen doe je snel en makkelijk 
met je eigen pinpas! 

Hoe ziet een lesrooster eruit 
en wat zijn de lestijden?

De lestijden zie je in het overzichtje 
(pagina 13). We beginnen 's morgens 
net wat later dan de meeste scholen, 
omdat veel leerlingen van buiten 
de stad moeten komen en we toch 
graag met z'n allen willen beginnen. 
Op z’n laatst ben je om vijf over half 
vier klaar. Het schooljaar is verdeeld 
in 2 gelijke stukken, die we ‘tijdvak’ 
noemen. Voor ieder tijdvak krijg je 
een nieuw lesrooster. Als voorbeeld 
zie je het lesrooster van een 7e 
klas uit 2017-2018 voor het eerste 
tijdvak (pagina 12). Onze vakanties 
zijn precies hetzelfde als alle andere 
scholen. Dat is verplicht. Kijk op de 
website van de school en je weet 
wanneer je vakantie hebt.

Hoeveel huiswerk krijg ik?
In het begin proberen we het rustig 
op te bouwen. Je mentor gaat je dat 
allemaal uitleggen tijdens de speciale 
wekelijkse mentorlessen en hij of zij 
zorgt ervoor dat de andere leerkrach-
ten zich aan de regels houden. Maar 
een uurtje per dag ben je meestal wel 
kwijt, afhankelijk van jouw manier 
van werken. In de hogere klassen 
wordt dat natuurlijk wel wat meer… 
Het huiswerk staat altijd in het klas-
senboek. Dat is makkelijk als je een 
keer iets gemist hebt.   

 

Is er nog wat extra’s te doen?
Natuurlijk! In de leerlingenraad kun 
je mee praten over alle schoolse 
dingen die voor jou belangrijk zijn: 
schoolregels, huiswerk, feesten enz. 
Er is ook een feestcommissie, die de 
schoolfeesten organiseert. Dan is er 
de ‘KGC light crew’ die bij alle feesten, 
toneelstukken en presentaties zorgt 
voor licht, beeld en geluid. Als je 
kan omgaan met honderd knopjes en 
schuiven, handig bent op de computer 
en verstand hebt van theatertechniek: 
doen! Aan het begin van het school-
jaar 2011-2012 is er op initiatief van 
leerlingen uit klas 11 een musical 
project gestart, van harte ondersteund 
door leerkrachten toneel en muziek. 
Ook in het schooljaar 2012-2013, 
2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 en 
2017-2018 zijn er weer schoolmusicals 
in de steigers gezet! Ook bieden we na 
school extra technieklessen aan in het 
bètalab, een uitgebreid programma na 
school bewegen met diverse sporten 
en vanaf de 10e klas kun je het Cam-
bridge Advanced Certificate in English 
(CAE) in twee jaar te behalen.



Wat is een Profielwerkstuk?
Al zo lang als er vrijescholen bestaan 
maakten de leerlingen uit de hoogste 
klassen een eindwerkstuk. Een groot 
werkstuk (schriftelijk, praktisch of 
beide) met een podiumpresentatie en 
een expositie. Dat vonden veel andere 
scholen zo’n goed idee, dat tegenwoor-
dig alle leerlingen in Nederland zo’n 
werkstuk maken. Officieel heet dit een 
‘profielwerkstuk’. Verderop kun je wat 
lezen over de eindwerkstukken van 
oud-leerlingen.

Wat maken leerlingen voor 
werk?

Op het KGC doen de leerlingen de 
eerste jaren alle kunstvakken. Dus 
niet alleen de leerlingen die er 
toevallig goed in zijn, of door een 
auditie heen komen. Zo kun je er 
misschien achter komen dat je klas-
genoot die wat moeite heeft met 
wiskunde of met spelling geweldig 
kan tekenen of toneelspelen. En mis-
schien dat je jezelf nog verrast met 
een mooie tekening of een gedicht. 
Kijk maar eens naar wat voorbeelden 
van kunstzinnig werk van leerlingen.

Wat vinden leerlingen van het 
KGC?

Misschien wel de beste manier om 
er achter te komen hoe het er op 
een school aan toe gaat, is om het 
te vragen aan de leerlingen die er 
al een paar jaar rondlopen. Daarom 
zijn er op de open dag altijd veel 
leerlingen aanwezig speciaal om 
jouw vragen te beantwoorden. Ook 
op verschillende filmpjes die op 
www.kgcnijmegen.nl of ons YouTube 
kanaal staan, hoor je leerlingen aan 
het woord. Nu zou je kunnen denken, 
dat wat leerlingen in dat filmpje zeg-
gen, ingestudeerd is. Nee hoor! Het 
is hun eigen mening en we hebben 
er niets in geknipt of geplakt.

Hoeveel jaar zit ik op het 
KGC?

Dat ligt eraan: 4, 5, of 6 jaar. Ga je 
naar één van de reguliere klassen, 
dan hangt het er van af wat je kunt 
en wilt. Aan het einde van de 8e klas 
hebben we dat wel duidelijk, maar 
soms kunnen leerlingen toch meer 
(of minder) dan ze zelf dachten. 
Duidelijk is wel dat het KGC vier 
mogelijkheden biedt. (pagina 13) 
   • vwo (t/m de 12e) 
   • havo (t/m de 11e) 
   •  mavo (t/m de 10e) 
   • mavo Kunst & Ambacht  
 (t/m de 11e) 
Over havo doe je meestal 5 jaar, over 
vwo 6 jaar. Als je mavo gaat doen: 4 
jaar. Ga je naar de mavo Kunst & Am-
bacht klas, dan weet je vrijwel zeker 
dat je na de 11e verder zal gaan met 
een beroepsopleiding.

Slagen alle leerlingen voor 
hun examen?

Dat zou natuurlijk mooi zijn! Maar 
we komen er dicht in de buurt. Van 
de leerlingen die in de 10e, 11e en 
de 12e klas eindexamen doen slaagt 
namelijk bijna iedereen. Kijk maar 
in het overzicht (pagina 12).

Krijg ik een rapport?
Je krijgt op het KGC drie keer per jaar 
te horen hoe het er voor staat met 
je schoolresultaten. Twee keer in de 
loop van het schooljaar en een keer 
aan het eind. De eerste twee zijn 
korte verslagen, waarin je leraren iets 
zeggen over je inzet, werkhouding 
en resultaten. Aan het eind van ieder 
schooljaar krijg je een uitgebreid ver-
slag in woorden: een getuigschrift. 
Je krijgt van de school een bewaar-
map om al je rapporten in op te 
bergen. Aan het eind van je laatste 
schooljaar krijg je bovendien naast je 
diploma een uitgebreid eindgetuig-
schrift.



Jur Jacobs 
‘Wake 'n Walk 
Vierdaagse-
slaapplaats’

Mijn naam is Jur Jacobs en ik zat in 
schooljaar 2007/2008 in de 12e klas 
van het KGC. Ik deed toen vwo met 
economie & maatschappijprofiel. Mijn 
eindwerkstuk was het opzetten en run-
nen van een hotel voor 150 wandelaars 
tijdens de Nijmeegse Wandelvierdaagse. 
Dit hotel mocht ik inrichten in het KGC. 
Alle tafels en stoelen haalde ik uit de 
lokalen en daarin kwamen dan bedden 
te staan voor de lopers. In de kantine 
kregen ze ontbijt en avondeten.

Voor dit onderwerp van mijn eindwerk-
stuk heb ik gekozen, omdat ik zelf vijf 
keer de Vierdaagse heb gelopen; zowel 
de 30, 40 als de 50 kilometer. Ik heb 

Oud-leerlingen aan het woord
Op de laatste bladzijden van deze gids kun je het verhaal lezen van enkele oud-
leerlingen. Ze vertellen over hun eindwerkstuk (of profielwerkstuk) en over wat ze 
zijn gaan doen na het KGC. Ze zijn nog niet zo lang van school af. Daarna lees je 
het verhaal van oud-leerlingen – Jonas, Janneke en Michael – die al wat langer 
van school af zijn. Zij hebben al wat meer te vertellen over hun studie of oplei-
ding en wat voor werk ze op dit moment doen. Veel plezier met lezen!

eerst de geschiedenis van de Vierdaagse 
onderzocht en daarna heb ik alles ge-
regeld voor het hotel: het huren van 
bedden, extra douches, de catering, het 
ontbijt en allerlei vergunningen. Daarna 
heb ik het project ook in het echt 
uitgevoerd. 

Het was geweldig om te doen en ik doe 
het nog steeds elk jaar! Het is mijn 
eigen bedrijfje geworden: ‘Wake 'n Walk 
Vierdaagse-slaapplaats’, waar ik ook 
veel geld mee verdien; genoeg om mijn 
studie van te kunnen betalen! Tot nu 
toe was het altijd volgeboekt, kwam ik 
op de radio en zelfs op SBS6! Ook stond 
ik zelfs tot in Suriname in de krant.

Na het KGC heb ik een jaar gewerkt 
als kok in een restaurant en daarna 
studeerde ik in Amsterdam. Aan de 
hogeschool TIO (toeristische informatie 
opleidingen) deed ik hotel- en event-
management, waarbij ik leerde om een 
hotel te runnen of een evenement te 
plannen. Ik hoop na mijn studie een 
groot eigen bedrijf op te zetten, waar-
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én gemaakt, geïnspireerd op de vier 
elementen: aarde, water, lucht en 
vuur. Ik begon met een onderzoek 
naar deze elementen, creëerde daar 
een sfeer bij, maakte tekeningen en 
zocht stoffen uit. Uiteindelijk heb 
ik de kleding gemaakt en gefotogra-
feerd in een bijpassende omgeving.

Ik vond het een heerlijk proces om 
iets nieuws te creëren, mijn eigen 
ideeënwereld vorm te geven. Het 
plezier om zelf iets te maken was erg 
groot, het was voor mij een ontdek-
king om te merken hoe fijn het was 
om een sfeer te kunnen creëren en je 
eigen ideeën te kunnen realiseren. 

In 2014 / 2015 was ik bezig met 
een masteropleiding aan de mode-
afdeling van Central Saint Martins 
in Londen. Ik heb voor de richting 
'textiles' gekozen, en hoop een goede 
print- stoffen- en modeontwerpster 
te worden. Voorafgaand aan deze 
masterstudie heb ik de opleiding mo-
devormgeving gedaan aan de ArtEZ 
Hogeschool voor de Kunsten in Arn-
hem. Met mijn eindexamencollectie 
heb ik heel veel bijzondere dingen 
mogen beleven, onder andere het 
winnen van de publieksprijs van de 
H&M designer award lichting 2013. 
En in 2016 heb ik nog een gave 
stage in New York mogen lopen!

Als ik jullie nog een tip mag geven: 
ga kijken naar de scholen die je aan-
spreken, luister niet te veel naar wat 
anderen zeggen, maar ga naar open 
dagen en kies voor een school waar 
jij je fijn voelt! 

Henriëtte Tilanus: 
'het ontwerpen 
en maken van 
vier jurken'

Mijn naam is Henriëtte Tilanus. Ik 
heb op het KGC gezeten van 2002 tot 
en met 2008 en deed daar vwo met 
een Cultuur & Maatschappij profiel. 
Ik wilde heel graag iets praktisch, 
tastbaars maken voor mijn eind-
werkstuk en ik droomde van het idee 
om kostuum- of modeontwerpster 
te worden. Voor mijn eindwerkstuk 
heb ik toen vier jurken ontworpen 

mee ik evenementen bedenk en uitvoer, 
of een eigen restaurant te beginnen.

Mijn tip als je voor een (school)keuze 
staat: ik zou zeggen, kies voor jezelf 
wat jij leuk en interessant vindt! Dat 
is mij in elk geval goed bevallen en op 
het KGC kreeg ik genoeg ruimte, zeker 
toen ik mijn project op school mocht 
uitvoeren! 

Wil je er meer over lezen of wil je 
in mijn hotel slapen? Ga naar www.
wakeandwalk.nl of e-mail naar info@
wakeandwalk.nl 
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doen uitkomen. Je moet een beetje 
onwetend zijn om dit te doen. En 
ongecompliceerd en vol vertrouwen. 
De kans herkennen en er enthousiast 
voor gaan. Dat innerlijk weten heb ik 
aldoor gevoeld en daar ben ik trouw 
aan gebleven. Ik ben in al die tijd niet 
ontmoedigd geraakt, maar wel bedacht-
zamer geworden. Ik kauw nu meer op de 
vraag of ik iets wel écht wil.

Wat een eindwerkstuk van twaalf 
maanden zou zijn, werd een project 
van vijf jaar. Vele uren praktijkervaring 
heb ik opgedaan. Ondertussen mijn 
eindexamen gehaald, een jaar gewerkt 
en gerestaureerd en gereisd door Azië. 
Daarna ben ik begonnen aan hbo werk-
tuigbouwkunde in Utrecht en ben ik 
een bedrijfje gestart met vrienden; we 
ontwerpen allerlei producten op aan-
vraag. Een nieuwe optie dient zich aan: 
studeren in Turijn, premaster automo-
tive design, waarbij je ontwerpt wat 
functioneel is. Je start bij een concept 
om uiteindelijk een product te maken. 
Het ‘hoe’ is daarin nog onbekend. En 
dát heb ik geleerd van mijn Peugeot, 
dat alle creativiteit start bij onwetend-
heid. Mooi toch, hoe een eindwerkstuk 
past in een groter plan!

opgeven was nooit een optie, al kende 
ik wel periodes van stilstand, wachtend 
op een motiverend gesprek, een tip 
van iemand, op vakantietijd of meer 
budget. Altijd bleef het eindproduct mij 
voor ogen staan. Na het laswerk kwam 
de wederopbouw, voor mij onbekend 
gebied, en eveneens geen weg meer 
terug! 

Deze ‘voiture’ is voor de Fransman 
wellicht een oud gebakje, maar de 
Nederlander kent zijn klassiekers. De 
Peugeot 403 is zeldzaam, gelukkig zijn 
losse onderdelen makkelijk verkrijgbaar 
en vaak van goede kwaliteit. Ik heb 
ontzettend veel geleerd en me met 
deze Peugeot ontwikkeld tot ervaren 
autorestaurateur. Zo heb ik niet alleen 
veel technische kennis opgedaan, maar 
ook ‘oog’ ontwikkeld voor restauratie. 
Niet veel mensen hebben deze kennis 
en ervaring en ik krijg vaak vragen van 
anderen.

Maar het heeft me ook andere 
vaardigheden gebracht; zoals door-
zettingsvermogen, toewijding en 
vindingrijkheid om dit project te laten 
lukken. Het was een uiteenzetting met 
mezelf; omgaan met frustratie en met 
mijn eigen naïviteit: ‘ik ben 17 en wil 
een auto’. Ik had het werk onderschat, 
het geld en de  benodigde kennis niet 
voorzien. Maar mijn onwetendheid 
heeft tegelijkertijd mede deze droom 

 

Felix van de 
Veerdonk:  
'de restauratie 
van een  
Peugeot 403'

Mijn naam is Felix van de Veerdonk en 
ik zat van 2006 tot 2012 op het Karel 
de Grote College. Ik wilde voor mijn 
eindwerkstuk een oude auto restaure-
ren. Een jaar restaureren moest toch 
genoeg zijn, ik zag mezelf al rijdend het 
podium op komen! Met hulp van vrien-
den kocht ik destijds als elfdeklasser in 
Frankrijk mijn droomauto: een Peugeot 
403. Gevonden in een pittoresk Frans 
dorpje, in een oude kippenschuur, van 
een al even oude boer. Deze auto was 
voor mij een jongensdroom en ik be-
sefte dat deze bereikbaar was. Niet door 
geld, maar door te doen, met vallen en 
opstaan: ervoor te gaan. En zo ging ik 
destijds aan de slag! 

Ik ben begonnen met de auto geheel 
uit elkaar te halen en alle losse onder-
delen te beoordelen op bruikbaarheid. 
Ik vond helaas meer roest en gaten dan 
ik had gedacht. Mijn droomauto bleek 
eigenlijk rijp voor de sloop. De motor 
was onbruikbaar en er zat nauwelijks 
een bodem meer in. Ongeveer vijf 
vierkante meter plaatwerk heb ik ver-
vangen; ik maakte mallen van hout en 
klopte het plaatwerk in de juiste vorm. 
Ik was onervaren en soms leverde een 
dag hard werken niets op. Ik heb ge-
leerd met frustratie om te gaan. Alleen 
al het laswerk kostte mij twee jaar tijd. 
Het eindwerkstuk was inmiddels ‘afge-
rond’, beoordeeld op kaal plaatwerk, 
eindcijfer 8! Het proces was immers 
belangrijker dan het product. 

Ik slaagde voor mijn eindexamen, maar 
rijden kon ik nog steeds niet. Maar 
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met een jazzcombo of Latin ensemble. 
Inmiddels woon en werk ik weer in 
Nederland.

De keuze die ik in 1998 heb gemaakt 
tussen Conservatorium en Korps Ma-
riniers lijkt misschien een vreemde. 
Maar tot de dag van vandaag heb 
ik er geen spijt van. Andersom was 
dat waarschijnlijk ook niet het geval 
geweest. Wat ik heb geleerd op het 
KGC, is iets vol overtuiging te doen. 
Het maakt niet uit of dit musiceren is 
of mensen in nood een helpende hand 
bieden. Gewoon je hart volgen en er 
voor gaan! Als laatste wil ik nog mee-
geven dat het meest waardevolle wat 
ik aan het KGC heb over gehouden, 
mijn partner en vrienden zijn. Sinds de 
kleuterschool van de Vrijeschool ben 
ik al bevriend met een inmiddels zeer 
hechte club mensen, die elkaar jaar in 
jaar uit blijven zien en spreken.

band. Gaandeweg werd muziek voor 
mij zo belangrijk dat ik de voorop-
leiding voor het Conservatorium ben 
gaan doen met het instrument saxo-
foon. Dit bleek voor mij helaas niet te 
combineren met de lange schooldagen 
op het KGC, zodat ik i.p.v. de 12e klas 
hele dagen ging repeteren en daar-
naast in 1997 in een jaar de havo ben 
gaan doen. 

Uiteindelijk werd ik aangenomen op 
het Conservatorium van Rotterdam, 
maar ben daar nooit begonnen. De 
keuze viel op een baan bij Defensie 
en wel bij het Korps Mariniers. Sinds 
1998 zwerf ik de hele wereld over van 
training tot ernstinzet. Counter-drugs-
operaties in het Caribische gebied, 
een aardbeving in Pakistan, parachute 
springen in Frankrijk, verkiezingen 
in Afghanistan, skiën in Zwitserland, 
politie trainen in Irak, survivallessen 
geven in Noord Noorwegen, werken 
voor de VN, tot het beklimmen van 
bergtoppen in de Alpen of Andes. 

Een aantal jaren woonde ik op Cura-
çao, waar ik werkte voor Defensie: 
door middel van sport en discipline 
probeerde ik kansarme jongeren weer 
op het rechte pad te krijgen. Het 
bijbrengen van normen, waarde en 
respect zijn belangrijke lessen voor 
deze mannen. Gedurende de laatste 
jaren heb ik na het werk in de avond-
uurtjes een Bachelor bedrijfseconomie 
gehaald. Muziek is nog steeds mijn 
grote hobby en ik speelde dan ook 
elk weekend wel ergens op het eiland 

Jonas van Hooren, 
Kapitein der 
Mariniers, Hoofd 
Opleidingen 
Marinekazerne 
Suffisant, 
Curaçao

Mijn naam is Jonas van Hooren. Na 
de onderbouw van de Vrijeschool in 
Nijmegen te hebben gevolgd, ben 
ik automatisch verder gegaan op de 
Bovenbouw, het huidige KGC. Met veel 
plezier denk ik terug aan de geweldige 
tijd die ik daar heb gehad.  
Hoogtepunten voor mij waren het 
periodeonderwijs, waarin drie weken 
lang echt de tijd werd genomen om 
diep op de materie te kunnen ingaan 
en je eigen inbreng er wel degelijk toe 
deed. Belangrijke geleerde lessen voor 
mijn ontwikkeling hieruit zijn: zelf-
standigheid, doorzettingsvermogen, 
vindingrijkheid, nieuwsgierigheid en 
passie. Behalve het periodeonderwijs 
heb ik genoten van de creatieve vak-
ken zoals toneel, handvaardigheid/
handwerken en muziek. Dit laatste 
is mij zo goed bevallen dat ik in de 
kelder van het KGC elke week een 
repetitie tussen de verwarmingsbuizen 
organiseerde voor een heuse school-
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zou ik immers 'vele kanten op kun-
nen', zo werd mij verteld. Hoewel 
ik mijn studiekeuze dus niet 'vanuit 
mijn tenen' heb gemaakt, heb ik er 
nooit een moment spijt van gehad. 
Ik heb mijn rechtenstudie in vijf jaar 
afgerond en heb vooral gekozen voor 
de meer psychologische / criminolo-
gische / jeugdrechtelijke vakken en 
in mijn ogen 'menselijke' kant van het 
recht. Na mijn studie ben ik advocaat 
geworden en dat ben ik nu, negen jaar 
later, nog steeds. Inmiddels heb ik mij 
gespecialiseerd in het strafrecht, werk 
ik op een middelgroot kantoor in Nij-
megen (zie: www.gdo.nl) en behandel 
ik vrijwel uitsluitend strafzaken. Als 
strafpleiter sta ik zowel kinderen als 
volwassenen bij die zich moeten ver-
antwoorden voor de strafrechter. Dit 
beroep boeit me nog elke dag en biedt 
ook nog steeds voldoende uitdaging.

Terugkijkend was voor mij de bo-
venbouw van de Vrijeschool na de 
onderbouw een logische schoolkeuze 
en achteraf bezien ook een keuze die 
heel goed uit heeft gepakt. Zoiets 
weet je van te voren natuurlijk niet, 
net als het kiezen van een studie of 
een beroep. Ik denk dat het goed is 
aan de ene kant je gevoel en intuïtie 
te volgen als het op schoolkeuze aan-
komt, maar aan de andere kant ook na 
te denken over de toekomst en wat je 
verder met een bepaalde school, oplei-
ding of studie wilt gaan doen.

waren de meeste klasgenoten dat wel. 
We hebben twee fantastische toneel-
voorstellingen opgevoerd tijdens de 
bovenbouwperiode: 'Kees de Jongen' en 
'Macbeth' en we hadden een wervelende 
eindpresentatie in twaalfde klas, met 
veel muziek en dans. Ook de eindreis 
naar Rome vond ik echt een bijzondere 
ervaring. We hebben daar met de klas 
nog vier stemmig a capella gezongen in 
de grote Kathedraal 'de Sint Pieter', iets 
wat tegenwoordig met alle veiligheids-
maatregelen en 'samenschoolverboden' 
ondenkbaar zou zijn. Omdat mijn 
beste vriendinnen en mijn nichtje bij 
mij in de klas hebben gezeten op de 
Vrijeschool, halen we af en toe deze 
herinneringen nog samen op! 

Nadat ik mijn vwo-diploma had be-
haald, was ik er nog niet helemaal 
over uit wat ik verder wilde gaan 
doen. Tijdens mijn middelbare school-
periode was ik erg geïnteresseerd in 
alles wat met Frankrijk en de Franse 
taal te maken had, maar ik twijfelde of 
ik daar mijn beroep van wilde maken. 
Ik besloot daarom eerst een jaar als 
au pair naar Frankrijk te gaan en daar, 
al studerend en werkend, een jaartje 

na te denken. Tijdens 
dat jaar in Parijs en 
de Provence kwam 
ik tot de conclusie 
dat het beroep 'le-
raar' niet echt bij 
mij paste en ik mijn 
toekomst als ik Frans 
zou gaan studeren 
toch wat te onzeker 
vond. 

Omdat ik een boei-
ende documentaire 
over een kinderrech-
ter had gezien en 
mij dat beroep ook 
wel wat leek, be-
sloot ik rechten te 
gaan studeren in 
Amsterdam. Met 
een studie rechten 

Janneke 
Steenbrink, 
Advocaat, 
gespecialiseerd  
in strafrecht

Het is al even geleden dat ik op de 
Karel de Grote College heb gezeten. 
De school heette toen nog anders 
en zat aanvankelijk op een andere 
locatie: de Villa Novastraat. Ik zal 
me dan ook eerst even voorstellen 
voor ik verder zal vertellen over mijn 
schoolervaringen en hoe mij verder is 
vergaan. Mijn naam is Janneke Steen-
brink en ik zat op de bovenbouw van 
1987-1992. 

Aan mijn middelbare schooltijd be-
waar ik hele goede herinneringen. Ik 
zat in een hele leuke, creatieve en 
muzikale klas - wel beetje druk af en 
toe - en had het echt naar mijn zin. 
Hoewel ik zelf niet echt creatief was, 
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beslissingen nemen. Een ander groot 
voordeel aan dit beroep, is de vrije 
tijd die ik heb, werk gedurende 4 
maanden een hoop uren, maar ben 
daarna ongeveer 3 maanden vrij, iets 
wat bij veel banen aan de wal ondenk-
baar is!

Ik heb nog elke dag voordeel van mijn 
opleiding aan het KGC en ben van 
mening dat je net wat meer algemene 
ontwikkeling en inzicht hebt meege-
kregen dan studenten die een andere 
opleiding hebben gevolgd.Ik werk 
met een internationale bemanning 
van Nederlanders, Russen, Filippijnen, 
Kaapverdianen, Estoniers etc. van 
15-20 personen, die ik als een team 
het schip moet laten varen. Iets wat 
overeenkomt met de betrokkenheid 
tussen de klasgenoten, die ik had in 
de tijd dat ik op het KGC zat!

Als ik terugdenk aan de tijd op het 
KGC, is één van de belangrijkste punten 
de verbondenheid tussen de leerlingen 
in mijn klas, die was zeer hecht. Als 
er echt een probleem was met iemand, 
dan hielp de rest hem of haar er 
doorheen. Ik heb nog steeds contact 
met een aantal ex-klasgenoten, veelal 
online omdat ik een paar jaar geleden 
naar Portugal ben verhuisd.

Na mijn opleiding ben ik gaan varen 
als 2e stuurman voor een uitzendbu-
reau op ”offshore” schepen. Dit zijn 
schepen die de boorplatformen op 
de Noordzee bevoorraden. Dit heb ik 
maar een korte periode gedaan, omdat 
ik een baan aangeboden kreeg bij de 
rederij waar ik ook stage had gelopen. 
Deze rederij had voornamelijk koel- 
en vriesschepen, dus vervoerden we 
meestal vis, vlees en fruit. Bij deze 
rederij heb ik 11 jaar gewerkt en het 
in de loop van 10 jaar gebracht tot 1e 
stuurman en kapitein. 

Nu werk ik alweer ruim drie jaar als 
kapitein voor een rederij uit Amster-
dam op ‘algemene lading’ schepen. We 
hebben een wereldwijd vaargebied en 
vervoeren veel papier, staal, machines 

en zware 
lading. Ik 
denk dat 
ik een zeer 
dynamisch 
beroep heb 
met veel 
afwisseling 
en veel 
vrijheid tot 

Michael Honig, 
Maritiem 
officier; kapitein  
op de grote vaart

Mijn naam is Michael Honig. Na de 6e 
en 7e klas op de Vrijeschool in Den 
Bosch naar de 8e klas op het KGC in 
Nijmegen gegaan. Van 1988 tot 1993 
heb ik de 8e t/m de 12e klas doorlo-
pen en heb de school afgerond met 
een eindgetuigschrift en een mavo-D 
niveau diploma. Ik wist als 16-jarige al 
dat ik wilde gaan varen; heb meerdere 
zeevarenden in mijn familie en dit 
heeft altijd een grote aantrekkings-
kracht op mij gehad. 

Na het KGC ben ik zeevaartschool 
(opleiding Maritiem officier) op mbo-
niveau gaan doen in IJmuiden. Dit 
was een 4-jarige opleiding, 3 jaar 
op school en 11 maanden stage aan 
boord van 2 schepen. De meeste klas-
genoten op deze opleiding hadden 
voorafgaand aan de zeevaartschool 
op een reguliere mavo gezeten en 
vanaf dat moment besefte ik wat de 
Vrijeschool voor voordelen voor mij 
heeft gehad. Veel van mijn medestu-
denten waren amper in staat om een 
werkstuk of verslag van enig niveau te 
maken, terwijl dit voor mij een stuk 
gemakkelijker was. Ik heb de oplei-
ding Maritiem officier op mbo-niveau 
zeer gemakkelijk doorlopen, met zeer 
goede eindcijfers.
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van een presentatie. En omdat je er 
zoveel tijd instopt, ben je na afloop 
ook heel trots op je eigen werk!

Met mijn werkstuk heb ik ook meege-
daan aan een wedstrijd van Nederland. 
Professoren van verschillende uni-
versiteiten in Nederland hebben mijn 
eindwerkstuk bekeken en een groot 
juryrapport geschreven.  
En wat ontzettend leuk was: ik had 
gewonnen! Samen met 8 andere win-
naars en 4 begeleiders had ik een reis 
naar IJsland gewonnen! Met een Jeep 
ben ik het hele eiland over gecrost, 
achter watervallen gaan staan, bij 
gletsjers geweest, vulkanen gezien, 
nog warme lava aangeraakt en bij 
fumerolen geweest. Een fumerol is een 
plek waar stoom uit de aarde komt, 
die ontzettend warm is. Als je nog 
meer wilt weten over mijn reis naar 
IJsland of over de organisatie van de 
wedstrijd kun je kijken op www.pool-
jaar.nl/ijsland of www.aarde.nu 

Als laatste wens ik jullie succes met het 
kiezen van een middelbare school. Ik 
kan alvast verklappen dat het erg leuk 
en spannend is om te beginnen in de 
7e klas en dat je een hoop leuke dingen 
te wachten staan.  

Elise van Winden: 
'Klimaat-
verandering en 
water'

Ik ben Elise van Winden en heb in 
2009 de 12e klas van het Karel de 
Grote College afgerond. De zomer 
daarna heb ik genoten van de meest 
gave reis ooit naar IJsland, maar 
voordat ik hiervan mocht genieten 
ben ik eerst heel hard bezig geweest 
met een eindwerkstuk.

Een eindwerkstuk maak je aan het 
einde van je middelbare school. Als 
eerste ga je op zoek naar een leuk 
onderwerp. Je moet er een heel jaar 
aan werken en het mag helemaal van 
jou zelf worden, dus het is belangrijk 
dat je echt iets kiest wat je heel leuk 
vindt en waar je veel meer over zou 
willen weten. Ik zelf vond alles over 
de aarde heel interessant en mijn 
onderwerp werd dan ook: De invloed 
van klimaatverandering op de hydrolo-
gische kringloop. Dit is een hele mond 
vol, maar eigenlijk heb ik gewoon ge-
keken naar wat al het water in de hele 
wereld zal doen, als het warmer wordt 
op aarde. Ik heb gekeken naar hoe 

deze processen nu kunnen veranderen. 
Of het natter of juist droger wordt, 
of rivieren buiten hun oevers zullen 
treden, of de zee zal stijgen. 

Wanneer je een mooi verslag hebt ge-
maakt, nieuwe dingen hebt ontdekt, je 
project af hebt, dan komt als hoogte-
punt nog je eindwerkstuk presentatie. 
Het is natuurlijk hartstikke spannend 
om te spreken voor een volle zaal, 
maar het is ook heel leuk om over je 
eigen werk te praten. Ondertussen 
weet jij namelijk veel meer over je 
onderwerp dan iedereen die luistert! 
Het leuke is, dat het maken van een 
eindwerkstuk iets heel belangrijks is 
op de Vrijeschool. Je moet individueel 
een werkstuk maken en daarbij leer 
je heel veel. Niet alleen veel over 
het onderwerp, maar ook leer je hoe 
je een goed verslag kunt maken, het 
best informatie kan zoeken, contacten 
te leggen met andere mensen die jou 
zouden kunnen helpen en het geven 



12

Eindexamenresultaten 2009-2017
    Jaar Mavo Havo Vwo Totaal

2016-2017

Opgegaan 40 48 30 118

Geslaagd 31 45 29 105

Percentage 78% 94% 97% 89%

2015-2016

Opgegaan 38 77 25 140

Geslaagd 33 67 24 124

Percentage 87% 87% 96% 89%

2014-2015

Opgegaan 46 27 26 99

Geslaagd 36 26 25 87

Percentage 78% 96% 96% 88%

2013-2014

Opgegaan 60 42 28 130

Geslaagd 55 38 26 119

Percentage 92% 90% 93% 92%

2012-2013

Opgegaan 43 31 26 100

Geslaagd 40 30 23 093

Percentage 93% 97% 88% 93%

2011-2012

Opgegaan 59 39 22 120

Geslaagd 58 38 21 117

Percentage 98% 97% 95% 98%

2010-2011

Opgegaan 68 37 27 132

Geslaagd 67 37 25 129

Percentage 99% 100% 93% 98%

2009-2010

Opgegaan 64 39 30 133

Geslaagd 59 39 30 128

Percentage 92% 100% 100% 96%

Rooster 7E tijdvak 1 Schooljaar 2017/2018
Klas 7E1 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.45 tot 10.15 Periodeonderwijs Periodeonderwijs Periodeonderwijs Periodeonderwijs Periodeonderwijs

10.15 tot 10.35 pauze pauze pauze pauze pauze

10.35 tot 11.45 Gymnastiek Handvaardigheid Gymnastiek Drama Engels

11.45 tot 12.35 Nederlands Engels Levensbeschouwing Frans Mentorles

12.35 tot 13.05 pauze pauze pauze pauze pauze

13.05 tot 14.15 Duits Tekenen Muziek Textiele werkvormen Frans

14.15 tot 14.25 pauze pauze pauze

14.25 tot 15.35 Wiskunde Nederlands Euritmie



*K&A is Kunst & Ambacht, PS is Praktische Stroom

Lestijden

08.45 tot 10:15 1e les Periodeonderwijs / Praktisch Onderwijs

10.15 tot 10.35 pauze

10.35 tot 11.45 2e les Vakles / Periodeonderwijs mavo K&A*

11.45 tot 12.35 3e les Vakles 

12.35 tot 13.05 pauze

13.05 tot 14.15 4e les Vakles

14.15 tot 14.25 pauze

14.25 tot 15.15
     of tot 15.35 5e les Vakles

*K&A is Kunst & Ambacht

Leerroutes op het Karel de Grote College
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klas 12 vwo

examenjaar

klas 11 vwo havo

examenjaar

klas 10 vwo

keuze uit profielen CM, EM, 

NG of NT

havo

keuze uit profielen CM, EM, 

NG of NT

mavo

examenjaar
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klas 9 vwo havo mavo 

keuze uit verschillende 

profielen

Overgang naar individuele leertrajecten, verdeling van leerlingen in nieuwe stamgroepen op 
niveau. Vanaf klas 9 volgen de leerlingen alle lessen in deze nieuwe stamgroepen.

M
id

de
nb

ou
w klas 7 

en  

klas 8

 Alle lessen in klassenverband (heterogene stamgroep)

1/3  deel periodeonderwijs

1/3  deel kunst- en bewegingsonderwijs

1/3  deel vaklessen

Extra activiteiten

Klas Activiteit

 7 biologieweek

 7 (mavo K&A) biologiekamp

 8 (mavo K&A) smeedweek

 9 
  

geologie/biologie
werkweek

 10 (mavo K&A) eindreis Praag

 10 mavo eindreis Praag

 11  eindreis Rome

12 lang weekend Parijs
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