1

Bij Vox maak je het beste
wat je kan. Je coach helpt je
daarbij.
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Leerlingen van alle niveaus
werken samen en leren van
elkaar in projecten.

3

De meeste schoolvakken
zijn verweven in
projecten.

4

Je werkt met je eigen
laptop, samen met
anderen op één groot
leerplein.

5

Je leert zelf
verantwoordelijkheid
te nemen voor je eigen
leerproces.

Project Based Learning
Bij Vox-klassen leer je via de methode Project Based
Learning (PBL). Dat is een onderwijsvorm waarbij
leerlingen samenwerken aan projecten om iets op te
lossen of te maken. De vragen en de problemen zijn
echt en komen uit de samenleving, waardoor je ze beter
begrijpt, en waardoor je de oplossingen ook in andere
situaties weer opnieuw kunt toepassen. Ons onderwijs
is niet verdeeld in vakken, want jouw mogelijkheden zijn
dat ook niet. Juist door geïntegreerd te denken en te
doen kun je nieuwe oplossingen bedenken en zo kom je
steeds weer verder.

Wat vragen we van jou?
Jij bent nieuwsgierig en houdt ervan dingen te
ontdekken. Je bent een onderzoeker die ook
graag denkt en doet. Ook ben je sociaal en werk
je graag samen met anderen. Je krijgt bij ons
veel eigen verantwoordelijkheid, dus daar leren
we je mee om te gaan. Denk je dat dit wat voor
jou is? Kom dan gauw eens bij ons kijken!
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Vox-klassen

Vragen en informatie
In deze folder geven wij een indruk van wat
onze school allemaal te bieden heeft. Meer
informatie vind je op www.vox-klassen.nl.
Zit je in groep 7 of 8? Kijk dan ook op
www.checkdevox-klassen.nl.

Waar je het beste uit jezelf haalt!
vmbo t/m vwo

Vox-klassen daagt je uit
Elke leerling heeft eigen talenten en eigen mogelijkheden. Vox-klassen is er
helemaal op gericht om je te helpen jouw mogelijkheden te ontdekken en je

Onze open dagen

verder te ontwikkelen. Dat doe je door aan uitdagende projecten te werken,

Je bent van harte uitgenodigd onze school te bekijken en de
sfeer te proeven. Tijdens de open dagen staan onze deuren
voor je open.

niveaus hebben. Samenwerken aan projecten die uit de echte wereld komen.

samen met andere leerlingen, die allemaal verschillende achtergronden en
Die niet bij één vak horen, maar bij de hele samenleving. Zo doe je kennis en

Open dag: zaterdag 26 januari 2019, 11.00 - 14.00 uur
Open avond: donderdag 7 februari 2019, 19.00 - 21.00 uur

ervaring op waar je nu en in de toekomst echt iets aan hebt. Je ontdekt wat

VOvA Scholenmarkt: woensdag 16 januari 2019,
14.00 - 16.00 uur, locatie: Tolhuistuin

stap werk je naar het voor jou hoogst haalbare eindexamen. En daar begeleiden

Deze school maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

jouw eigen inbreng kan zijn, en hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen. Stap voor
we jou goed bij.

ONS ONDERWIJS

EVEN VOORSTELLEN…

Het hoogst haalbare eindexamen

Samen onderweg

Wij begeleiden elke leerling naar het voor hem of haar hoogst haalbare
eindexamen binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving. Dat doen we door
niet te denken in vakken en cijfers, maar door te kijken naar de mogelijkheden
van elke individuele leerling. Wij geloven dat je die mogelijkheden het beste kunt
ontdekken door samen met anderen aan projecten te werken.

Vox-klassen is (nog) geen school, maar wel meer
dan een klas. Vox is een school in ontwikkeling. Bij
ons leer je anders dan op een traditionele school,
want je werkt samen met andere leerlingen aan
projecten, maar volgt tegelijkertijd jouw eigen
leerpad. Waar jouw leerpad naar toegaat? We gaan
het samen ontdekken!

Theorie én praktijk

Differentiatie
Anneke Volp
Teamleider

Vox-klassen is er voor leerlingen die nieuwsgierig zijn, die het leuk
vinden om te experimenteren en nieuwe dingen te ontdekken, en die echte
doeners zijn. Je moet onderzoekend en ondernemend zijn. Je gaat bij Vox namelijk
zelf ontdekken! Je werkt veel op je eigen laptop en je werkt aan projecten waarin meerdere vakken
samenkomen. Bij elk project worden de vakken gebundeld rondom een thema en bij elk project zit
een theoriegedeelte én een praktijkopdracht. Je werkt niet in een klaslokaal, maar op ons grote
leerplein. Daar werk je samen met andere gemotiveerde leerlingen, met niveaus van vmbo tot en met
vwo, die allemaal verschillende ideeën en ervaringen hebben. Je kunt dus met en van elkaar leren!

Vox: over onze naam
Onze naam bestaat uit drie letters: VO (Voortgezet
onderwijs) en X. Die laatste letter vinden wij heel
belangrijk. X staat voor mixen van talenten, niveaus
en vakken. Want wij denken dat mixen beter
onderwijs oplevert en meer kansen voor iedereen.
Verder betekent ‘vox’ in het Latijn ‘stem’. Daarmee
willen we aangeven dat elke leerling bij ons een
stem heeft en zijn mening mag geven.

Vox biedt begeleiding en uitdaging op maat. Welk onderwijsniveau je ook hebt, bij
ons zit je goed. We differentiëren ontzettend veel. Voor havo- en vwo-leerlingen
zijn er verdiepingsopdrachten per project. Ook zorgen we dat alle leerlingen
passende theorie krijgen op hun niveau. Bijvoorbeeld door het oefenen met
verschillende leesteksten.
De vakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde noem je de
kernvakken. Voor deze kernvakken volgt elke leerling zijn eigen
route op een zo hoog mogelijk niveau. Je kunt dus bijvoorbeeld
Engels op havoniveau doen en wiskunde op vwo-niveau. De
kernvakken zitten, net als de vakken die horen bij de thema’s ‘Mens
& maatschappij’, ‘Mens & natuur’ en ‘Kunst & cultuur’, verwerkt
in onze projecten. Denk maar eens aan een project over ‘Het
weer’. In zo’n project worden verschillende vakken gebundeld:
aardrijkskunde, natuurkunde en biologie.
Elke leerling wordt gecoacht om het hoogst haalbare niveau
te halen. Elke ochtend start je dan ook 15-30 minuten in
je coachgroep. De docentcoach begeleidt in deze groep
maximaal 15 leerlingen. In de coachgroep bespreek je je welzijn,
mogelijkheden, valkuilen, planning, toetsresultaten en huiswerk. En
elke middag sluit je de dag weer af in de coachgroep. Zo houden
we samen jouw ontwikkeling goed in de gaten.

Je leert heel
veel tijdens de
projecten

Op zoek naar het onbekende
Als je echt verder wilt komen, dan moet je buiten de
gebaande paden gaan. En dat is precies wat we doen
bij Vox-klassen. Leren begint bij ons altijd met het stellen
van vragen. En daarna ga je, samen met anderen, op
onderzoek uit. Je zoekt de antwoorden op je vragen
in theorie en in de praktijk. Tijdens je zoektocht krijg
je feedback op je werk en je aanpak. Je coach en de
docenten coachen je om het beste uit jezelf te halen.

We zijn een
hechte groep

We hebben
goede, aardige
docenten
Je leert hier
echt goed
samenwerken

