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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!

Welkom bij het Scala College!

Kom door onze voordeur en voel de energie.
Met veel plezier doen we ons best voor een leuke schooltijd
voor jou. Maak nieuwe vrienden, probeer nieuwe sporten uit, 
or try it in English met tweetalig onderwijs. 

Samen stellen we doelen en 
helpen we je bij het kiezen van
de leerroute die bij jou past.
Dat betekent dat je soms 
nieuwe dingen moet durven 
proberen om erachter te komen 
wat voor jou het beste werkt. 
En dat is juist goed!
Want durven is groeien. 

Zien we je snel?

VAN HET 
SCALA 

COLLEGE

Een modern gebouw met frisse kleuren waar je kinderen 

ontmoet van je eigen leeftijd: dát is het onderbouwhuis van 

het Scala College. Een fijne plek om te leren. Elke leerling 

is uniek. Hier mag je keuzes maken en krijg je een mentor 

én een junior mentor die je op weg helpen in de school. Wij 

bieden jou een veilige omgeving om te leren en te groeien.  

Je bent meer dan welkom op onze school!

DURVEN IS 
GROEIEN

Ezra Meijer (directeur) en Raymond Pet (directeur)



Of je nu naar het vwo of naar het 

vmbo gaat: alle Scala-brugklassers 

starten in het onderbouwhuis aan 

de Kees Mustersstraat. Ook alle 

tweedeklassers en de leerlingen 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 

kunnen je dus goed helpen en dat 

doen ze met plezier. Op deze locatie 

gelden afspraken, die passen bij 

onderbouwleerlingen. Zo hebben 

brugklassers 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. Samen zorgen wij ervoor 

dat jij je prettig voelt op school. Ga je 

naar de bovenbouw en zit je op het 

vmbo of op de havo? Dan krijg jij je 

lessen in het splinternieuwe gebouw 

aan de Henry Dunantweg. Doe 

je vwo? Dan krijg jij samen met alle 

vwo’ers les in jullie eigen gebouw aan 

de Sacharovlaan.

EEN ZACHTE LANDING

‘ ONDERWEG KREEG IK EEN 
LEKKE BAND. DE CONCIËRGE 
HEEFT TIJDENS MIJN LESSEN 
DE BAND GEPLAKT, ZODAT IK 
AAN HET EIND VAN DE DAG 
WEER MET MIJN VRIENDEN OP 
DE FIETS NAAR HUIS KON’

Om goed van start te gaan op het Scala College begin je met 

een introductieweek. Je maakt kennis met je klasgenoten en 

onze school. En wij met jou. Pas daarna begin je aan je eerste 

echte schooldag: je volgt de lessen via 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! 

‘ FIJN DAT DE MENTOR 
MIJN DOCHTER AL 
ZO GOED KENT  
NA 3 WEKEN’

EERST WENNEN



Frans, Engels of wiskunde. Op de middelbare 

school krijg je veel nieuwe vakken. Dat is 

leuk, maar ook best spannend. Op het Scala 

College bieden we 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 

kun je ook (werk)boeken gebruiken: mixed 

learning. Door zo te leren presteer je beter. 

LEREN OP EEN MANIER 
DIE BIJ JOU PAST

Leren in twee talen
Ga jij voor extra uitdaging? 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.



9,5
VOOR VEILIGHEID

Wanneer je weet wat je moet 

leren wordt het meteen een 

stuk leuker, maar het helpt ook 

als je zelf kunt kiezen hoe je 

dat doet. In de les 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, media &

design of muziek. Of kies 

bijvoorbeeld voor dans, toneel 

of het trampolinespringteam. Zo 

leer je ook andere vaardigheden.  

Basketballen op het 
schoolplein

Een panini kopen in de 
kantine

Leren plannen

Je mening geven

Voor jezelf opkomen

Toneel

Trampolinespringen 

Mee op snowtrip

Een eigen bedrijf starten

Voetbal

Dans

Nog veel meer…

WAT GA JIJ UITPROBEREN?

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. Brugklasleerlingen 

hebben drie coachuren per week. Er is 

dus voldoende tijd voor een gesprek met 

je mentor. 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  

het Scala een 9,5 voor veiligheid. Meer  

cijfers van het Scala College? Ga naar  

www.scholenopdekaart.nl.

KEUZES



Ben je nieuwsgierig geworden naar het Scala College? Kom 

woensdagmiddag 16 november en 7 december een kijkje nemen 

in ons onderbouwhuis. Onze docenten en leerlingen ontvangen 

je graag. Volg een les en kies een activiteit die je leuk vindt. 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. Onthoud: durven is groeien.

De starttijden zijn wisselend, zodat we iedereen kunnen ontvangen.  
Kom gerust samen met een vriendje of vriendinnetje. Leerlingen van  
groep 8 hebben voorrang op leerlingen uit groep 7. Via onze website  
kun je inschrijven tot 9 november (voor de activiteiten op 16 november)  
en tot 30 november (voor de activiteiten op 7 december).

Schitteren op een 
podium
Als een musicalster zing en 
dans jij op een echt podium. 

In de schoenen  
van een kunstenaar
Je geeft het schilderij van 
een echte kunstenaar een 
persoonlijk tintje.

De Scala Experience
Je volgt een extra miniles en krijgt een rondleiding door het gebouw. 
Zo leer je het Scala College echt goed kennen.

Je eigen shampoo 
maken
Je gaat aan de slag in het 
practicumlokaal, compleet met 
stofjas en veiligheidsbril.

Ontsnappen uit  
een klaslokaal
Als je binnen de tijd de juiste 
antwoorden vindt, krijg je de 
sleutel van het lokaal.

Een les in het Engels
Je volgt een les in het Engels 
en ontdekt dat je al veel 
woorden weet.

Een salto achterover
Op onze tumblingbaan maak  
je waanzinnige sprongen. 

ER ZIJN VEEL ACTIVITEITEN OM  
UIT TE KIEZEN. BIJVOORBEELD: 

In de week van  

23 tot en met  27 

januari  organiseren 

we nog meer 

voorlichtingsactiviteiten. 

Dan zijn ook je

ouders welkom.

Houd onze website

in de gaten. 
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VOORLICHTINGSMOMENTEN
WOENSDAG 25 JANUARI
DONDERDAG 26 JANUARI
VRIJDAG 27 JANUARI


