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Een nieuwe school, best spannend.

Soms voelt leren ongemakkelijk,

Een nieuwe klas, nieuwe vrienden,

maar wij helpen je hiermee omgaan.

daar is durf voor nodig. En dat

En we zorgen voor een prettige,

betekent niet dat je al heel stoer

veilige plek waar je je thuis voelt.

moet zijn. Juist niet. Dingen durven

Ons ‘onderbouwhuis’ heeft een

moet je leren. En daar gaan we je

kleinschalige sfeer. Echt wel

bij helpen. Wij leren je te ontdekken

vergelijkbaar met je oude basisschool.

wat je leuk vindt en
begeleiden je in de
keuzes die

Alleen iets groter. En jij groeit mee.
Daar geloven we in, want durven
is groeien.

je maakt.
Het lijkt mijn mededirecteur
Ezra Meijer en mij enorm leuk om jou
te begroeten en onze school te laten
zien. Hopelijk zien we je op 3 of 24
november. Of op onze open dagen op
20 en 21 januari. Uiteraard kun je de
komende tijd steeds meer informatie
over ons en de school vinden op
www.welkomophetscala.nl
Hopelijk tot ziens!
Raymond Pet

DE

PLUSPUNTEN
VAN HET SCALA COLLEGE

Een modern gebouw met frisse kleuren waar je kinderen
ontmoet van je eigen leeftijd. Dat is het onderbouwhuis van
het Scala College; een fijne plek om te leren. Elke leerling is
uniek. Hier mag je keuzes maken en heeft elke leerling een
mentor-coach én een juniormentor die je op weg helpen in
de school, maar ook bij het leren. Wij bieden jou een veilige
leeromgeving. Je bent welkom op onze school!

+

Je gaat naar het ‘onderbouwhuis’.

+

	Je start het schooljaar met een introductieweek

+
+
+
+

om elkaar goed te leren kennen.

Je kunt leren op een manier die bij jou past.
Je kunt ook kiezen voor tweetalig onderwijs.

	Je krijgt een overzichtelijk rooster,
maar met ruimte voor keuzes.

Wij hebben oog voor jou en we begeleiden je intensief.

= EEN TOFFE SCHOOLTIJD!

HET

Om goed van start te gaan op het Scala College begin je
met een introductieweek waarin je kennis maakt met je
klasgenoten en onze school. Ook leren we jou goed kennen.

ONDER

BOUW

HUIS

EEN ZACHTE
LANDING

Of je nu naar het vwo of naar het
vmbo gaat: alle Scala-brugklassers
starten op het onderbouwhuis aan
de Kees Mustersstraat. Ook alle
leerlingen van klas 2 en uit klas 3
tweetalig havo en 3 (tweetalig) vwo
volgen in dit gebouw hun lessen.
Nog niet zo lang geleden waren
zij zelf brugklassers. Zij helpen je
dus graag.

Op deze locatie gelden afspraken
die passen bij onderbouwleerlingen.
Zo zijn er geen tussenuren en
ga je bijvoorbeeld niet van
het plein af tijdens de
pauze. Voor een
broodje of wat lekkers
kun je namelijk terecht
in de kantine.

Docenten geven zo veel mogelijk les
binnen een team dat geleid wordt
door een teamleider. Samen zorgen
wij ervoor dat jij je prettig voelt
op school.
Ga je naar de bovenbouw? Daar
volgen de vmbo- en havoleerlingen
straks lessen in het splinternieuwe
gebouw aan de Henry Dunantweg.
De vwo’ers hebben hun eigen
gebouw aan de Sacharovlaan.

Pas daarna begin je aan je eerste echte schooldag:
je volgt de lessen van je lesrooster en maakt kennis met
je vakdocenten.

In al die verschillende lessen herken je steeds
dezelfde opbouw, want docenten hanteren een
vast lesmodel. Dat is wel zo duidelijk!

‘TOT AAN DE EERSTE
TOETSWEEK KRIJG JE DE
TIJD OM TE WENNEN AAN
DE MIDDELBARE SCHOOL’
Bovenbouw
VMBO – HAVO

Onderbouw
Alle niveaus

Kees Mustersstraat

Bovenbouw
VWO
vanaf
2023

Henry Dunantweg

Sacharov
laan
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LEREN OP EEN MANIER
DIE BIJ JOU PAST

Frans, Engels of wiskunde. Op de
middelbare school krijg je veel nieuwe
vakken. Dat is leuk, maar ook best wel
spannend. Op het Scala College bieden
we uitstekend onderwijs op maat van
vmbo- tot vwo-niveau. Op onze school kun
je leren op een manier die bij jou past.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet
wat je bij de verschillende vakken gaat leren,
hebben docenten leerdoelen per periode
op een rijtje gezet in een studiewijzer.
De Chromebook is daarbij een handig
hulpmiddel. Veel lesmethodes zijn online
en adaptief. Dat betekent dat jij opdrachten
maakt die passen bij jouw niveau.
Daarnaast gebruik je ook (werk)boeken:
mixed learning. Door zo te leren presteer
je beter. Op het Scala College blijven
leerlingen vrijwel nooit zitten. Ook onze
eindexamenresultaten zijn goed.

Tweetalig onderwijs

Het Scala College biedt ook een tweetalige
opleiding op havo- en vwo-niveau. Kies
je hiervoor dan staan in jouw lesrooster
extra uren Engels. Je volgt ook bijna alle
andere lessen in het Engels. In die lessen
ga je aan de slag met opdrachten die een
internationaal tintje hebben. Er worden
bovendien veel extra (buitenlandse)
activiteiten georganiseerd.

Leren is leuker als je weet wat je moet leren, maar het helpt ook als je
kunt kiezen hoe je leert. Op het Scala College krijg je daarom keuzes
aangeboden. Al die keuzes maak je binnen een overzichtelijk rooster.
Je weet dus precies waar je aan toe bent! Ook buiten de lessen valt er
nog genoeg te kiezen, zoals sport, theater of muziek. Of kies jij voor dans,
toneel of het trampolinespringteam? Zo leer je ook andere vaardigheden.
We helpen je ook met andere dingen die horen bij het groter worden.
Zoals nieuwe vrienden maken, leren plannen of voor jezelf opkomen.

EN?
NIEUWE DINGEN PROBER
DURF JIJ HET AAN?
Basketballen op het
schoolplein
Een panini kopen in de
kantine

Toneel
Trampolinespringen
Mee op snowtrip

Leren plannen

Een eigen bedrijf starten

Je mening geven

Voetbal

Voor jezelf opkomen

Dans
Nog veel meer…

OOG

VOOR JOU
Zo’n nieuwe school is spannend. Voor jou, maar ook voor je ouders.
Goede begeleiding vinden we belangrijk. Op het Scala College
hebben we oog voor jou. Iedere leerling heeft een coachgesprek per
week en ook de docenten staan voor je klaar. En als het even niet
lukt? Dan biedt ons ondersteuningsteam een helpende hand.
Het is ook belangrijk dat je je prettig voelt in de klas en op school.
Het Scala College is een veilige school. Leerlingen
geven de school daarvoor een 9,5! Meer cijfers
van het Scala College? Ga naar
www.scholenopdekaart.nl.

9,5
VOOR VEILIGHEID
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Ben je nieuwsgierig geworden naar het Scala College? Op de woensdag
middagen 3 en 24 november ben je welkom om een kijkje te komen nemen
in ons onderbouwhuis. Onze docenten en leerlingen ontvangen je graag.
Je volgt een lesje en kiest een activiteit. Via onze website kun je inschrijven.
Ben je avontuurlijk? Dan kun je ervoor kiezen om het dak van onze sporthal
aan te raken. Zing je graag? Dan leren wij je een songtekst te schrijven.
Er is een ruim aanbod. De starttijden zijn wisselend, zodat we iedereen rustig
kunnen ontvangen. Kom gerust samen met een vriendje of vriendinnetje.
Leerlingen van groep 8 hebben voorrang op leerlingen uit groep 7. Inschrijven
is mogelijk tot 27 oktober (voor de activiteiten op 3 november) en 17 november
(voor de activiteiten op 24 november). Vind je het lastig om een activiteit te
kiezen? Kies dan voor een korte rondleiding en 2 gewone lesjes. Daarmee krijg
je ook een goed beeld van onze school. Je kiest wat bij je past!
In november organiseren we ook een voorlichtingsactiviteit voor je ouders.
Houd onze website in de gaten.

Schitteren op een podium?

Durf jij het aan?
Als een musicalster zing en dans jij op
een echt podium.

Ontsnappen uit een
klaslokaal? Durf jij het aan?

Als je binnen de tijd de juiste antwoorden
vindt, krijg je de sleutel van het lokaal.

VEEL SUPERLEUKE
ACTIVITEITEN

In de schoenen van
een kunstenaar?

Durf jij het aan?
Je geeft het schilderij van
een echte kunstenaar een
persoonlijk tintje.

Een echt gladia
torengevecht?

Durf jij het aan?
Als een Romein ga je na
een korte instructie het
gevecht aan.

Een panna bij
meneer
Bloemheuvel?

Durf jij het aan?
Je probeert zo veel mogelijk
doelpunten te scoren bij een
teamleider.

3 & 24

NOVEMBER
Een les in het Engels?
Durf jij het aan?
Je volgt een les in het Engels
en ontdekt dat je al veel
woorden weet.

Een salto achterover?
Durf jij het aan?
Op onze tumblingbaan maak
je waanzinnige sprongen.

Je eigen shampoo
maken?

Durf jij het aan?
Je gaat aan de slag in het
practicumlokaal, compleet
met stofjas en veiligheidsbril.

KOM NAAR ÉÉN VAN ONZE

OPEN
DAGEN
Het onderbouwhuis
Kees Mustersstraat 6
Alphen aan den Rijn

20 EN 21

JANUARI
2022

welkomophetscala.nl

