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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

Ravi (1F)
Ik vond het kamp superleuk. Het was heel sociaal. Je leerde je eigen
klas goed kennen maar ook kinderen uit andere klassen. Je kon lekker
buiten voetballen. Het allerleukste vond ik de Bonte Oudheid. Je ging
zelf toneelspelen maar ook kijken naar andere toneelstukken. Tijdens
het kamp ga je met je klas een toneelstuk bedenken bij een bepaalde
mythe. Wij deden het over het begin van de Trojaanse oorlog. We hadden bedacht om alles andersom te spelen. In plaats van een gouden
appel gebruikten wij bijvoorbeeld een rotte peer (niet echt natuurlijk).
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kamp
leer je elkaar goed kennen en merk je hoe je goed met je
klasgenoten en andere leerlingen kunt samenwerken.

Mette (1B)
Het allerleukste vond ik levend stratego. Iedereen had een eigen strategoshirt gemaakt
met de kleuren en de letter van de klas. Elke klas
had een eigen kamp in het bos en je ging andere
leerlingen aanvallen om te proberen bij het andere
kamp te komen of je ging je eigen kamp verdedigen.

Luc (1A)
Ik vond het kamp hartstikke leuk! Ik kende maar twee kinderen toen
ik hier op school kwam en op het kamp heb ik heel veel kinderen leren
kennen. Het allerleukste vond ik het kampvuur op de laatste avond.
Je kon marshmallows roosteren, de juniorbegeleiders speelden gitaar
en zongen liedjes en er is in de klas zelfs verkering ontstaan die avond
– niet bij mij hoor!
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Juniorbegeleiders
Beer

TOEN
Van de eerste klas weet ik
niet heel veel meer, maar
ik weet nog goed dat ik als
eersteklasser op kamp ging.
Het was een fantastische
week waarin ik veel vrienden
heb gemaakt. Doordat alle
klassen door elkaar waren,
maakte je ook vrienden uit
andere klassen, die je anders
nooit had gekend. Dat was
heel fijn. De juniorbegeleiders waren erg aardig en
ik kon het goed met hen
vinden. Ik wist toen al dat
ik ook heel graag juniorbegeleider wilde worden. Wat
mij het meest bij is gebleven
zijn de leuke spellen, de
late avonden en de gezelligheid. Het allerleukste was
de laatste dag, toen we in
de ochtend levend stratego
speelden.
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Stella

NU
Toen ik voor de zomervakantie werd gevraagd om juniorbegeleider te worden was ik
superblij! Ik had er heel veel
zin in en ik kon niet wachten. Samen met de andere
juniorbegeleiders gingen
we spellen organiseren. Het
kamp was nog leuker dan
in mijn herinnering. Het
was een en al gezelligheid!
In sommige eersteklassers
herkende ik mezelf ook wel.
Het kamp was, ondanks de
coronamaatregelen, echt
geslaagd. Ik vond het fantastisch om te doen en zou zo
nog een keer gaan!
Als ik in de gangen loop zie ik
af en toe ook eersteklassers
en dan maak ik een praatje
met heb, wat heel gezellig is.
Nu ben ik die ‘grote’ juniorbegeleider uit de vierde,
haha.

TOEN
De kennismakingsdag, die
al voor de zomervakantie is,
was voor mij heel belangrijk. Je komt dan te weten
wie je mentor is en wie de
juniorbegeleiders zijn. Ook
krijg je uitleg die nodig is om
goed te kunnen starten. In
het begin lijkt zo’n nieuwe
klas wel spannend, maar het
valt allemaal reuze mee. Je
bent namelijk niet de enige
die zo zenuwachtig is; het is
voor iedereen een nieuwe en
spannende ervaring. Een van
de hoogtepunten in de eerste klas is toch wel het introductiekamp, waar je niet alleen je eigen klas beter leert
kennen, maar ook vrienden
wordt met leerlingen uit de
andere klassen. Dit gebeurde
tijdens de activiteiten en ’s
avonds als je op de kamer
ging kletsen. En aangezien
je daarna veel meer mensen
kent, is het tijdens de pauzes
nog gezelliger!

NU
Vanaf het moment dat ik
wist wat een juniorbegeleider was, wilde ik er ook
eentje worden. Dus toen mijn
mentor uit de eerste mij die
kans gaf, pakte ik die natuurlijk meteen. Als juniorbegeleider is het heel leuk om te
zien wat de eersteklassers
meemaken, want dat heb
je zelf ook allemaal meegemaakt. Wel was mijn kamp
anders dan dat van hen. Het
zit nu op een veel grotere
locatie in Rijssen en vanwege
corona moest het kamp een
beetje worden aangepast. We
mochten bijvoorbeeld geen
disco houden, dus die hebben we vervangen door een
kampvuur. Samen met alle
leerlingen, juniorbegeleiders
en docenten om een vuurtje
zitten, terwijl we marshmallows roosterden en liedjes
zongen, was net zo gezellig!
Het is leuk om kinderen van
verschillende klassen zo met
elkaar om te zien gaan en er
zelf ook bij betrokken te zijn.
Op die manier leer je iedereen, ook de docenten, op een
andere manier kennen!

toen

en

Boaz

TOEN
Ik was erg zenuwachtig toen
ik in de eerste klas kwam. Ik
kende nog niet veel leerlingen, omdat de meeste kinderen van mijn basisschool
naar andere scholen gingen.
We gingen in de derde week
van school op kamp, waar
ik veel mensen heb leren
kennen en veel vrienden heb
gemaakt met wie ik vandaag
nog steeds goede vrienden ben. Dit kamp was een
enorm belangrijke tijd voor
mij. Ik heb in die vier dagen
enorm veel plezier gemaakt.
Ik wilde toen eigenlijk al
juniorbegeleider worden.

Nu
Logisch dus dat ik meteen
“ja” zei toen mij werd gevraagd of ik juniorbegeleider
wilde worden. Ik wilde dit al
sinds ik in de eerste klas zelf
van kamp terugkwam. Het
kamp organiseren samen
met de andere juniorbegeleiders, een band opbouwen
met de eersteklassers en
samen activiteiten doen. We
haalden inspiratie uit ons
eigen kamp, maar voegden
zelf ook nieuwe ideeën toe.
Het voelde een beetje gek
om nu die vierdeklasser te
zijn tegen wie je ooit opkeek.
Gelukkig hebben we met zijn
allen een goede sfeer kunnen creëren en zijn er veel
vriendschappen gevormd.
Ook is het natuurlijk leuk dat
ik nog steeds even een snel
praatje met een van mijn
eersteklassers kan maken als
ik ze toevallig tegenkom op
de gang.

nu

Sarah

TOEN
Wat ik me nog herinner
van mijn kamp in de eerste
klas, is vooral dat ik er heel
erg zenuwachtig voor was.
Ik weet nog dat ik dat hele
weekend heel erg op zag tegen het kamp en het uiteindelijk viel het heel erg mee
en was het superleuk. Wij
hadden allemaal ontzettend
leuke spellen en vooral de
momenten dat je geen activiteit had vond ik erg gezellig. De disco, levend stratego
en levend cluedo waren voor
mij wel de hoogtepunten. Ik
heb op kamp ook leerlingen
ontmoet uit andere klassen
met wie ik nu nog steeds
waardevolle vriendschappen
heb. Het kamp was voor mij
een onvergetelijke ervaring
en een van de hoogtepunten
van mijn schooltijd tot nu
toe.

NU
Het begeleiden van het kamp
voor de eersteklassers dit
jaar was één groot feest. Ik
herkende veel van mijn eigen
kamp, maar er waren natuurlijk wel veel dingen anders,
mede door de pandemie. We
hebben er een geweldig kamp
van weten te maken. Het begeleiden van het kamp bood
weer een heel ander perspectief dan het meemaken hiervan. Het waren erg intensieve,
maar gezellige dagen. Wij
hadden als juniorbegeleiders
net nog even meer te doen
dit jaar, aangezien de klassen in twee kampen waren
opgesplitst en wij met beide
kampen meegingen. Het
praten met de eersteklassers
en het zorgen dat iedereen
zich op zijn gemak voelde,
waren hoofdtaken. Tijdens de
bonte avond werden mooie
toneelstukken gespeeld die
wij met de leerlingen bedacht
en geoefend hadden. Ik
vond het heel leuk dat er
steeds leerlingen naar mij toe
kwamen om hun verhalen te
delen. Dit kamp was opnieuw
een hoogtepunt.
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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.

!

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

			

Ludi Meridiani
Aan het begin van het jaar en halverwege het jaar kunnen de eersteklassers zich

opgeven voor een van de vrijdagmiddagactiviteiten. Er zijn veel verschillende
activiteiten zoals softbal, kunstatelier, Lego masters, gezelschapsspellen,
meerstemmig zingen, robotica, dus voor iedereen zit er wel wat leuks bij.
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JvO op Instagram
Onze leerlingen laten jullie graag zien hoe
een schooldag op het JvO eruitziet. Ga daarvoor op Instagram naar @jvoamersfoort.
In de ronde foto’s vind je vlogs van onze
leerlingen.
11

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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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!
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“ik heb het nu
ook best druk in
de zesde klas. Het
examenjaar is
hard werken, maar
als je genoeg tijd
neemt om muziek
te maken of te
sporten, kun je
goed uitrusten.”

“ Twee weken later kreeg
mijn moeder opeens een
e-mail dat mijn tekening
in de Ickabog (zo heet het
boek van J.K. Rowling) zou
komen. ”
Ravi (klas 1)

R

avi heeft een tekenwedstrijd
gewonnen. Hij heeft een illustratie gemaakt voor het nieuwe
boek van J.K. Rowling. Hieronder
vertelt hij hoe dat gegaan is.
Een maand geleden vond mijn moeder
op internet een wedstrijd van
uitgeverij de Harmonie. J.K Rowling
had een nieuw boek geschreven en dat
moest nog in het Nederlands vertaald
worden. De wedstrijd hield in dat
iedereen die dat wilde, een tekening
mocht maken die zou passen bij een
van de hoofdstukken uit het boek.
Als de tekening af was kon je hem digitaal naar de Harmonie opsturen.
Daar werden de beste inzendingen
uitgekozen en geplaatst.
Toen ik op kamp was, ontdekte mijn
moeder de wedstrijd.
Na een paar dagen kwam ik terug en
14

vertelde ze me over de wedstrijd.
Mijn broertje en zusje waren al begonnen aan hun tekening en gingen die
avond verder.
Ik besloot voor de grap mee te doen.
Diezelfde avond maakte ik de tekening
af en stuurde ik hem op. Ik was heel
verbaasd dat hij de volgende dag op de
website bij de kanshebbers stond.
Twee weken later kreeg mijn moeder
opeens een e-mail dat mijn tekening
in de Ickabog (zo heet het boek van
J.K. Rowling) zou komen.
Daarnaast krijgt onze schoolbibliotheek een boekenpakket ter waarde
van vijfhonderd euro.

Kars (klas 6)

T

oen ik net in de tweede klas
zat begon ik met elektrisch
gitaar spelen. Ik was daarvoor al ongeveer vier jaar bezig met
akoestisch gitaar, maar ik wilde
graag iets nieuws proberen. Elektrisch gitaar spelen leek mij heel
erg gaaf! Nadat ik thuis steeds meer
begon te oefenen, kon in de derde
klas meedoen met de schoolband.
We speelden toen aan het eind van
het schooljaar mee met de schoolmusical. Dat was heel erg leuk.

Toen ik samen met anderen in de
band speelde kreeg ik ook steeds
meer interesse in drummen. Na de
zomervakantie kwam ik in de vierde
klas en besloot ik om naast gitaar
ook te leren drummen. Zo ging ik op
school zelf leren drummen, zonder
een drumleraar. Ik had thuis geen
drumstel. Bijna elke schooldag nadat
mijn lessen waren afgelopen, sloop
ik daarom het muzieklokaal binnen
om nog wat te kunnen drummen
voordat ik naar huis ging. De muziekdocent had er natuurlijk geen problemen mee; hij moedigde mij juist
aan. De andere docenten die nog op
school waren, hadden soms last van
het kabaal. Ik kreeg ook regelmatig

“Toch ben ik heel blij dat ik het
“Puzzelen heb ik altijd leuk gevonden.
heb mogen proberen en heb ik veel
Mijn favoriete vak in de onderbouw
geleerd. Ski-technisch natuurlijk,
was ook altijd wiskunde.”
maar ook als mens. Zo heb ik geleerd
om met teleurstellingen om te gaan.”

complimenten, en sommige docenten
hadden veel bewondering hadden
voor wat ik deed. Drummen is heel
leuk en door deze complimenten
wilde ik het ook heel graag blijven
doen. Uiteindelijk bleef ik tot halverwege mijn vijfde schooljaar op het JvO
heel vaak op school drummen, totdat
ik genoeg geld had gespaard om mijn
eigen drumstel te kopen voor thuis.
Ik werd steeds beter in drummen en
ook in elektrisch gitaar spelen. Het
leek mij daarom erg leuk om een
account aan te maken op Instagram,
waarop ik elke dag video’s zou delen
waarin ik muziek maak. Ik ben onderhand al meer dan een jaar bezig met
dat account en het gaat heel goed!
Het is heel leuk om te zien dat er zo
veel andere mensen zijn die dezelfde
interesses hebben en zoveel passie
voor muziek. Ik upload nu dagelijks
gitaar- en drumvideo’s, maar ik heb
het nu ook best druk in de zesde klas.
Het examenjaar is hard werken, maar
als je genoeg tijd neemt om muziek te
maken of te sporten, kun je goed uitrusten. Uiteindelijk is het het belangrijkst om gewoon te doen wat jij wilt,
en waar jij je goed bij voelt. Voor de
een is dat drummen op school, voor
de ander is dat iets compleet anders.

Suus (klas 6)

A

l toen ik een klein meisje was
had ik één droom: de allerbeste skiester van de wereld
worden. Nu zijn er niet echt bergen
in Nederland, dus dat is nog een
aardige uitdaging als Nederlandse!
Om de allerbeste te worden, moet je
eigenlijk in de bergen wonen zodat
je elke dag kunt skiën. Zo kwam ik
op het idee om naar een internationaal internaat te gaan in Oostenrijk:
de Tourismusschule für Ski in Bad
Hofgastein. Dit is een school waar
de allerbeste skiërs van de wereld
worden opgeleid.
Mijn ouders waren niet meteen
enthousiast toen ik met dit voorstel
aankwam. Het zou namelijk betekenen
dat ik mijn school in Nederland niet
af zou maken en in mijn eentje naar
Oostenrijk zou verhuizen.
Een paar jaar later mocht ik het toch
gaan proberen. In de vierde klas ben ik
naar Oostenrijk gegaan voor de selec-

tiedagen. Wauw, wat was dat een ervaring! Ik heb mensen leren kennen die
allemaal dezelfde passie deelden als ik.
Ik ben uiteindelijk niet aangenomen.
Dit was een grote teleurstelling, omdat
ik echt niets liever doe dan skiën.
Toch ben ik heel blij dat ik het heb
mogen proberen en heb ik veel geleerd. Ski-technisch natuurlijk, maar
ook als mens. Zo heb ik geleerd om
met teleurstellingen om te gaan, maar
ook om nieuwe passies en dromen te
ontdekken.
Inmiddels heb ik een nieuwe passie:
tennis. Ik tennis bijna elke dag en
de komende jaren wil ik proberen er
zoveel mogelijk uit te halen. Misschien
dat ik na het JvO wel naar Amerika ga,
om mijn ambities daar voort te zetten.
Toch blijft skiën mijn echte liefde. De
droom om de allerbeste te worden
heb ik alleen een beetje bijgesteld. Nu
droom ik van een sport waar ik zo vaak
mogelijk van kan genieten.
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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

DAT...
en
WIST JE an onze leerling
v
zo’n 30% an Olympos?
ta
meedoe

O
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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.
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Wat is nou eigenlijk een

Lucas 1A

Alessio 1B

Marijn 1D

Onze mentor is heel erg lief. Ze zorgt
ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn
in de klas en ze geeft tips over hoe
je op een goede manier met elkaar
omgaat.

Onze mentor is heel aardig. Hij legt
dingen goed uit en hij is grappig. De
mentorles is gezellig. Als je ergens
mee zit, helpt hij je meteen.

Onze mentor is heel betrokken. Je
kunt alles bij haar kwijt en dan
denkt ze met je mee.

Hester
Het is fantastisch om van dichtbij
te mogen ervaren hoe kinderen hun
groter wordende wereld tegemoet
treden.
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Janna
Het eerste jaar middelbare
school is voor leerlingen een hele
overgang maar tegelijkertijd is
het ook een jaar vol hoogtepunten
die ze niet snel zullen vergeten.
Het kennismakingskamp, de
kerstviering, het eerste klassenfeest.
Als mentor maak je dat van dichtbij
mee en dat is geweldig!

Roxanne
Wat is het mooi om als mentor
elk jaar weer de ontdekkingstocht
van eersteklasser naar
tweedeklasser van dichtbij te
mogen meemaken en begeleiden.
Om er samen voor te zorgen dat
het een supergezellig, fijn en
veilig jaar is waarin je veel over
jezelf leert, nieuwe vrienden
maakt en wegwijs raakt in het
schoolgebeuren.

mentor?

Cecilia 1C

Isabella 1C

Sven 1B

Mijn mentor leeft echt mee met
ons. Ze is heel lief. Je kunt alles aan
haar vragen en ze geeft heel eerlijk
antwoord, ook haar eigen mening.
Ze maakt het fijner voor ons zodat
we ons snel helemaal thuis voelen
op school.

Onze mentor is geweldig! Ze begrijpt
ons. Ze snapt dat we nog even
moeten wennen aan de middelbare
school en ze helpt ons daarmee. Ze
maakt alles veel makkelijker voor
ons. Ze geeft heel veel tips hoe we
beter kunnen leren leren.

Aan je mentor kun je alles vertellen
wat je dwarszit. Hij is heel aardig en
helpt je waar hij kan. Mijn mentor is
ook heel grappig; daar worden wij
blij van!

Judith
Het allerleukste aan het mentoraat
zijn de mentorleerlingen!

Jan
Van de basisschool naar het
gymnasium is voor leerlingen de
grootste verandering in hun leven
tot nu toe. Ik vind het fantastisch
om de leerlingen een klein beetje
te helpen om er ook de mooiste tijd
van hun leven van te maken.

Cas
Het is leuk om de leerlingen in de
loop van het jaar steeds beter te
leren kennen. Als mentor zie ik de
leerlingen niet alleen tijdens de
les maar ook tijdens bijzondere
activiteiten zoals het kamp. We
maken samen veel mooi momenten
mee.
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Classic Cluedo
D

e eersteklassers beginnen het jaar met
een introductiedag met de mentor en
de juniorbegeleiders. De dag daarna
volgen ze ook nog geen gewone lessen maar hebben ze de activiteitendag Classic
Cluedo, die volledig door de Olymposleerlingen
bedacht en uitgevoerd wordt. Op deze dag leer

geen foto’s
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je op een leuke manier de vakken, de school en andere leerlingen kennen.
Dit jaar waren de leerlingen in een labyrint beland
met een levensgevaarlijke Minotaurus. Om te ontsnappen aan deze Minotaurus moesten de leerlingen
in groepen verschillende opdrachten uitvoeren.

Cara 1B
Ik vond het een heel erg gezellige dag. Het was een goede
manier om kinderen uit je klas
te leren kennen en ook kinderen uit andere eerste klassen.
Het onderdeel debatteren ging
bij ons enorm fanatiek. Tijdens
het debat was je een van de
Griekse goden en moest je je
in die rol inleven. Zo leerde
je ook meteen wat over de
verschillende goden.

Maartje 1B
Ik vond de spellen die dag heel leuk en goed bedacht.
Het was leuk dat alle eerste klassen met hetzelfde bezig
waren en dat je ook speelde tegen kinderen uit andere
klassen.
Je kon die dag goed zien wie heel graag wilden winnen
en wie gewoon voor de lol meededen. Zo kwam je dus
weer wat meer te weten over je klasgenoten.
Het allerleukst vond ik het
vlaggenspel. Je moest daarbij
met het vlaggenalfabet de namen van de belangrijkste personen uit de oudheid met een
vlag naar een groepje kinderen
aan de overkant seinen. Je
klasgenoten hielpen je dan om
een goede pose aan te nemen.
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De Tok
Annemijn Habets en Kiki Seelen (allebei 16) zitten
in de hoofdredactie van de Tok, de schoolkrant van
het JvO. De Tok bestaat al meer dan 75 jaar - in het
schoolkrant-archief kun je zelfs Toks terugvinden uit
1945! Iedereen die een passie heeft voor schrijven,
of houdt van graphic design (want de schoolkrant
moet er natuurlijk ook mooi uitzien!), kan zich bij de
redactie van de Tok aansluiten, of je nou in klas 1 zit
of klas 6. Annemijn en Kiki vertellen jullie er graag
wat meer over.
Kunnen jullie wat over jezelf vertellen?
Kiki: ‘Ik ben Kiki, zit in klas 5 en doe aan hiphop en streetdance. Verder werk ik in een restaurant, vind ik het heel
gezellig om met vrienden leuke dingen te doen - en ben ik
sinds dit schooljaar samen met Annemijn hoofdredactrice
van de Tok. Dat is niet alleen leuk en leerzaam, maar ook
supergezellig!’
Annemijn: ‘Ik ben Annemijn, ik zit net zoals Kiki in de 5de en
in mijn vrije tijd zit ik in een orkest, waar ik dwarsfluit speel.
Net zoals Kiki zit ook ik op hiphop.’
Hoe zijn jullie bij de Tok terechtgekomen?
Kiki: ‘Ik ben erbij gekomen via mevrouw Meijer, die toen de
Tok begeleidde. Zij kwam langs in de klas om over de Tok te
vertellen, en het leek me gelijk heel leuk. En ik vind het nog
steeds erg leuk, want ik zit er nog steeds bij!’
Annemijn: ‘Eigenlijk ben ik erbij gekomen door Kiki. Ik ben
in de derde klas een keer met haar meegegaan naar een
vergadering toen ben ik artikelen gaan schrijven. En nu zit ik
dus in de hoofdredactie, samen met meneer Meulensteen,
de begeleidende docent. In het begin vond ik dat nog best
spannend, in de hoofdredactie zitten, maar het heeft goed
uitgepakt.’
Wat vinden jullie nou het leukste aan de Tok?
Annemijn: ‘Dat alle redactieleden altijd vol creatieve ideeën
zitten voor artikelen en hoe de editie eruit moet zien, en dat
als ie is gedrukt, dat je hem dan aan de hele school kunt
uitdelen. Bij elke editie is weer te zien dat iedereen echt z’n
best heeft gedaan om er iets moois van te maken. Ook is het
echt leuk om te zien dat iedereen die schrijft voor de Tok,
zich ontwikkelt in haar of zijn schrijfstijl.’
Kiki: ‘Het leukste vind ik de groep die de Tok maakt. Verga26

deringen zijn niet alleen productief maar ook gezellig, en op
de gang of bij de kluisjes kun je altijd wel een praatje met
iemand maken. Verder vind ik het ook heel leuk om mensen
te interviewen: je komt altijd leuke dingen te weten en je
gaat mensen op een hele andere manier zien.’
Kunnen jullie wat vertellen over de vergaderingen van
de Tok? Wat moet er allemaal gebeuren om een editie te
maken?
Annemijn: ‘Eerst komen we met een kleiner groepje samen
om alvast te bedenken wat goede ideeën voor een thema en
artikelen zijn. Daarna vergaderen met de hele redactie, werken we de artikelen verder uit en verdelen we de artikelen
onder elkaar, zodat iedereen iets kan schrijven. Ook bepalen
we de deadline, wanneer alles binnen moet zijn.’
Kiki: ‘Als dan iedereen zijn artikel heeft ingeleverd, gaan
de artikelen naar de editors, die zorgen ervoor dat de
Tok ook een mooie opmaak heeft. Daarna gaat de
Tok naar de drukker, dan wordt-ie een week
later geleverd en delen we hem uit.’
Wie kunnen zich aanmelden voor de redactie van de Tok? Kun je je ook als eersteklasser
aanmelden?
Kiki: ‘Iedereen kan zich aanmelden voor de Tok, dus
zeker ook als je in de 1ste zit! Het is vooral belangrijk
dat je het leuk vindt. Als je nog niet zo goed kunt schrijven, is dat echt geen probleem - dat leer je wel, dat komt
vanzelf. Je hoeft ook niet gelijk allerlei ingewikkelde stukken te schrijven, je kunt zelf kiezen of je iets moeilijks wilt
schrijven of niet. En je kunt in het begin ook met iemand
meekijken die wat meer ervaring heeft.’
Annemijn: ‘Er zijn echt veel mogelijkheden binnen de
schoolkrant, het is dus niet zo dat je alleen maar artikelen
kunt schrijven, er moeten bijvoorbeeld ook foto’s gemaakt
worden.’
Tenslotte: wat is het leukste artikel dat je tot nu toe voor
de Tok hebt geschreven?
Annemijn: ‘Toen meneer Van Maurik, een Geschiedenisleraar
die elke leerling wel kent, na 40 jaar (!) JvO met pensioen
ging, mocht ik docenten over hun relatie met hem interviewen. Het horen van die verhalen was erg interessant en
leuk om te doen! Ik vond het jammer dat ik dat eigenlijk pas
hoorde toen hij wegging. Ik kwam meer te weten over wie hij
echt is, en over zijn manier van lesgeven. Toen we die editie
aan hem overhandigden, werd hij er ook helemaal emotioneel van, dat was echt heel bijzonder.’
Kiki: ‘Het leukste artikel dat ikzelf heb geschreven is denk
wel over het meedoen, voor één dag, aan de Ramadan. Dat
hebben we met de hele redactie gedaan, en dat sloten we
ook met z’n allen af door samen te gaan eten en koken.’
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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.
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Waarom naar het JvO?

De eersteklassers Rumi, Eli, Jasper, Emma en Lise vertellen waarom zij voor het JvO gekozen
hebben en hoe zij het nu vinden op school.

LISE 1E
Toen ik hier binnen liep
op de open dag was het
meteen heel gezellig en
iedereen deed aardig
tegen elkaar. Ik wist
meteen dat ik naar het
JvO wilde. Ik zag me
hier al helemaal rondlopen.
Eerst was iedereen een
beetje verlegen maar
iedereen leerde elkaar
al snel goed kennen. Na
het kamp voel je je echt
helemaal JvO’er. De juniorbegeleiders spelen
hier een belangrijke rol
in. Ze kletsen veel met
iedereen en vertellen
van alles over school en
over de docenten. Het
huiswerk vond ik wel
wennen, maar als je
er gewoon aan begint,
valt het uiteindelijk wel
mee. Je moet het wel
goed plannen.
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JASPER 1E
Ik wilde heel graag naar
een gymnasium want ik wil
heel graag Latijn leren. Als
je Latijn leert, heb je daar
ook veel voordeel van bij de
andere talen. Op de open
dag voelde ik me thuis en
het leek me een erg gezellige
school.
Nu ik erop zit vind ik de
school uitdagend. Ik moet
veel meer doen dan ik gewend was. Het niveau is veel
hoger. Ook het huiswerk is
wennen. Ik ben er gemiddeld anderhalf uur per dag
mee bezig.
ELI 1E
Ik was net verhuisd van Utrecht
naar Amersfoort. Het JvO vond
ik klein en overzichtelijk. Op de
basisschool leerde ik niet heel
veel meer en ik hoop dat ik dat
op deze school volop kan doen.
De sfeer vond ik meteen fijn.
Ik vind het heel erg leuk. Het
is dichtbij. We hebben een erg
gezellige klas! We hebben al een
klassenfeest gehad!

RUMI 1E
Ik wilde graag
naar een categoraal gymnasium.
Het JvO is kleiner
dan een scholengemeenschap. Ik
wilde graag zoveel
mogelijk uitdaging.
Nu ik erop zit vind
ik het leuk. De kinderen en de docenten zijn erg aardig.
Het begint niet
meteen heel moeilijk maar ik denk
dat ik hier voldoende uitgedaagd zal
worden. Tot nu toe
vind ik biologie het
interessantst.

EMMA 1E
Ik heb voor het JvO
gekozen omdat ik de
sfeer hier heel fijn vind.
Iedereen doet hetzelfde
niveau. Kinderen hebben
vaak ongeveer dezelfde
dingen meegemaakt
op de basisschool en
begrijpen elkaar daardoor heel goed. Doordat
het een kleine school is,
voelt het meteen fijn om
hier als eersteklasser te
komen. Ook is er aan het
begin van het jaar een
uitgebreid introductieprogramma waardoor je
iedereen uit je eigen klas
maar ook leerlingen uit
de andere eerste klassen
snel leert kennen.
Ik vond Latijn in het
begin wel lastig maar
op een gegeven moment
ga je het begrijpen. De
volgorde van de zinnen is
bijvoorbeeld heel anders.
De verhalen vind ik sowieso heel erg leuk.

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

Hier wonen de leerlingen van het JVO:

Ermelo - 1

Bunschoten Spakenburg - 8
Vriezenveen - 1

Hilversum - 1

Nijkerk - 10

Baarn - 46
‘s-Gravenhage - 1

Soest - 99

Nijkerkerveen - 3

Hooglanderveen - 10

Hoogland - 17

Amersfoort - 444

Achterveld - 11

Bilthoven - 1
Bosch en Duin - 2

Voorthuizen - 1

Stoutenburg - 2

Den Dolder - 6
Vleuten - 1

Zwartebroek - 1
Hoevelaken - 7
Terschuur - 1

Leusden - 49

Soesterberg - 13

Barneveld - 3

Huis ter Heide - 2

Utrecht - 5

Austerlitz - 1

Woudenberg - 4

Scherpenzeel - 1

Lunteren - 2

Maarn - 22

Driebergen Rijsenburg - 5

Maarsbergen - 3

Doorn - 7

Amerongen - 1

Ede - 1

Houten - 1
Wijk bij Duurstede - 1
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PRESENTEREN:

KOM NAAR ONZE OPEN DAG
OP VRIJDAG 29 JANUARI 2021
KIES EEN TIJDSLOT OP WWW.JVO.NL VANAF 15:30 UUR

KIDS
ONLY!
ONZE LESMIDDAGEN ZIJN OP WOENSDAG 13 JANUARI, 10 FEBRUARI
EN 17 FEBRUARI VAN 14:00 TOT 16:00 UUR
GEEF JE OP VIA WWW.JVO.NL
WEBINAR VOOR OUDERS EN LEERLINGEN OP MAANDAG 1 FEBRUARI
VAN 19:30 TOT 21:00 UUR OP WWW.JVO.NL

