GoJvO!
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Voorwoord
Het kennismakingskamp voor eersteklassers
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Cambridge Engels
Delf Frans
Kunst
Olympos
Novum
Mentor
Classic Cluedo
De GSA
Op reis met het JvO: Ardennen
Op reis met het JvO: Griekenland / Italië
Waarom naar het JvO?
Hier wonen je medeleerlingen
Open dag en lessenmiddagen

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

Kiki (1C)
Ik vond de avondspellen in het donker
het leukst, bijvoorbeeld het dierenspel
waarbij je in het donker in het bos de
juniorbegeleiders moest zoeken. Die hadden
dan een grappig dierenmasker op.

Lieuwe (1A)
Het leukst van het kamp vond ik de disco op de slotavond.
Er was een gezellige sfeer. Ik vond het ook fijn dat je naast
leuke activiteiten ook vrije tijd had om even lekker je eigen
gang te gaan, te voetballen of een spel te doen.
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kamp
leer je elkaar goed kennen en merk je hoe je goed met je
klasgenoten en andere leerlingen kunt samenwerken.

Myrthe (1B)
Ik vond het heel leuk van het kamp dat je ook leerlingen uit andere
klassen leert kennen. Zo heb ik Kiki leren kennen en we gaan nu nog
steeds met elkaar om.
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Juniorbegeleiders

Artina

TOEN
Ik vond het heel spannend
om naar de middelbare
school te gaan. Alles was
nieuw en ik kende bijna
niemand! Gelukkig waren
er meteen al veel activiteiten waarbij je je klasgenoten leerde kennen en
daardoor kreeg ik al snel
veel vrienden. Toen we op
kamp gingen, werden dat
er alleen nog maar meer,
want toen leerde ik ook alle
andere klassen kennen en
tot op de dag van vandaag
ben ik nog steeds bevriend
met leerlingen die ik toen
heb ontmoet. Op het kamp
deden we veel leuke spellen
zoals Levend Stratego en op
de laatste avond hadden we
een disco.
De juniorbegeleiders waren
heel erg aardig en hielpen
de mentoren goed. Vanaf
het begin wist ik al dat ik
later ook juniorbegeleider
wilde worden.
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Jasper

NU
Toen ik vlak voor de zomervakantie werd gevraagd
om juniorbegeleider te
worden, zei ik onmiddellijk
ja. De eerste twee schooldagen was ik aanwezig bij
de eerste klas om te helpen
en om de eersteklassers
wat meer kennis te laten
maken met de school. In de
derde schoolweek gingen
we op kamp. Samen met de
andere juniorbegeleiders
organiseerden we spellen en
tussen de spellen door ging
ik lekker kletsen met de
eersteklassers. Het was een
superleuke ervaring en ik
heb ineens heel veel nieuwe
leuke mensen leren kennen.
Soms kom ik de eersteklassers nog wel eens tegen in
de gang en dan maken we
weer even snel een praatje.
Ik ben superblij dat ik juniorbegeleider mocht zijn en
mijn advies voor als jij hier
ooit ook voor gevraagd gaat
worden is: ZEG JA!

TOEN
De eerste klas, wat een tijd.
De eerste paar dagen waren
echt superleuk. We deden allemaal spelletjes en
activiteiten om elkaar beter
te leren kennen. Daardoor
maak je in de eerste paar
dagen al veel vrienden.
Kamp was echt een feest!
Je was een paar dagen weg
met je nieuwe vrienden. De
oh zo grote juniorbegeleiders waren mee. Ze hadden
heel leuke spellen voorbereid en ze deden zelf ook
aan alle activiteiten mee. Als
er geen activiteit was, waren
we of de hele tijd bezig met
de tafelvoetbal
of buiten lekker aan het
sporten. Ik keek toen tegen
de juniorbegeleiders op
en wist meteen dat ik er
later ook juniorbegeleider
wilde worden. Ik zag het
al helemaal voor me dat je
dan de eersteklassers mocht
begeleiden en coole dingen
mocht doen.
Het hoogtepunt van de
eerste klas was voor mij dus
ook het kamp.

NU
Juichend stond ik in de
kamer te dansen toen ik te
horen kreeg dat ik de kans
kreeg om juniorbegeleider te
worden. Ik was eigenlijk de
eerste dag best zenuwachtig
toen ik de nieuwe eersteklassers moest verwelkomen,
maar het was fantastisch.
De eersteklassers waren heel
aardig en helemaal enthousiast. Ik kon mij zelf wel herkennen in de eersteklassers.
Toen we uiteindelijk op kamp
gingen was het opnieuw
één groot feest. Je leert alle
eersteklassers kennen en je
voelt je overdag eigenlijk net
zoals een eersteklasser. Het
was erg leuk om te zien hoe
leuk ze mee deden met alle
spellen en hoe ze buiten de
activiteiten om bij je gingen
zitten om gewoon even te
praten. Het was zwaar om de
hele tijd met volle energie
met de eersteklassers mee
te doen, terwijl je de dag
er voor niet heel goed had
geslapen. Ik was na die week
ook helemaal uitgeput, maar
ik zou het zo weer over doen.

toen en nu
Leon

TOEN
Ik weet nog goed dat ik het
erg spannend vond om voor
het eerst naar de middelbare school te gaan. Alles
was veel groter en anders
dan op de basisschool. Ook
toen we op kamp gingen
vond ik het wel een beetje
overweldigend, maar dat
gevoel was snel verdwenen.
Na de eerste paar uur was
het alleen nog maar lachen
en lol maken. In de eerste
weken leer je je eigen klas
al best goed kennen, maar
op kamp krijg je ook snel
contact met de andere klassen en je maakt veel nieuwe
vrienden. Ik kan me nog
goed herinneren dat voor
mij de leukste momenten ’s
avonds laat waren, wanneer
iedereen extra gezellig en
enthousiast meedeed met
de activiteiten, die door de
juniorbegeleiders werden
georganiseerd. We vonden
alle juniorbegeleiders ontzettend verantwoordelijk
en volwassen, en natuurlijk
wilden we opeens allemaal
juniorbegeleider worden!

Willemien

NU
Om het kamp vanuit het perspectief van een juniorbegeleider mee te maken, was weer
een compleet andere ervaring.
Toen ik werd gevraagd, was ik
behoorlijk verrast, maar natuurlijk ook superenthousiast!
Ik moest meteen denken aan
mijn eigen juniorbegeleiders,
en hoe groot en volwassen
die waren. Dat ik nu zelf die
persoon zou worden, vond
ik heel gaaf. Op kamp gaan
als een juniorbegeleider is
misschien nog wel leuker
dan als eersteklasser: het
samen werken met de andere
juniorbegeleiders, mentoren
en docenten, zien hoe de eersteklassers meteen hun draai
vinden, samen de activiteiten
doen. Het kamp was een en
al gezelligheid! Na het kamp
was het ontzettend leuk om
terug op school de gemaakte
vriendschappen te zien, alle
nieuwe groepjes die waren
gemaakt, en klassen die door
elkaar heen zitten in de pauze.
Het is natuurlijk supergezellig
om daar even langs te lopen
en samen herinneringen op te
halen aan het kamp!

TOEN
Dat ik naar de eerste klas
ging, kan ik me nog goed
herinneren. Ik kende nog
niemand uit mijn klas, maar
sinds de eerste dag voelde
ik me meteen thuis en
iedereen deed superaardig.
Als eersteklasser had ik
heel veel zin in het kamp.
Ik weet nog wel dat ik het
heel spannend vond! In
zo’n korte tijd heb ik zoveel
mensen leren kennen. De
vrienden die ik heb gemaakt
op het kamp en begin van
de eerste klas, zie ik nog
steeds bijna elke dag! Ik
vond de juniorbegeleiders
echt geweldig en keek erg
naar hen op. Zij waren de
oudere leerlingen met al
veel ervaring. Ik wist na het
kamp meteen dat ik zelf
ook juniorbegeleider wilde
worden!

NU
Ik vind het echt heel leuk dat
ik dit jaar juniorbegeleider
ben! Wel vind ik het raar om
te beseffen dat ik nu zelf de
oudere leerling ben met ervaring, want voor mijn gevoel is
het niet lang geleden dat ik
zelf in de eerste klas zat. Het
kamp was geweldig! Ik heb
er echt van genoten. Ik vond
het vooral leuk om te zien
hoe de eersteklassers elkaar
beter leerden kennen en hoe
er vriendschappen ontstonden. Tijdens het kamp hadden we als juniorbegeleiders
meer verantwoordelijkheid
en moesten we drie spellen
bedenken. Het was zo leuk
om te zien hoe enthousiast
alle leerlingen hieraan meededen. Het was te gek om het
kamp van een andere kant
mee te maken!
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KLASSIEK
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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KE TALEN
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,
circus, robotica, dus voor iedereen zit er wel wat leuks bij. Zo leer je nog meer
kinderen uit andere eerste klassen kennen!
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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.
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BÈTA
op het JvO
Houd je van rekenen? Of
van de natuur en natuurverschijnselen? 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…
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•	je op het JvO al vanaf klas 1
natuurkunde en scheikunde
krijgt?
•	Je in een gloednieuw bèta-lab
al je practicumopdrachten kunt
doen?
•	je in klas 1 een groot project doet
over water?
•	maar liefst 70% van de leerlingen
in klas 4 een bèta-profiel kiest?
•	regelmatig leerlingen prijzen
winnen voor nationale en
internationale bèta-wedstrijden?
•	we interessante bèta-modules
aanbieden over sterrenkunde,
duiken en anatomie?
•	je al in klas 1 mee kunt doen aan
een project op de Universiteit
Utrecht?

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!

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.

6
7
8
9
10
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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.
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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“Ik heb met veel
plezier aan het
project gewerkt
en blijf met lego
ontwerpen en
bouwen. Wie weet ga
ik ook ooit nog eens
bij lego werken.”

“Ongeveer een jaar geleden
werd ik gescout door ASM
scholarships. Zij vroegen
zich af of ik interesse had in
voetballen voor een universiteit
in Amerika ”

Chloë (klas 5)

T

oen ik 10 jaar was begon ik met
voetballen. Ik ben keeper en
mijn droom is om voor een profclub te voetballen. Die droom begint
langzaam werkelijkheid te worden,
want over minder dan 2 jaar, zodra ik
mijn diploma op het JvO heb behaald,
vertrek ik naar de VS om daar te
voetballen voor een universiteit.
Al sinds ik op voetbal zit train ik keihard
om mijn droom uit te laten komen. Zo
speelde ik op mijn 13de al met meiden
die 3 jaar ouder waren dan ik, train ik
elke zondag bij Keepersschool Midden
Nederland op Papendal in Arnhem, heb
ik een jaar met jongens gevoetbald en
speel ik nu in een talententeam bij SV
Saestum in Zeist. Ik probeer er alles
aan te doen om het beste uit mezelf te
halen en daarom pas ik mijn voeding
aan, ga ik op tijd naar bed en train ik
zo’n 4x per week. Al het harde werken
wordt gelukkig ook beloond, want ongeveer een jaar geleden werd ik gescout
door ASM scholarships. Zij vroegen zich
af of ik interesse had in voetballen voor
een universiteit in Amerika. Na veel
gesprekken via Zoom tekende ik in december 2020 mijn contract bij hen. Dit
14

houdt in dat ik over minder dan 2 jaar
in de VS ga studeren en voetballen op
ongeveer eredivisie niveau of hoger! Ik
heb het voordeel dat ik op het gymnasium zit en daardoor waarschijnlijk in
aanmerking kom voor een scholarship
op academisch niveau (Academic Scholarship) en op basis van mijn talent
voor keepen (Athletic Scholarship). Om
te bepalen hoe hoog de studiebeurs zal
zijn die een school/coach mij aanbiedt,
moet ik dit schooljaar een toets (de
ACT) maken om mijn niveau te bepalen. Hoe hoger mijn score, hoe hoger
mijn studiebeurs zal zijn en op hoe
meer scholen ik terecht kan. Ook moet
ik al mijn gemiddelde cijfers en mijn
keepersfilmpjes van mijn wedstrijden
en trainingen opsturen. Met die studiebeurs worden dan mijn woning op de
campus, mijn maaltijden, mijn studie
en mijn voetbal allemaal voor me betaald. Over een jaar hoop ik meerdere
aanbiedingen van scholen en coaches
te hebben gekregen, maar tot die tijd
is het nog niet zeker waar ik precies ga
studeren en voetballen. Het is in ieder
geval een enorm gaaf vooruitzicht! Ben
je benieuwd naar mijn keepersfilmpjes?
Check mijn insta @chloe_gk1 !

Boris (klas 3)

A

l vanaf dat ik klein was, bouw
ik graag met lego. Ik heb
vooral interesse in technisch
lego en begon met simpele machines te bouwen met lego dacta. Dat
is een oude legoserie waarmee je
op een eenvoudige manier allerlei
natuurkundige principes leert. De
volgende stap was lego Mindstorms.
Daarmee kun je onder andere
robots bouwen die je vervolgens
zelf kan programmeren. Inmiddels
heb ik een hele verzameling van
legorobots uit de afgelopen decennia. Het is leuk om te zien hoe de
lego en techniek samengaan. Via
YouTube en andere social media
doe ik inspiratie op om dingen te
bouwen. De afgelopen jaren ben ik
regelmatig met mijn familie naar
Legoland geweest. Ik vind het leuk
om te zien hoe ze daar alles tot in
detail kunnen bouwen met legostenen. Via via ontdekte ik Lego Studio,
een programma waarmee je op de
computer digitale lego-ontwerpen
kunt maken. De afgelopen tijd heb
ik daarmee verschillende projecten
gemaakt.
En zo kwam ik ook op het idee om
hier iets mee te gaan doen voor
Novum. In de 2e en 3e klas kun je
deelnemen aan Novum. Je mag dan

tijdens de gewone lessen aan een
eigen project op school werken.
Ik had al eerder aan de hand van
de bouwtekeningen mijn eigen huis
nagebouwd in lego. Het leek me een
heel leuk idee om het nieuwe schoolgebouw ook op die manier na te
bouwen, als Novum-project.
Om de school zoveel mogelijk op
schaal na te kunnen bouwen en zo
gelijkend mogelijk, heb ik aan de
rector kopieën van de bouwtekeningen gevraagd. Vervolgens heb ik op
mijn computer aan de hand van de
bouwtekeningen de school op schaal
nagebouwd in Lego Studio. Ik ben er
wel een aantal maanden mee bezig
geweest om alles na te meten en
vervolgens de juiste blokjes erbij te
zoeken. Het resultaat was mooi: de
school op de computer in 3-d gemaakt van legostenen. De grote uitdaging was om het vervolgens ook fysiek na te bouwen. Na meer dan 3000
steentjes en ruim een week bouwen
stond er een school op schaal! Ook
het borstbeeld van Johan van Oldenbarnevelt heb ik nagebouwd zodat
het helemaal compleet is.
Ik heb met veel plezier aan het project gewerkt en blijf met lego ontwerpen en bouwen. Wie weet ga ik ook
ooit nog eens bij lego werken.

“Ik wist niet of ik goed genoeg was,
maar ik heb toch besloten auditie te
gaan doen, want niet geschoten is
altijd mis toch? Een week later hoorde
ik dat ik was aangenomen! ”
Marleen (klas 5)

T

oen ik in de tweede klas zat,
wilde ik heel graag op dansen.
Zo’n stoere hiphopper, dat leek
me wel wat! Meteen na de eerste
les was ik al verkocht en ik ben het
de jaren daarna alleen maar leuker
gaan vinden en ik wilde steeds meer.
Toen ik net voor de lockdown naar
de musical “Anastasia” was gegaan,
werd het mijn droomwens om later
iets met dansen en zingen te gaan
doen. Liefst in musicals spelen op
Broadway en over de wereld reizen
als danser op tournee met een grote
popster!
Helaas kwam toen corona om de hoek
kijken en heb ik heel lang alleen online
of zelfs helemaal geen dansles gehad.
Toen ben ik thuis zelf maar veel gaan
dansen en heb ik ook andere dansstijlen uitgeprobeerd.

Een tijdje later ben ik gaan kijken naar
dansopleidingen. Omdat ik nog maar
weinig ervaring had met dansen, wilde
ik graag een vooropleiding doen, zodat
ik zoveel mogelijk kans zou hebben om
later van dansen mijn beroep te maken! En zo kwam ik uit bij Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Ik
wist niet of ik goed genoeg was, maar
ik heb toch besloten auditie te gaan
doen, want niet geschoten is altijd mis
toch? Een week later hoorde ik dat ik
was aangenomen!
Op dit moment dans, acteer en zing ik
elke vrijdag na school en zaterdag de
hele dag bij Lucia Marthas in Amsterdam. Het is heel zwaar, maar echt ontzettend leuk. En hopelijk kan ik over 2
jaar verder naar de hbo-opleiding en
mijn droom waar gaan maken!
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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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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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Een eigen
De school nabouwen

met Lego

NOVUM

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

Eline 1D

Kim 1C

Devran 1E

Onze mentor is heel aardig maar ook
heel duidelijk. Ze legt heel goed uit hoe
alles op school werkt en hoe je het best
je huiswerk maakt. Eigenlijk alles wat
je moet weten om lekker mee te kunnen
draaien op het JvO.

Het is heel prettig om met onze mentor
te praten. Ze luistert heel goed naar
je. Ze probeert er samen de klas voor
te zorgen dat de klas een hechte groep
wordt en dat iedereen zijn plekje daarin
heeft.

Een mentor is iemand aan wie je alles
kunt vertellen. Ze helpt je met alles
op school wat je niet begrijpt, met je
vakken. Je kunt gewoon alles bij je
mentor kwijt.

Roxanne
Bram 1D

Hester
Het leukste van mentor zijn is het zien
groeien van enkele individuen die elkaar
nog niet kennen tot een leuke, vrolijke,
sterke groep.
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Onze mentor is aardig, vrolijk en
grappig. Als je iets niet snapt, kan ze het
je uitleggen. Als je een grapje maakt,
doet ze leuk mee. Ik voel me erg op mijn
gemak bij mijn mentor.

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?
Judith

Hidde 1C

Cas

Samen ervoor zorgen dat iedereen
zichzelf kan zijn.

Een mentor is iemand die je helpt om je
middelbare school goed door te komen.
Tijdens de mentorles kun je allerlei
vragen stellen, bijvoorbeeld over hoe
je je leerwerk aan kunt pakken. Onze
mentor is heel aardig!

Het is mooi om de leerlingen in de
loop van het jaar steeds beter te leren
kennen. Als mentor zie ik de leerlingen
tijdens de lessen, maar ook tijdens
bijzondere gebeurtenissen zoals het
kamp.

Maia 1E

Jan

Evie 1B

De mentorlessen zijn altijd leuk. Je leert
er hoe je je huiswerk kunt aanpakken
en dingen die het makkelijker maken
om lekker te kunnen werken.

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.

Je mentor is iemand aan wie je alles
kunt vertellen. Als je ergens mee zit, dan
denkt hij met je mee en dan probeert
hij het samen met je op te lossen. De
mentorlessen zijn heel gezellig; de
mentor maakt vaak grapjes. In de
mentorles leer je hoe je je schoolzaken
goed aan kunt pakken.
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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 je op een leuke manier de vakken, de
school en andere leerlingen kennen.

Fenneke (klas 6) en Eden
(klas 6)
Zes jaar geleden maakten we
het zelf mee: onze eerste dag
op het JvO. Het was een dag
waarop we onze klasgenoten en
het nieuwe schoolgebouw leerden kennen en samen allerlei
leuke activiteiten deden. Nu zes
jaar later, zijn wij degenen die deze bijzondere dag hebben
georganiseerd voor de eerste klas.
In de bovenbouw kun je meedoen aan het Olympos24

programma, waarbij je modules volgt met een hele andere
inhoud dan de reguliere lessen. Bij de molude Classic
Cluedo, die wij hebben gevolgd, ga je met een groepje
leerlingen een activiteitendag organiseren voor de eerste
schooldag van de eerste klas. We hebben goed nagedacht
over onze eigen ervaring zes jaar geleden om zo goed mogelijk te kunnen bedenken hoe een leerling de eerste dagen op het JvO ervaart. Dat kan best spannend zijn namelijk. Alles en iedereen is ineens groot en het hele gebouw
is nieuw voor je. Onze uitgangspunten waren dan ook dat
iedereen zich op zijn gemak zou voelen en dat de dag geen
klassenstrijd zou worden, maar juist een dag waarop de
héle jaarlaag zou samenwerken. Met verschillende spellen,

Wietse 1B
Ik vond het leukste onderdeel
bruggen bouwen. Je moest
van Kapla-plankjes een zo lang
mogelijke brug bouwen die
helemaal zelfstandig kon staan
(zonder spijkers en vasthouden).
Het was leuk om in de loop
van de dag het raadsel van de
gestolen bliksemschicht van
Zeus te ontrafelen.

Maarten 1B
Het allerleukst van die dag
vond ik de stormbaan. Er
stond op het veld voor de
school een gigantische
stormbaan waar je zo snel
mogelijk in estafettevorm
doorheen moest.
Het is heel leuke dag om je
klasgenoten en de juniorbegeleiders beter te leren kennen en ook raak je wat meer
thuis in de school.

zoals een detectivespel, een persoonlijk spel om elkaar te
leren kennen en een stormbaan konden de leerlingen per
klas informatie verzamelen. Met de hele jaarlaag konden zij
zo het Cluedo-raadsel oplossen.
Evenementen organiseren is niet iets waar je op een gewone schooldag mee te maken krijgt, dus daarom was deze
Olymposmodule ook vooral een heel verrassende module.
Ineens maak je mee hoe de back stage organistatie van
zo een activiteitendag, die wij zes jaar geleden zelf hebben
beleefd, in elkaar zit. Er komen ineens zo veel zaken op je
af waar je van tevoren niet aan had gedacht en natuurlijk
gaan er dan dingen mis. Spullen raakten kwijt, de tijd ging
te snel en dan weer te langzaam en we hebben veel moe-

ten improviseren, maar uiteindelijk zorgde dat juist voor een
hele gezellige en leerzame dag
en we hebben ontzettend veel
positieve reacties van de eersteklassers ontvangen. Eersteklassers die geen idee hebben
hoe hard wij door de school
hebben gerend en hoe vroeg
we zijn opgestaan om deze dag
voor hen klaar te zetten, maar
daar zullen ze over zes jaar wel
weer achter komen.
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De GSA
Jurjen, Frédérique, Tessa, Jacinthe, Britt, Chloë, Fenneke en
Eden zitten samen met nog 20 andere leerlingen in de GSA.
Een grote groep dus, met leerlingen uit klas 1 t/m klas 6.

Wat is de GSA?
De letters staan voor Gender & Sexuality Alliance. Het doel van de leerlingen van de GSA is dat iedereen zichzelf kan zijn ongeacht seksualiteit of genderidentiteit. Voor leerlingen die bijvoorbeeld homo zijn of
die zich niet thuisvoelen in het hokje jongen of meisje, is het heel fijn
om te merken te weten dat andere leerlingen uitnodigend zijn om daar
open over te zijn.
Wat was voor jou de reden om bij de GSA te komen?
Jurjen: ‘Ik vind het belangrijk dat er gelijkheid is in de wereld. Iedereen
heeft het recht om zichzelf te zijn en ik vind het mooi dat ik daar bij de
GSA iets voor kan betekenen.’
Eden: ‘Ik vond het doel van de GSA altijd al heel positief en ik wilde
daar ook een bijdrage aan leveren. We zijn nu met zo’n grote groep dat
het voor iedereen nog duidelijker is dat je op het JvO jezelf kunt zijn.
Voor mij gaat het dan niet alleen om seksualiteit of genderidentiteit;
het maakt natuurlijk ook niet uit wat je afkomst of cultuur is. En heb
je een bijzondere hobby? Dan is dat juist interessant!’
Chloë: ‘Voor mij speelde ook een rol om met anderen in contact te
komen die op dezelfde manier over homoseksualiteit denken; we kunnen dan ook goed ervaringen uitwisselen. Tegelijkertijd zitten er ook
hetero’s in de GSA, want iedereen kan als doel hebben om diversiteit
aan te moedigen.
Wat doet de GSA?
Fenneke: ‘We laten zien dat we er zijn, zodat het voor alle leerlingen
vanzelfsprekend wordt. We maken er op Paarse Vrijdag een feestje
van. Op deze vrijdag in december versieren we de school met veel
regenbogen en paars. We vragen alle leerlingen en docenten om paars
te dragen; iedereen kan ook in een speciaal lokaal langskomen voor
paarse nagellak en meestal zorgen we voor speciaal snoep. In oktober
is het internationale coming out day. We hebben een tentoonstelling
gemaakt met verschillende vlaggen met uitleg wat de symboliek is van
de vlaggen. Toch leuk om te weten waarom de regenboog zo vaak als
symbool te zien is!’
Eden: ‘We hebben symposia georganiseerd en het landelijke GSA-congres waarin we onze goede ervaringen hebben gedeeld met GSA’s van
andere scholen. We hebben natuurlijk regelmatig bijeenkomsten om
activiteiten voor te bereiden.’
Tessa: ‘Maar gezelligheid is ook belangrijk! We hebben een filmmiddag
georganiseerd en een picknick. De appgroep van de GSA is ook echt
gezellig. We hebben ook nog een Instagram-account waarin we laten
zien waar we mee bezig zijn.
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Wat merk je voor effect?
Jacinthe: ‘In mijn nieuwe klas en bij de GSA voelde ik heel
veel zelfvertrouwen. Ik ben uit de kast gekomen in de klas en
thuis ook: ik heb de regenboogvlag uit de kast gehaald en op
het plafond gehangen!’
Frédérique: ‘Als je weet dat anderen je accepteren, dan kun
je pas echt jezelf zijn. Omdat er zoveel aandacht voor is, gaan
alle leerlingen er goed mee om.’
Britt: In groep 8 voelde ik niet dat ik ergens bij hoorde. Bij de

GSA merkte ik dat iedereen erbij hoort, en daar voelde ik me
direct thuis.’
Fenneke: ‘In vergelijking met een paar jaar geleden wordt
er vaker openlijk gesproken over seksualiteit en gender, ook
door leerlingen die daar verder niet zo mee bezig zijn. Er zijn
ook veel meer leerlingen uit de kast gekomen.’
Tessa: ‘Het uit de kast komen was eigenlijk heel makkelijk.
Het is heel fijn dat het door anderen niet als bijzonder gezien
wordt. De drempel is echt heel laag geworden daardoor.’

Van links naar rechts staand:
Britt (2), Jacinthe (3), Eden
(6), Tessa (6), Fenneke (6),
Jurjen (3)
Van links naar rechts zittend:
Chloë (5) en Frédérique (3)
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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 Marel, Lieke, Mathias, Eliab en Bijan vertellen waarom zij voor het JvO gekozen hebben en hoe zij het nu vinden op school.

Marel 1A
Ik heb voor het JvO gekozen omdat ik de online lesmiddag heel leuk vond. Het
had een centraal thema
over Theseus en de minotaurus. Ik vond het heel
leuk om op die manier met
de klassieke oudheid bezig
te zijn. Alle onderdelen
hadden daarmee te maken.
De leuke en interessante
lesmiddag heeft me uiteindelijk overgehaald om naar
deze school te gaan.
Ik vind het hier hartstikke
leuk. Het is wel even wennen. Je begint met een
introductiedag met de
mentor en de volgende
dag Classic Cluedo. Op die
dagen leer je je klasgenoten meteen goed kennen.
Daarna ga je ook nog op
kamp en dan is het echt
jouw school geworden.
Ik vind het fijn om met
kinderen op een school te
zitten die allemaal hetzelfde doen. Ik kan me
wel herkennen in andere
kinderen. Juniorbegeleiders
zijn ook een beetje zoals ik
geweest en die kunnen me
dan tips geven.
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Lieke 1A
Ik heb voor het JvO gekozen omdat
ik op de basisschool altijd veel meer
uitdaging nodig had en ik dacht
dat ik hier wel veel uitdaging zou
krijgen. Ik wilde ook wel heel graag
Grieks en Latijn erbij want ik houd
heel erg van talen. Nu ik op het JvO
zit, vind ik het heel erg leuk. Het gebouw is heel mooi. De zijkanten zijn
oud en het midden is van glas en
juist supermodern. Het allerleukst
vond ik de eerste dagen maar ook
de lesdagen, het kamp, Walibi. Qua
uitdaging zit ik hier helemaal goed.
Sommige vakken zijn nog steeds
wel makkelijk en andere vakken
zijn moeilijk maar daar word je
goed bij geholpen. Je bent hier niet
meer het kind dat alles al weet; je
krijgt ook gewoon hulp en hoeft het
niet allemaal zelf uit te zoeken.
Mathias 1A
Latijn leek me heel erg leuk. En toen ik
voor het eerst de school binnenkwam,
voelde ik meteen dat de school bij me
paste. De sfeer was heel fijn. Op het
JvO zitten meer kinderen die net als
ik nog best jong zijn omdat ze een
keer versneld zijn. Nu ik op het JvO
zit, zit ik erg op mijn plek. Ik merk nu
wel dat ik echt mijn koppie erbij moet
houden; ik begrijp niet meer alles
vanzelf. Dat is even wennen (bijvoorbeeld bij Latijn) maar ik leer er wel
veel meer van. Ik zit in een leuke klas
en ik heb een heel aardige mentor.

Eliab 1A
Ik heb gekozen voor het
JvO want ik vond de
sfeer heel fijn. Ik wil later
graag chirurg worden en
daarom leek gymnasium
me wel handig. Mijn juf
vond het ook echt iets
voor mij. Het JvO is heel
warme school. Iedereen
doet gymnasium hier
en dat vind ik ook fijn.
De docenten weten goed
wat je nodig hebt, ook
in de toekomst. Ik vind
het ook leuk dat er veel
verschillende groepen zijn
zoals leerlingenraad, LEA,
schoolkrant. Er is voor
iedereen wel een groep
waar je lekker in kan. Je
kent heel snel mensen uit
verschillende klassen. De
juniorbegeleiders zijn ook
echt leuk. Ze weten beter
dan de mentoren hoe het
is om twaalf te zijn. De
mentoren zijn ook wel een
keer jong geweest maar
dat is langer geleden. De
juniorbegeleiders staan
wat dichterbij je en ze
begrijpen je heel goed. De
mentor is ook heel fijn.
Hij bespreekt algemene
dingen, hoe je goed kunt
leren en hoe je het leuk
kunt hebben met elkaar.

Bijan 1A
Ik had gekozen voor de
school vanwege de online lesmiddag. Die was
goed georganiseerd en je
kreeg ook een leuk lespakket thuis. Er zat heel
veel mythologie in de
lesmiddag (bij alle vakken) en daardoor kreeg
ik meteen wel het gevoel
dat als ik meer van mythologie wilde weten, ik
naar deze school moest
gaan. Het was heel goed
geordend en er was goed
over nagedacht. Daardoor had ik er meteen
wel vertrouwen in dat
het hier op school geen
rommeltje zou zijn.
Nu ik hier zit, klopt dat
ook wel. Je krijgt goed
les, het huiswerk is te
doen, je hebt ook nog
tijd voor andere dingen.
De sfeer in de klas is
gezellig, soms wel een
beetje druk. Als er echt
iets wordt uitgelegd, is
het meestal wel rustig
zodat je je optimaal kunt
concentreren.
Op het kamp vond ik de
bonte oudheid heel leuk.
Daar ging je zelf met je
klas een mythologisch
verhaal naspelen.

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

Hier wonen de leerlingen van het JVO:

Ermelo - 2
1

Bunschoten Spakenburg - 78
Vriezenveen - 1

Hilversum - 1

Nijkerk - 8
10

Baarn - 48
46
‘s-Gravenhage - 1

Soest - 98
99

Nijkerkerveen - 3

Hoogland - 23
17

Hooglanderveen - 11
10

Amersfoort - 442
444

Achterveld - 9
11

Bilthoven - 1

Leusden - 56
49

Soesterberg - 11
13
Bosch en Duin - 2
Huis ter Heide - 2

Zeist - 1

Utrecht - 6
5

Voorthuizen - 1

Stoutenburg - 3
2

Den Dolder - 6
Vleuten - 1

Zwartebroek - 1
Hoevelaken - 8
7
Terschuur - 1

Austerlitz - 1

Woudenberg - 54

Scherpenzeel - 1

Barneveld - 53

Lunteren - 12

Maarn - 23
22

Driebergen Rijsenburg - 5

Maarsbergen - 2
3

Doorn - 57

Amerongen - 1

Ede - 1

Houten - 1
Wijk bij Duurstede - 1
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Nieuwsgierig geworden?

Kom

langs!

Open dag:
vrijdag 28 januari van 16.00 tot 21.00 uur
Informatieavond voor ouders groep 7 en 8:
maandag 31 januari van 19.30 tot 21.00 uur
Lessenmiddag voor leerlingen van groep 7 en 8:
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op 19 januari,
9 februari of 16 februari 2022
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