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Voorwoord
Het kennismakingskamp voor eersteklassers in Rijssen
Even voorstellen: onze juniorbegeleiders
Klassieke talen
Ronde van Jupiter
Bèta
Hoe overleef je de eerste klas?
Talent
Cambridge Engels
Delf Frans
Kunst
Olympos
Novum
Projectweek: actie tegen armoede
Classic Cluedo
Mentor
Pepper
Op reis met het JvO: Ardennen
Op reis met het JvO: Griekenland / Italië
Waarom naar het JvO?
Hier wonen je medeleerlingen
Open dag / informatieavond ouders / lessenmiddag

Cees van Lent
Rector Gymnasium
Amersfoort

H

			
et JvO is een relatief kleine,
gezellige school waar je jezelf mag zijn!
Een school waar we elkaar kennen en samen de
verantwoordelijkheid dragen voor de fijne sfeer.
Je leert hier snel veel leerlingen kennen, ook uit
de hogere klassen.
Iedereen heeft wel ergens talent voor en alle
talenten zijn bij ons welkom!
Wij helpen je bij het vinden van talenten waarvan je nog niet weet
dat je ze hebt en bij het ontwikkelen van talenten die je al kent van
jezelf.
We doen ons best om je verder te helpen als het tegenzit.
We geven je extra uitdaging als je die aankunt.
Kom bij ons, wees jezelf en laat zien wat je kunt!

Colofon
Go JvO is een uitgave van Gymnasium Amersfoort
Thorbeckeplein 1
3818 JL Amersfoort
033-4613944
info@jvo.nl
www.jvo.nl
Eindredactie Suzanne van Amerongen
Vormgeving Harry Gijsbers
Beeld Janita Sassen, Gymnasium Amersfoort
Drukwerk drukkerij Twello b.v.
Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van het Gymnasium Amersfoort. Het Gymnasium Amersfoort sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.
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Met het JvO op pad

Kennismakings
Aan het begin van het schooljaar ga je al meteen op kamp!
Tijdens verschillende spellen, sporten en andere activiteiten

Nynke (1B)
De leukste activiteit vond ik de bonte oudheid. Iedereen ging met zijn
klas een Griekse mythe naspelen. Wij hadden de mythe ‘Het labyrint
van Knossos’. Dat gaat over een minotaurus en over de zoon van koning Minos die naar het labyrint gaat om de minotaurus te doden.
Ook de stormbaan vond ik erg leuk. Daarbij moest je door de bosjes
rennen en vervolgens over een met water en zeep besmeurd zeil glijden. Daarna moest je nog over boomstammen springen en onder een
zeil door tijgeren.
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kamp
leer je elkaar goed kennen en merk je hoe je goed met je
klasgenoten en andere leerlingen kunt samenwerken.

Balder (1B)
Ik vond het een heel leuk en gezellig
kamp. Ook de juniorbegeleiders
maakten het kamp superleuk, dus als ik
later de kans krijg om zelf juniorbegeleider
te worden dan zeg ik zeker: “Ja!”.

Marie-Juliette (1B)
Kamp vind ik een goede manier om elkaar te leren kennen. Ik had
daarvoor al wel een soort van vrienden maar op kamp versterkt die
band veel sneller. Je leert elkaar kennen via leuke spellen, soms competitief en soms alleen voor de lol. Wat het ook een stuk gezelliger
maakte, was dat we geen telefoons mee mochten nemen.
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Juniorbegeleiders
Stefan

TOEN
Ik kan me de eerste klas
nog goed herinneren. De
eerste dag op school was
ik heel erg zenuwachtig. In
mijn klas zaten geen kinderen van mijn oude klas van
de basisschool. Daardoor
kwam ik snel in gesprek met
de andere kinderen in mijn
nieuwe klas en maakte ik
mijn eerste vrienden. Op het
kamp heb ik nog meer mensen leren kennen en meer
vrienden gemaakt. Deze
vier dagen zijn toch wel de
belangrijkste dagen van het
hele jaar voor mij geweest.
Op kamp waren alle juniorbegeleiders heel gezellig en
echt bezig met alle kinderen.
Toen dacht ik bij mezelf dat
ik eigenlijk ook wel juniorbegeleider zou willen worden.
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Kiki

NU
Toen ik gevraagd werd om
juniorbegeleider te worden,
had ik daar meteen veel
zin in. We hoorden dat de
juniorbegeleiders gezamenlijk ook enkele activiteiten
moesten bedenken voor het
kamp. Het leek mij leuk om
activiteiten te bedenken
waarbij de eersteklassers
elkaar beter zouden leren
kennen. De juniorbegeleiders hebben allemaal leuke
dingen bedacht. Bij het bedenken en de voorbereiding
hebben we veel lol gehad.
Zelf vond ik het bedenken en
uitvoeren van de stormbaan
het allerleukst. Het was erg
gezellig om met de eersteklassers een band te vormen
en om nieuwe mensen te
leren kennen. Ik vond het
fantastisch om te doen en
heb echt van het kamp genoten. Als ik nu eersteklassers samen zie zitten in de
aula of in de gangen, vraag ik
me af hoe het geweest zou
zijn als ze niet op kamp waren geweest. Of ze dan ook
zo’n hechte groep zouden
zijn geworden?

TOEN
Als ik terugdenk aan de eerste klas denk ik eigenlijk alleen maar aan leuke dingen.
Dit komt vooral door het
kamp. Hier leerde je namelijk
iedereen echt heel goed kennen, niet alleen de kinderen
uit je eigen klas maar ook
die uit andere klassen. Je
leerde ze dan kennen tijdens
alle gezellige activiteiten of
terwijl je ’s avonds in bed lag
te kletsen. Ook leerde je de
docenten op een hele andere
manier kennen. Dit alles
zorgde er bij mij voor dat ik
me meteen thuis voelde en
dat alle spanning van me
afviel. Iedereen is namelijk
heel aardig tegen elkaar en
je begint gelijk met iedereen
te kletsen. Als ik terugdenk
aan het kamp, verbaas ik me
erover dat mensen in zo’n
korte tijd zo belangrijk voor
je kunnen worden.

NU
Toen mij voor de zomervakantie werd gevraagd of
ik juniorbegeleider wilde
zijn, was ik echt superblij!
Ik vond het wel spannend
maar het leek me ook heel
leuk! Vooral het kamp, het
opbouwen van een band en
de eersteklassers helpen met
dingen zodat ze zich sneller thuis voelen. Ook met
de andere juniorbegeleiders
was het heel gezellig. Het is
wel raar dat jij nu de leerling bent tegen wie wordt
opgekeken want ik weet nog
dat ik dat ook heel erg had
bij mijn eigen juniorbegeleiders. Het was heel erg leuk
om te zien dat er nieuwe
vriendschappen ontstonden
en sommige leerlingen echt
helemaal “ontdooiden” op
het kamp en vervolgens
vrolijk meededen aan de
activiteiten. Ook nu na het
kamp helpen ze elkaar nog
en zijn ze heel hecht. Heel
fijn om dat te zien. Ik heb
echt heel erg genoten en het
was een geslaagd kamp!

toen

en

Milo

TOEN
Ik herinner me nog goed
dat ik in de eerste klas erg
genoot van het kennismakingskamp. Ik leerde al snel
veel nieuwe mensen kennen.
Dit is iets wat haast vanzelf
gebeurt in de goede sfeer
van het kamp. We keken
elke keer vol spanning uit
naar de activiteiten, want de
juniorbegeleiders lieten lang
niet alles los wat we die dag
gingen doen. Mijn favoriete
kampactiviteit was wel de
bonte oudheid. Samen met
je klas speel je dan een
Griekse mythe. Voor mij is
dat de beste manier om je
eigen klas te leren kennen.
De juniorbegeleiders leken
zo oud en ervaren in mijn
ogen. Iedereen keek tegen
hen op. Ik had meteen al
besloten dat ik ook juniorbegeleider wilde worden.

NU
Toen ik het aanbod kreeg om
juniorbegeleider te worden,
was ik natuurlijk dolgelukkig.
Het is geweldig om juniorbegeleider te zijn. Ik herken
veel van mezelf en mijn
kennismakingskamp in de
eersteklassers en hun kamp.
Een groot deel van de activiteiten die we deden waren
hetzelfde als bij ons kamp,
drie jaar geleden, en het
is natuurlijk erg leuk daar
nostalgische herinneringen
over op te halen. Het grote
verschil is dat ík nu een van
die grote, verantwoordelijke
juniorbegeleiders ben, en
dat voelt gek, want die drie
schooljaren zijn natuurlijk
voorbij gevlogen. Gelukkig
waren de eersteklasser geweldig en hebben we er een
erg leuk kamp van kunnen
maken met z’n allen. Ook
dit jaar was er een goede
verdeling tussen activiteiten
waarbij je nieuwe mensen
leert kennen (buiten je klas),
en die waarbij je samenwerkt
met leerlingen uit je eigen
klas, waardoor beide dingen
volgens mij goed zijn gelukt.

nu

Pippa

TOEN
Toen ik naar het JvO ging
had ik superveel zin in
kamp. Het was voor mij
een fantastische ervaring,
een geweldige sfeer onderling en er waren superleuke
spellen georganiseerd door
de juniorbegeleiders. Op
kamp heb ik ook echt beste
vrienden gemaakt. Ik voelde
me er helemaal welkom. Het
was heel makkelijk om even
een praatje te maken met de
andere leerlingen, docenten
en de juniorbegeleiders. Na
kamp kende ik dus ook veel
meer andere leerlingen en in
de pauzes was ik dan gezellig
bij hen. Zelf heb ik een groot
verschil ervaren in hoe ik
me voor en na kamp voelde
op school. Ik voelde me veel
meer thuis en ik wist dat
ik altijd bij een vriend(in),
mentor of juniorbegeleider
terecht zou kunnen als ik
ergens mee zat.

NU
Als eersteklasser keek ik
helemaal tegen mijn juniorbegeleiders op. Ze waren zo
volwassen en hadden zoveel
ervaring op het JvO. Dus
natuurlijk wilde ik zelf ook
juniorbegeleider worden. Dit
jaar was heel leuk, want het
was voor mij ook een beetje
nieuw. We waren namelijk
op een nieuwe locatie; mijn
kamp was in Lunteren en
dit kamp was in Rijssen. Het
was supergezellig op kamp.
Ik heb veel met eersteklassers gesproken en heb ook
een veel hechtere band gekregen met de andere juniorbegeleiders. Zelf mochten
we drie spellen bedenken
voor de eersteklassers. Het
was heel leuk om te zien
hoe enthousiast de leerlingen hieraan meededen.
Het was, net als mijn eigen
kamp in de eerste, een
geweldig kamp!
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K LASS I E K
LATIJN

DE CULTUUR

Veni, Vidi, Vici. Of: Carpe Diem.
Of: anno…: Latijnse spreuken of
termen waar je misschien
al wel eens van gehoord
hebt. Julius Caesar, keizer
Nero, hun ergste vijand
Hannibal: alledrie figuren
uit de Romeinse tijd,
die je misschien bekend
voorkomen. De oppergod
Jupiter, de held Aeneas of
de eerste koning Romulus: wie
weet ken je hen ook. Taal, historie, mythologie: dit is juist
wat Latijn erg leuk maakt.
Je leert niet alleen de taal
die meer dan duizend jaar
lang de gemeenschappelijke taal van Europa was
(de zogenaamde lingua
franca), maar ook de
bijbehorende historie en alle verhalen. Van de
spannende verhalen van de
oppergod Jupiter tot de oorlogsdaden van Julius Caesar: je
leert ze bij Latijn. Een vak waar
je wordt uitgedaagd om precies te zijn, om op een nieuwe
manier over zaken na te denken
en waar je zo’n 2000 jaar aan
historie gaat ontdekken.

Ook buiten de lessen Latijn
en Grieks maak je kennis met
de klassieke wereld. In
de eerste klas heb je de
archeodagen: je kijkt hoe
de Romeinen in Nederland leefden, hoe je ze
nog altijd tegen komt in
Amersfoort, en je gaat
naar het Archeon. In het
Archeon is een stukje
Romeins Nederland nagebouwd waar je alles leert
over de echte helden
van het Romeinse rijk:
de gladiatoren. In klas 2
ga je de grens over tijdens
de projectweek Viva(t)
Roma! Hoe leefden
de Romeinen aan de
Romeinse grens bij
Xanten?
Je volgt dan ook verschillende workshops, van
Romeins speerwerpen
tot Romeins koken.
In klas 4 bereiden we je
voor op de reis naar
Italië of Griekenland in
zes dagen (dies genoemd in
goed Latijn!): je leert van alles
over de historie van de oudheid, het theater, de kunst en –
niet onbelangrijk – hoe al deze
facetten terug komen in het
Rome van 400 jaar geleden
toen kunstenaars als Michelangelo en Bernini leefden.
Je gaat het in levenden lijve
bekijken: in klas 5 ga je op reis
naar Italië of Griekenland - de
keuze is aan jou.

!

WIST JE DAT...

•	
de omgeving van Rome vroeger Latium heette en de
bewoners Latijnen?
•	het woord ‘salaris’ is afgeleid van het Latijnse ‘sal’
(zout), omdat de soldaten een deel van wat ze verdienden in zout uitgekeerd kregen?
•	de helft van de woorden in het Engels uit het Latijn
afkomstig is?
•	‘pro deo’ eigenlijk ‘voor God’ betekent, maar gebruikt
wordt als een advocaat een cliënt gratis verdedigt?
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K E TA L E N
GRIEKS

Je start in klas 2 met het
Griekse alfabet, want de
Grieken gebruiken andere
letters. Door het leren van
de taal kun je oude teksten
lezen en leer je over de
geneeskunst en over de
democratie die in het oude
Griekenland is ontstaan.
De verhalen over de Griekse
goden komen ook aan bod.
Je leest over de held Herakles
(die de bewaker van de
onderwereld, de driekoppige
hond Kerberos, moest
verslaan), over Paris (die een
tienjarige oorlog liet uitbreken om maar met de mooiste
vrouw van Griekenland,
Helena, te kunnen zijn), over
Odysseus (die er alles aan
deed om na die oorlog weer
terug bij z’n geliefde vrouw
Penelope te kunnen zijn) en
Agamemnon (die door z’n
minder lieve vrouw bij
thuiskomst werd vermoord –
ze was liever bij z’n broer…).
Kortom: het Grieks brengt je
genoeg stof tot nadenken en
laat je de kunst en literatuur
van nu beter
begrijpen.

STIJN (1A) OVER LATIJN

De taal vind ik leuk. Het is allemaal
nieuw, dus je moet wel goed opletten.
Het gaat niet vanzelf, je moet er wel
even moeite voor doen. Dat is wel fijn
want op de basisschool hoefde dat
meestal niet.
Het boek is heel leuk omdat er veel
verhalen in staan die erg interessant
zijn. Ze zijn ook wel afleidend. Ik zat een
paar keer tijdens
de uitleg lekker
te lezen maar
dat is dan op dat
moment niet de
bedoeling.
De docent Latijn
is erg aardig, kan
goed uitleggen,
herhaalt dingen
als dat nodig is.

!

WIST JE DAT...

•	woorden zoals ‘techniek’, ‘biologie’, ‘chirurg’ en
‘psycholoog’ uit het Grieks komen?
•	Nike de Griekse godin van de overwinning
was?
•	dat het woord ‘school’ uit het Grieks komt en
eigenlijk ‘vrije tijd’ betekent?
9

			

			 Ronde van Ju
Tijdens de Ronde van Jupiter strijd je met je klasgenoten voor de wisselbeker. Op vijf

vrijdagmiddagen volg je met alle leerlingen van de eerste klas verschillende workshops.
Je probeert in die workshops natuurlijk zoveel mogelijk punten te verdienen voor je klas.

Schaken en dammen
Wiskunst
Theater
Tower challenge
10

piter

Op de afsluitende Jupiter-finaleavond kun je een introducé meenemen zoals je vader,
grote zus, oma of oom. Die kan dan meehelpen om punten te scoren voor jouw klas.
Misschien wordt jouw klas aan het eind van de finaleavond als winnaar uitgeroepen!

Pokeren
Creatief schrijven

Yoga
Vriendschapsarmbandjes maken
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BÈTA
op het JvO

Houd je van rekenen? Of van
de

natuur

en

natuurver-

schijnselen? Van ontwerpen?
Van iets bouwen? Van techniek? Dan heb je interesse in
‘bèta’! En ook dan is het JvO
heel geschikt voor je. Je krijgt
namelijk interessante en uitdagende lessen in biologie,
scheikunde, natuurkunde en
wiskunde,

de

zogenaamde

bètavakken. Maar er is meer…

WANT WIST JE DAT…

!

•	je op het JvO al vanaf klas 1
WANT
WANT
WIST
WIST
JE JE
DAT…
DAT…
natuurkunde en scheikunde
•	jekrijgt?
•	op
je op
hethet
JvOJvO
al vanaf
al vanaf
klas
klas
1 1
natuurkunde
natuurkunde
en
en
scheikunde
scheikunde
•	Je in een gloednieuw bèta-lab
krijgt?
krijgt?
al je
practicumopdrachten kunt
•	jdoen?
e•	in
je klas
in klas
1 een
1 een
groot
groot
project
project
over
water?
water?
•doet
	je doet
in over
klas
1 een
groot project
•	m
•	
aar
m

aar
liefst
liefst
70%
70%
vanvan
de de
doet over water?
leerlingen
klas
in klas
4 een
4de
een
bètabèta•	leerlingen
maar
liefstin70%
van
profiel
profiel
kiest?
kiest?
leerlingen in klas 4 een bèta•	rprofiel
egelmatig
•	regelmatig
leerlingen
leerlingen
prijzen
prijzen
kiest?
winnen
winnen
voor
voor
nationale
nationale
en
en
in-in•	regelmatig leerlingen prijzen
ternationale
ternationale
bèta-wedstrijden?
winnen
voorbèta-wedstrijden?
nationale
en in•	wternationale
•	ewinteressante
e interessante
bèta-modules
bèta-modules
bèta-wedstrijden?
over
over
sterrenkunde,
sterrenkunde,
•	aanbieden
weaanbieden
interessante
bèta-modules
duiken
duiken
en
en
anatomie?
anatomie?
aanbieden over sterrenkunde,
•	jeduiken
•	al
je in
al klas
in
1 mee
1 mee
kunt
kunt
doen
doen
enklas
anatomie?
aan
aan
een
een
project
project
op
op
de
de
•	je al in klas 1 mee kunt doen
Universiteit
Universiteit
Utrecht?
Utrecht?
aan
een project
op de
Universiteit Utrecht?
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1

Hoe overleef je
de eerste klas?

E lf t ip s v a n le e r li n
g e n h e lp e n je !

1
2
3
4
5

Koop een stevige
tas voor je
schoolspullen.
Niet te groot en
niet te klein, zorg
vooral dat ie lekker
draagt.

Blijf jezelf, dat
kan gewoon!

6

7

Loop rustig door
de gang.

Doe je spullen ’s avonds alvast in je tas; dan ben je veel
rustiger en weet je zeker dat
je alles bij je hebt voor de
volgende dag.

S
P
I
T

Zet de app van
Magister direct op
je telefoon; daarop
kun je je rooster
zien en ook je huiswerk.

Ook al ken je nog niemand,
ga gewoon met
anderen praten,
want iedereen
vindt het leuk
om anderen te
leren kennen.

Plan je huiswerk goed. Zo houd je
meer vrije tijd over, is het leuker
op school en heb je minder stress.

8

9

10
11

Wees op tijd op school
zodat je nog tijd hebt
om dingen in je kluisje
te doen en om nog even
leerwerk door te kunnen
nemen als je een
repetitie of S.O. hebt.

Als je een onvoldoende haalt,
moet je niet meteen schrikken. Je leert snel hoe je je
voor een volgende toets beter
kunt voorbereiden.
Neem geen woordenboeken of
atlas mee naar school.

Als je gewoon je
best doet, zul je
zien dat het lukt.
Maak je dus geen
zorgen!
13
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“ Om mijn
huiswerk af te
krijgen en mijn
toetsen voor te
bereiden werk ik
wat extra uren in
het weekend.”

H

Jort (klas 5)

J

ort heeft naast zijn school verschillende bedrijfjes opgericht.
Hieronder kun je het interview
met Jort lezen.
Hoe ben je op het idee gekomen om
een eigen bedrijfje te starten?
Ik voelde me niet altijd serieus
genomen door volwassenen. Volwassenen binnen een bedrijf of instelling nemen vaak beslissingen voor
jongeren, praten over jongeren, maar
gaan nooit mét jongeren in gesprek.
Verschrikkelijk vind ik dat! Zo kwam
ik op het idee een bedrijfje op te
richten. Vanuit Approved By Young
Adults verbind ik bedrijven nu met
jongeren om ervoor te zorgen dat zij
wél gehoord worden. Erg leuk en een
goede businesscase, maar ondernemen smaakt naar meer.

Huub (klas 4)
uub speelt rugby op nationaal
niveau. Hieronder vertelt hij
meer over rugby en hoe hij
de vele trainingen combineert met
school.
Rugby is in Nederland een kleine sport.
Het is best een fysieke sport, maar
erg leuk om te doen. Het is een echte
teamsport waarin iedere speler belangrijk is ongeacht zijn lengte, kracht, of
snelheid. Wat veel mensen niet weten,
is dat er ook heel veel tactiek, techniek
en spelinzicht bij komt kijken. Ik speel
nu al vijf jaar rugby en eigenlijk wordt
het ieder jaar leuker en uitdagender.
Dit jaar volg ik de Rugby Academy
Amersfoort. Ik train er vier keer per
week individueel en bij mijn eigen
club, Rugby Club Eemland, train ik ’s

“Als jij jezelf
serieus neemt,
gaan anderen
jou ook serieus
nemen.”

avonds ook nog twee keer in de week
met mijn teamgenoten. Ik besteed dus
ongeveer elf uur in de week aan rugby.
Ik haalde vorig jaar de voorselectie van
Oranje onder 16. Ik hoop dit jaar de
selectie van Oranje onder 17 te halen.
Maar eigenlijk speel ik vooral veel rugby
omdat ik het heel leuk vind. Omdat de
trainingen van de Rugby Academy altijd ’s middags zijn, volg ik een aangepast rooster zodat ik om drie uur met
school klaar ben.
Om mijn huiswerk af te krijgen en mijn
toetsen voor te bereiden werk ik wat
extra uren in het weekend. Ik vind het
niet zo zwaar, want als je een planning
maakt (en je daar ook aan houdt ) is
het goed te doen.

Leg uit. Dit klinkt als een opstapje
naar een tweede initiatief .
Dat klopt. Als je onderneemt, is het
van groot belang een goed netwerk
te hebben. Aanvankelijk bestond mijn
netwerk vooral uit volwassenen, die
klanten waren geweest of die ik had
ontmoet op bijeenkomsten. Ik realiseerde mij dat zij over 20 jaar misschien al met pensioen zijn. Daarom
wilde ik een netwerk creëren van
ondernemers van mijn eigen leeftijd.
Businessclub Jong Ondernemend
geeft hier vorm aan.
Heb je nog meer plannen?
Ondernemen is kansen zien en
kansen grijpen. Ik zie misschien wel
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“Puzzelen heb ik altijd leuk gevonden.
Mijn favoriete vak in de onderbouw
was ook altijd wiskunde.”

te veel kansen, want in 2019 ben ik
gestart met drie nieuwe initiatieven.
Samen met een businesspartner heb
ik gewerkt aan techadventure.nl.
Dit is een website waar je alles kunt
lezen over technologieën, gadgets
en innovaties. Daarnaast heb ik met
een andere businesspartner Suitastic
opgericht, een bedrijf dat jongeren
vertrouwd maakt met het dragen van
formele kleding. Bovendien ben ik
onlangs gestart met het opzetten van
een nieuw kledingmerk, GOAT.
Kun je iets meer vertellen over het
opzetten van een nieuw kledingmerk?
Het is zeer interessant, om in een
markt als de kledingmarkt te ondernemen. Het is namelijk een markt,
waar je je bezig moet houden met
zaken als merkbeleving, reputatie en
merkverhaal. GOAT staat voor de
Greatest Off All Time. Je kunt je afvragen, wanneer ben je een GOAT.? Is dat
wanneer je succesvol bent, financiële vrijheid hebt behaald of bekend
bent? Misschien. Maar bij ons gaat
het meer om de weg ernaartoe. Als
je succesvol wilt worden of bijvoorbeeld topsporter wil worden, moet je
doorzetten, hard werken, slim werken,
in jezelf geloven, maar vooral jezelf
serieus nemen. Als jij jezelf serieus
neemt, gaan anderen jou ook serieus nemen. Als jij datgene doet, wat
jij leuk vindt en daar helemaal voor
gaat, ben jij een GOAT.
Become it, be it, wear it:
goatmerchandise.com

Walt (klas 5)

A

fgelopen zomer is Walt tien dagen naar Zuid-Korea geweest
voor de finale van de Taalkunde Olympiade.
Walt: “Puzzelen heb ik altijd leuk
gevonden. Mijn favoriete vak in de
onderbouw was ook altijd wiskunde,
omdat je daar eigenlijk aan het puzzelen bent met getallen en vormen. Later
ontdekte ik ook taalkunde, een vak
dat niet wordt gegeven op school. Bij
taalkunde leer je niet de talen spreken
en te schrijven, maar je leert juist hoe
talen werken, waardoor er ook veel
puzzelen aan te pas komt.
Voor veel vakken is er een Olympiade:
een wedstrijd voor een bepaald vak
waaraan leerlingen uit heel Nederland of soms ook uit de hele wereld

meedoen. Al sinds de eerste klas doe
ik mee met de Wiskunde Olympiade,
waarmee ik in de nationale finale ben
gekomen. Vorig jaar heb ik voor het
eerst meegedaan aan de Taalkunde
Olympiade en ik werd toen vierde van
Nederland. Toen mocht ik naar de
Internationale Taalkunde Olympiade
in Zuid-Korea! Dit was een erg leuke
ervaring, vooral omdat het daar erg
anders is dan hier. De eerste vijf dagen
ben ik bezig geweest met de Taalkunde
Olympiade. De laatste vijf dagen hebben we allerlei interessante excursies
gedaan.
Omdat ik wiskunde en taalkunde allebei echt leuk vind, ben ik aan het
kijken of ik na het JvO bijvoorbeeld de
twee studies kan combineren.”
15
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Cambridge Engels

Hi there! Are you ready for English classes? Let’s get started!
Tijdens de lessen Engels spreken de docenten alleen Engels. Natuurlijk mag je daar even aan wennen. Je zult zien dat je zelf ook snel Engels kunt spreken! Het boek dat je bij de lessen gebruikt, is
een Engelse methode. Een deel van de oefeningen uit het boek kun je digitaal doen.
De lessen bereiden je voor op de examens van Cambridge. Iedereen die dat wil, dus jij ook, kan na
een paar jaar het Cambridge English: Advanced (CAE) examen afleggen.
Dat is een internationaal erkend diploma.
Het klinkt misschien nog ver weg, maar veel studies die je na het JvO kunt doen, zijn in het Engels.
Het is heel fijn dat je dan goed voorbereid bent!
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Delf Frans
Je wilt het liefst goed Frans leren spreken: daarom krijg je ook bij Frans les op een hoger niveau
dan het ‘gewone’ vwo-niveau. De methode ‘DELF scolaire’ komt terug in de klassikale lessen Frans
en in de speciale DELF-lessen. Daarin oefen je in een kleine groep om in het Frans met iemand te
kunnen spreken. Je leert je dus snel te redden in het Frans. Allerlei praktische situaties komen
voorbij: bij de bakker, op het station, op de camping. Je leert niet alleen spreken maar ook luisteren. Erg handig wanneer er een bericht omgeroepen wordt op het vliegveld. En hoe schrijf je je in
voor de activiteiten op de camping of hoe lees je de instructies bij de kano die je gehuurd hebt?
De DELF-lessen bereiden je ook voor op een officieel diploma. Dat is mooi meegenomen voor later.
Maar nu eerst….. on y va!
Et bienvenue au JvO!

!
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Drama…

Muziek…

Van NIETS IETS maken!

Experimenteren,
fouten maken,
doorzetten!
Leren luisteren!
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!

Beeldende vorming…
Leren kijken!
Je gebruikt…
creativiteit
fantasie
houdingen
gekke stemmetjes
vreemde personen
verrassingen
energie
Laat je verbeelding
groeien!
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o l y m p o s
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ta
meedoe

O

!

p het JvO krijg je goed én uitdagend les.
Maar als je daar nog niet genoeg aan
hebt, kun je vanaf klas 4 meedoen aan
het plusprogramma Olympos. Het programma
vindt plaats buiten de normale lessen. Als Olymposleerling volg je een aantal verplichte activiteiten, zoals verdiepingsmodules op het JvO en
masterclasses op universiteiten. Daarnaast kun
je vrij kiezen uit talloze extra activiteiten. De modules zijn anders dan de gewone lessen: je mag
nog veel meer zelf doen en de onderwerpen zijn
anders. Zo kun je gaan duiken om te
onderzoeken hoe je lichaam reageert op druk of
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je kunt ons sterrenstelsel gaan onderzoeken.
We hebben ook modules wereldliteratuur, Classic
Cluedo, Arduino, Presenteren en nog veel meer.
Een ander belangrijk onderdeel van Olympos is
het werken aan je vaardigheden. In een aantal
talentmiddagen (‘Veni, Vidi, Vici’) word je uitgedaagd om jezelf beter te leren kennen. Waar
ben je al heel goed in? En wat zou je misschien
nog beter kunnen ontwikkelen? Dit doen we
door met elkaar gekke, spannende en moeilijke
opdrachten te doen, waarbij je veel moet samenwerken.
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NOVUM

n

Ben jij Nieuwsgierig? Ondernemend? Vindingrijk? Ga je voor Uitdaging?
Doe je graag wat jou Motiveert? Dan ben je bij NOVUM op je plek! Als
leerling in klas 2 of 3 kun je werken aan je eigen Novumproject. Je
bepaalt zelf waar het over gaat!
Bij Novum werk je alleen of in groepjes aan een project. Ben je goed in
bepaalde vakken en kun je wel eens een les missen, dan mag je tijdens
lestijd werken aan je Novumproject. Maak een luchtballon, schrijf een
boek, bouw je eigen ski’s, schrijf een muziekstuk of onderzoek hoe
je ervoor kunt zorgen dat gebouwen tegen een aardbeving kunnen.
Je zult zien dat je veel leert wanneer je bezig bent met dat wat je leuk
vindt.
Waar begin je? Hoe werk je met anderen samen? Bijna ongemerkt
leer je dit ook. Je krijgt een begeleider die je daarbij helpt. Je hebt
een aantal maanden de tijd. Dat is een mooie gelegenheid om
je helemaal in je onderwerp te verdiepen! Aan het einde van het
schooljaar presenteer je samen wat je hebt gemaakt én krijg je een
prachtig certificaat.

23
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Projectweek:
Actie tegen a
Wat heb je over voor een ander? Bestaat er
armoede in Nederland, en hoe is het dan om in
armoede te leven? Wat kun je doen om armoede
tegen te gaan? Het zijn maar een paar van de

Klas 2

Klas 2 begon de Projectweek met
een uitdagende opdracht: verzin in
groepjes een actie om zoveel mogelijk geld en spullen op te halen
voor de Voedselbank in Amersfoort!
De leerlingen volgden verschillende workshops en speelden een
armoede-spel. Ook gingen ze langs
bij kerken en een moskee om daar te
horen wat er binnen verschillende
godsdiensten tegen armoede wordt
gedaan.
Geïnspireerd door wat ze in het begin van de week hadden gehoord,
gedaan en gezien, gingen de leerlingen vol enthousiasme aan de slag
met de actiedag. En dat hebben we
geweten: wat een geld en spullen
werden er opgehaald! Op vrijdagochtend overhandigden de tweedeklassers 2.635,67 euro aan twee
vrijwilligers van de Voedselbank (die
diep onder de indruk waren van het
resultaat). En dat niet alleen: binnen
één dag haalden de tweedeklassers
ook nog eens 50 verhuisdozen vol
aan spullen op. Een enorme prestatie!
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vragen die de leerlingen in klas 2 en klas 4 tijdens
de jaarlijkse Projectweek in september hebben
geprobeerd te beantwoorden.

Klas 4

Ook klas 4 was druk in de weer met
het thema armoede. Zij begonnen
de week met een Filosofie-workshop
over rechtvaardigheid, een Economie-workshop over armoede, en
workshops van een wetenschapper
over armoede en schuldgevoel. Later
in de week gingen de vierde klassers
met twee projecten aan de slag: een
eigen vrijwilligersproject buiten de
school, en een zelfstandige opdracht
over armoede in Amersfoort.
Verspreid over vijfentwintig projecten gingen de vierdeklassers twee
dagen lang de deur uit. Sommige
leerlingen kookten voor daklozen,
anderen hielpen in buurthuizen en
weer anderen gingen op stap met
ouderen. Voor veel vierdeklassers
een indrukwekkende ervaring!
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Classic Cluedo
D

e eersteklassers beginnen het jaar met
een introductiedag met de mentor en
de juniorbegeleiders. De dag daarna
volgens ze ook nog geen gewone lessen
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maar hebben ze de activiteitendag Classic Cluedo,
die door de Olymposleerlingen bedacht en uitgevoerd wordt. Op deze dag leer je op een leuke manier
de vakken, de school en andere leerlingen kennen.

Cléo (1B)
We begonnen de dag met een filmpje
dat gemaakt was door zesdeklassers.
Het filmpje had als thema GTST, maar
tijdens het filmpje kwam er ineens
een nieuwsflits: Johan van Oldenbarnevelt was vermoord! Er waren vijf
verdachten, allemaal Griekse goden.
Wij moesten uitzoeken wie de dader was. We werden ingedeeld
in groepen. Als klas moest je verschillende opdrachten doen
om punten te verdienen. Hoe meer punten je verdiende, hoe
meer kans je had om erachter te komen wie de dader was, wat
het moordwapen was en op welke locatie de moord gepleegd
was.
Ik vond het een hele leuke introductiedag. Je moest meteen
samenwerken en daarbij leerde je elkaar goed kennen.

Jelle (1B)
De dag begon met een filmpje waarin we hoorden dat Johan
van Oldenbarnevelt vermoord was. De verdachten waren vijf
goden. Bij elke god moest je met je groepje opdrachten doen
om punten te verdienen voor je klas.
Bij Poseidon ging de helft van je groepje naar buiten om schilderijen te zoeken. Aan de andere helft van je groepje moest je
deze vervolgens beschrijven. Zij moesten er dan achter komen
welke schilderijen ze gevonden hadden.
Bij Pallas Athena speelden we een Kahoot met allemaal vragen
over het JvO.
Bij Dionysos bereidde je met je groepje een muzikale act voor
die je daarna in verkleedkleren uitvoerde voor een jury.
Bij Hades loste je een rebus op in het Latijn.
Bij Artemis deed je mee aan een soort Olympische Spelen. Je
moest een rondje skippyballen wat gebaseerd was op wagenrennen. Twister was een variant van worstelen. Verspringen was
hetzelfde gebleven en in plaats van
discus werpen moest je een frisbee
in een mandje gooien. Tot slot was er
een estafette in plaats van een fakkelloop.
Daarna had je alle opdrachten voltooid en punten binnengesleept voor
jouw klas. Voor die punten kreeg je
hints en daarmee moest je de laatste
puzzel oplossen: wie heeft de moord
gepleegd, met welk wapen en op
welke plek?
Ik kijk terug op actieve en leerzame
dag die ook nog eens heel leuk was!
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Wat is nou eigenlijk een

mentor?

Baran (1C)
Een mentor is eigenlijk je hoofdjuf.
Je kunt veel vragen aan haar
stellen en je kunt altijd bij haar
terecht.

Emma (1C)
De mentor is de docent bij wie je je
het meest vertrouwd voelt, omdat
je haar vanaf het begin vaak ziet.
Ze helpt ook om ervoor te zorgen
dat iedereen zich fijn voelt in de
klas.

Fay (1C)
Een mentor is iemand die samen
met de klas zorgt voor een
gezellige sfeer in de klas. Bij je
mentor voel je je het meest op je
gemak.

Maksim (1E)
Een mentor is iemand bij wie je
terecht kunt als je ergens mee
zit en een mentor helpt je als het
moeilijk wordt.
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Yannick (1E)
Een mentor is een begeleider
die je gedurende het schooljaar
met alles helpt. Je kunt bij je
mentor ook alles kwijt, zowel
schooldingen als persoonlijke
dingen.

Frédérique (1E)
De mentor zorgt ervoor dat
iedereen op een prettige manier
met elkaar omgaat. Met vragen of
problemen kun je altijd naar hem
of haar toe.

De Pepper

(Sociale weerbaarheidstraining)
Voel je je onhandig in sociale situaties?
Vind je groepjes maken het minst leuke aan school?
Weet je niet hoe je een praatje moet beginnen?
Trek je je terug als je in een groep bent?
Of ga je juist heel hard en veel praten? En heb je hier last van?
Dan is er de Pepper bij ons op school.
Het is een soort oppepper.
Samen met andere leerlingen die dit ook willen, kom je na school
acht keer bij elkaar om allerlei sociale situaties te oefenen.
Je oefent bijvoorbeeld in het geven en ontvangen van
complimenten en kritiek, voor jezelf opkomen, nee zeggen,
de ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn, samenwerken
en vriendschappen sluiten.
Behalve dat je handvatten krijgt aangereikt voor sociale situaties,
oefen je deze in rollenspellen en praat je erover met elkaar.
Het is vaak heel gezellig, met koekjes en thee en je kunt hier ook
vrienden maken.
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“Na zo’n lange dag ’s avonds
lekker bij het kampvuur zitten, dat
vond ik het leukst!”

“Ik heb bijna alles gedaan, ik had nooit
gedacht dat ik dat allemaal zou durven!”
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EEN HOOGTEPUNT:

culturele reis in klas 5
Op het JvO leer je erg veel over de antieke
oudheid. Je leert niet alleen de antieke talen
Latijn en Grieks, je leert ook hoe de oude
Grieken en Romeinen leefden, over wat zij
bouwden, over klassiek theater en
klassieke kunst. In klas 5 ga je op reis om
veel van die dingen ter plekke te bekijken.
Het oude forum, het Colosseum, Pompeji,
het orakel van Delphi, maar ook kunst uit
de tijd van de renaissance en barok. Een
hele week reis je van hoogtepunt naar
hoogtepunt uit de klassieke oudheid.
We hebben drie reizen waaruit je er één
kan kiezen: een rondreis Griekenland, een
reis naar Florence en Rome en een reis naar
Rome en Campanië: stedentrips naar Rome,
waarbij we dan ook nog een paar dagen
rondzwerven in Noord- of Zuid-Italië.
29

Waarom naar het JvO?

De eersteklassers Cléo, Marie-Juliëtte, Nynke en Balder vertellen … waarom zij voor het JvO
gekozen hebben en hoe zij het nu vinden op school.

CLÉO:
Het is fijn dat de school
klein is, er is een prettige sfeer. Mijn broer
heeft ook op het JvO
gezeten, helaas maar
twee jaar (na een
verhuizing). Hij vertelde heel veel leuke
dingen over school;
daardoor dacht ik dat
het voor mij ook een
goede school zou zijn.
En gelukkig kan ik er
wel zes jaar naartoe. Ik
vind het heel leuk dat
het goed klikt met mijn
klasgenoten. Er zijn veel
dingen nieuw voor me
en er is veel uitdaging.
In vind het fijn dat
alle docenten gespecialiseerd zijn in één
vak, zodat ze daar echt
superveel van weten.
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MARIE-JULIËTTE:
Wat voor mij belangrijk was
om voor het JvO te kiezen is
dat er heel veel extra activiteiten zijn, zoals de Tok
(schoolkrant) waar ik nu al
bij zit.
Het allerleukst vind ik dat
er boeken zijn, dat de school
best klassiek of traditioneel
is. Waar ik woon, gaan de
meeste kinderen naar een
school waar met een ipad
gewerkt wordt. Dat is niets
voor mij. Ik fiets nu een uur
heen en een uur terug maar
dat heb ik er graag voor
over. Ik voel me hier namelijk heel prettig. De sfeer is
erg fijn.

NYNKE:
Het allerfijnst vind ik dat
het allemaal moeilijker is
dan op de basisschool.
Het is kleiner waardoor je
meer kans hebt om iedereen
te leren kennen.
Ik heb ook voor het JvO
gekozen omdat Latijn en
Grieks me heel leuk lijken
en omdat ik het leuk vind
om te leren. Het allerleukst
vind ik dat er zoveel extra
activiteiten zijn (theater,
kunstatelier, de geschiedenisclub, de schoolkrant, de
leerlingenraad, de feestcommissie). Voor iedereen is er
dus wel iets te doen. De sfeer
op school is heel fijn.
Wat ik heel goed vind, is dat
het kamp meteen aan het
begin van het schooljaar al
is, zodat het echt een kennismaking is en je je meteen
heel erg thuis voelt.

BALDER:
Ik wilde graag naar
een gymnasium want
ik houd erg van de
verhalen uit de oudheid. Ik wilde liever
naar een categoraal
gymnasium dan naar
een gymnasium op
een scholengemeenschap omdat iedereen
dan dezelfde opleiding
doet. Bij de open dag
voelde ik me meteen
thuis. Ik herkende me
heel erg in de leerlingen die aan het helpen
waren.
Het is leuk dat het eindelijk een keer moeilijk wordt, dat ik mijn
best moet doen om
iets te bereiken.

Goede bereikbaarheid!
Onze school ligt vijf minuten lopen van Centraal Station Amersfoort.

Hier wonen de leerlingen van het JVO:

Bunschoten Spakenburg - 5

Nijkerk - 14

Baarn - 40

Soest - 96

Nijkerkerveen - 1

Hoogland - 13

Hooglanderveen - 9
Zwartebroek - 1
Hoevelaken - 11

Amersfoort - 454
Den Dolder - 6

Achterveld - 10

Bilthoven - 2
Bosch en Duin - 1

Leusden - 51

Soesterberg - 15

Barneveld - 4

Huis ter Heide - 2

Utrecht - 6

Austerlitz - 1

Woudenberg - 5

Lunteren - 2

Maarn - 24

Driebergen Rijsenburg - 3
Doorn - 7

Maarsbergen - 5
Amerongen - 1

Ede - 1
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Nieuwsgierig geworden?

Kom

langs!

Open dag:
vrijdag 24 januari 2020 van 17.00 tot 21.00 uur
Informatieavond voor ouders:
maandag 27 januari 2020 van 19.30 tot 21.00uur
Lessenmiddag:
Woensdag 15 januari, 5 februari en 19 februari van 14.00 tot 16.00 uur.

