GoJvO!
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Het kennismakingskamp voor eersteklassers
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Talent
Cambridge Engels
Delf Frans
Kunst
Olympos
Novum
Mentor
Classic Cluedo
De schaakclub
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

Lieve (1C)

Ik vond alle spellen in het bos heel
leuk, vooral Levend Stratego op de
laatste dag. Verder was het gewoon
heel gezellig. Doordat we met meerdere
klassen tegelijk waren, maakte je ook vrienden buiten je klas. Als we elkaar op school tegenkomen, dan kletsen we weer even.

Julius (1C)

Het leukste van het kamp vond ik de speurtocht met de mythologische wezens. Dat was een spel dat de juniorbegeleiders hadden bedacht. Ze maakten hele originele en grappige geluiden en dan moesten wij hen zoeken.
Tijdens het eten zat je met kinderen uit andere klassen aan tafel; die leerde
je zo ook meteen kennen. Leuk als je elkaar op school dan weer ziet.
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kamp
leer je elkaar goed kennen en merk je hoe je goed met je
klasgenoten en andere leerlingen kunt samenwerken.

Marissa (1A)

Ik vond het heel fijn dat je op kamp heel veel vrienden kon maken,
ook uit andere klassen. Leuke activiteiten waren allerlei spellen die
we deden met de juniorbegeleiders. Op de laatste avond was de bonte
avond superleuk. Alle klassen speelden een mythologisch verhaal. Dat
was echt lachen!
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Juniorbegeleiders

Marie-Juliette

TOEN
Als eersteklasser vond ik
alles eng. Ik vond de lessen
eng, de docenten eng, mijn
klasgenoten eng … en om
dan op kamp te gaan, met
die kinderen die ik nauwelijks kende, vond ik wel het
allerengste. Totdat ik op
kamp ging. Daar leerde ik
mijn klasgenoten kennen,
en heb ik banden geschept
die ik nu nog steeds heb.
Ik kon lekker kletsen en lol
hebben tijdens onze vrije
tijd, en fanatiek meedoen
tijdens de activiteiten. Het
allerleukste vond ik de
momenten ’s avonds vlak
voor de lichten uitgingen,
toen ik met alle andere
meiden op mijn kamer kon
kletsen. En misschien ook
de Bonte Oudheid, de avond
waarop mijn klas en ik een
toneelstuk gingen opvoeren,
en daarna lekker hebben
gedanst. Ik ontdekte dat de
eerste klas helemaal niet zo
eng was en dat ik allemaal
leuke klasgenoten had om
mijn schoolcarrière mee te
delen — en natuurlijk om het
supergezellig mee te hebben!
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NU
Ik was vorig jaar erg verrast toen ik gevraagd werd
juniorbegeleider te worden.
Ik herinner me het moment nog precies — tijdens
de pauze werd ik op mijn
schouder getikt, mij werd de
vraag gesteld, en ik riep
meteen JA, natuurlijk! Op
mijn eigen kamp herinner
ik me nog precies dat ik de
juniorbegeleiders zo oud en
volwassen vond, en hoe ik
me nooit zou kunnen hebben voorgesteld dat ik ooit
een van hen zou worden.
Maar toen ik als juniorbegeleider op kamp ging, merkte
ik dat ik deze twijfels in de
laatste drie jaren compleet
was kwijtgeraakt. Het kamp
was echt superleuk — samen
met de andere juniorbegeleiders heb ik spelletjes
georganiseerd, gekletst met
eersteklassers, en natuurlijk
lekker gek gedaan op de
laatste avond. Ik was doodmoe aan het einde, maar
het was zo leuk, dat ik het zo
opnieuw zou doen!

Thijs

TOEN
Het voelt als gisteren, de
eerste klas. Ik weet nog zo
goed hoe zenuwachtig ik was
om op kamp te gaan met
allemaal mensen die ik niet
kende. Gelukkig waren er genoeg spellen om elkaar goed
te leren kennen en je voor te
bereiden op een geweldige
tijd. Toen alles en iedereen
eenmaal bekend was, was
het feesten geblazen. Het
mythische dierengeluidenspel, waarbij je in het donker
op zoek moest naar verstopte juniorbegeleiders, de
Bonte Oudheid, een toneelstuk over een Griekse mythe
en de disco waren allemaal
hoogtepunten van mijn
kamp. De meeste onderdelen waren georganiseerd of
begeleid door de juniorbegeleiders. Ik keek daarom ook
enorm op tegen de juniorbegeleiders. Ik dacht meteen:
dat wil ik later ook worden,
juniorbegeleider.

NU
Ik dacht aan kleine Thijs,
toen ik hoorde dat ik juniorbegeleider mocht worden.
Hoe erg hij opkeek naar de
juniorbegeleiders die toen
mee waren op zijn kamp.
Ik was natuurlijk megablij,
want dat is wat ik al die tijd
gewild had. Het juniorbegeleiderschap ging me goed af.
Spellen bedenken, brainstormen, taken verdelen en alles
ook daadwerkelijk organiseren vond ik geweldig. Eenmaal op het kamp aangekomen voelde het alsof er niks
veranderd was, maar dat
was er natuurlijk wel. Ik was
juniorbegeleider en had al 3
jaar middelbare school achter de rug. Het was geweldig
om de nieuwe eersteklassers
allemaal mooie herinneringen te zien maken. Eenmaal
terug van kamp was het
prachtig om te zien hoe alle
gemaakte vriendschappen
stand hielden na het kamp.
Het is een ervaring om nooit
te vergeten.

toen en nu
Rajonemul

TOEN
Ik herinner mij de eerste dag
nog heel goed. Ik weet nog
dat ik nerveus was om naar
school te gaan, omdat ik nog
helemaal niemand kende.
Het viel echter allemaal
reuze mee. Ik had een goede
mentor en iedereen was heel
aardig. De eerste paar dagen
deden we allemaal activiteiten om elkaar beter te leren
kennen. Ik maakte al snel
veel vrienden. Op kamp was
het heel gezellig. Ik leerde
veel mensen kennen uit de
andere eerste klassen en ik
had het echt naar mijn zin.
Zelf vond ik dat de juniorbegeleiders heel aardig waren
en je kon altijd naar ze toe
gaan als je ze nodig had.
Ook deden ze heel leuk mee
met de spellen. Vanaf dat
moment wilde ik ook een
juniorbegeleider worden.

NU
Ik vind het echt geweldig
om een juniorbegeleider te
zijn! Toen ik gevraagd werd
om juniorbegeleider te
worden, was ik wel echt heel
enthousiast. Ik was wel heel
zenuwachtig op de eerste
dag, maar dat ging wel heel
snel weg nadat ik zag dat
de eersteklassers ook heel
nerveus waren. De eerste
paar schooldagen waren
wel leuk met de eersteklassers. Ze gingen eerst even
kennismaken met elkaar en
ze gingen allemaal activiteiten doen om elkaar beter te
leren kennen. Op kamp was
het echt superleuk! Samen
met anderen juniorbegeleiders gingen spellen klaarzetten en begeleiden. Het was
echt leuk om te zien dat de
eersteklassers het naar hun
zin hadden. De juniorbegeleiders en de docenten die
meegingen, vonden het ook
fantastisch!

Noortje

TOEN
Op de eerste dag van de
brugklas werd ik direct verwelkomd door mijn mentor
en de twee juniorbegeleiders. Ik vond het zelf heel
spannend, want ik kende
bijna niemand van de klas.
Direct vond ik de sfeer heel
gezellig en voelde ik me goed
bij de keuze voor het JvO,
omdat iedereen zo aardig
en vrolijk was. We deden
veel activiteiten met de hele
jaarlaag om elkaar beter te
leren kennen en ik leerde
al snel mijn klas kennen.
Ook gingen we natuurlijk
op kamp, wat ik eigenlijk
wel het leukste vond van
de eerste klas. Dan doe je
allerlei spellen en activiteiten, die georganiseerd zijn
door de juniorbegeleiders en
de mentoren. Alle juniorbegeleiders waren er dus en
daar keken we allemaal wel
tegenop. Toen wist ik gelijk al
dat ik ook juniorbegeleider
wilde worden, omdat het me
zo leuk leek om de nieuwe
eersteklassers te verwelkomen en zich op hun gemak
te laten voelen.

NU
Ik was heel blij toen ik te
horen kreeg dat ik juniorbegeleider mocht zijn. Ik
geef wel toe dat ik best
zenuwachtig was, toen ik
voor het eerst voor de klas
stond met hun mentor. De
leerlingen vonden het ook
wel spannend allemaal. De
eerste twee dagen was ik
erbij om ze te helpen met
alle nieuwe dingen. Ook was
er een activiteitendag waar
we bij hielpen. In de derde
week van school gingen we
mee op kamp en hebben we
een aantal spellen bedacht,
die ze allemaal fanatiek
uitvoerden. Ik herkende
een aantal dingen nog van
mijn eigen kamp en om alles
terug te zien van een andere
kant was erg gek, maar ook
superleuk!
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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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GRIEKS

Kenan 1E

“Ik vind Latijn heel leuk.
Het biedt veel
uitdaging. Je
moet best veel
woordjes en rijtjes leren. Bij het
vertalen vind ik
vooral de verhalen leuk om te
vertalen”.

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?

KLAS
2
in actie tegen
armoede

Hoe is het om in armoede te leven? Om die vraag draaide de
projectweek van klas 2. September stond in het teken van
verschillende activiteiten op het JvO: op school dompelden
jaarlagen Parnassos, twee en vier zich onder in de projectweken.
Voor klas twee stond die week in het teken van armoede.

aan een kerk schreef een leerling: “De
verhalen waren mooi en intrigerend.
Daarna kregen we ook nog iets te eten
en drinken. Heel gastvrij!”
De leerlingen kwamen deze week ook
zelf in actie. Aan het begin van de week
kregen de leerlingen de opdracht om
in groepjes zelf een actie op te zetten
ten gunste van de voedselbank. Met de
actie hoopten we geld en voedsel op te
halen om te doneren.

“We hebben wafels verkocht in de stad
en daarmee geld opgehaald. We zijn ook langs de deuren
gegaan om lege flessen op te halen. We gingen naar de
stad en iedereen nam iets mee. De ene wafels en de ander
toppings en toen mochten we een tafel lenen van een
restaurant.”
“De voedselbankactie was leuk. Iedereen ging creatief
allemaal acties verzinnen. Wij gingen in onze eigen buurt
collecteren en donderdag gingen we knuffels en koekjes
verkopen.”
We vroegen aan de leerlingen waarom zij dachten dat
dit een belangrijk thema is. Hier kwamen verschillende
mooie reacties op:
“Ik denk dat het thema armoede is, omdat er een stigma
op heerst en omdat het ongezien is.”
“Ik denk dat het thema armoede is, omdat de inflatie
ervoor zorgt dat veel meer mensen arm worden.”
“Ik denk dat het thema armoede is, omdat kinderen
dan ook meer stilstaan bij armoede. Het is goed voor de
opvoeding.”
Op maandag startten we met een bezoek aan de voedselbank. In een lange sliert fietsten we naar de locatie.
Daar leerden we dat deze voedselbank wekelijks aan ruim
600 gezinnen voedselpakketten verstrekt. We kregen een
rondleiding en zagen de enorme opslag die wekelijks gevuld moet worden en ook net zo snel weer leegraakt.
Op school gingen de leerlingen verder aan de slag met
het thema. Ze discussieerden over stellingen, luisterden
naar twee dames die zelf in armoede leven en brachten
een bezoek aan een kerk en een moskee. Over het bezoek

“We kamen op het idee om armbandjes, lavendelzakjes
en sleutelhangers te verkopen. Het oorspronkelijke idee
was om het samen in een buurt te verkopen, maar naderhand besloten we o het individueel te doen, omdat het
hard regende. Uiteindelijk ging het heel goed en hebben
we 168 euro opgehaald.”
Op vrijdag was
het moment
van de waarheid: de leerlingen lieten
weten hoeveel
geld ze met hun
groepje hadden
opgehaald en
ze konden al
het verzamelde
voedsel op
school inleveren. Het resultaat was fantastisch. De leerlingen hebben
in totaal ruim 6.000 euro opgehaald en daarnaast waren
er 40 kratten vol met levensmiddelen.
13
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“Gelukkig mocht ik op
school enkele lessen
missen zodat ik toen
toch kon trainen. Vrij
snel daarna werd
alles weer zo goed als
normaal.

Natasja klas 4

I

n 2015 begon ik met turnen. Ik
vond turnen gelijk superleuk, al
was ik er niet gelijk heel goed in.
Ik heb zeker twee jaar in de recreatie
gezeten en op een gegeven moment
wilde ik stoppen met turnen, aangezien ik niet goed genoeg was voor
de selectie. Totdat op een dag mijn
trainster zei dat ik mee mocht turnen met de selectie. Ik was zó blij en
enthousiast dat ze me daar eindelijk
goed genoeg voor vond. En voordat
ik het wist turnde ik mee met de
meiden tegen wie ik zo opkeek. Vanaf
dat moment ging alles opeens heel
goed: trainingen gingen supergoed
en ik won medailles op wedstrijden.
Toen ben ik in twee jaar tijd drie
niveaus gestegen. Ik mocht toen
meeturnen met de andere selectiegroep, namelijk de turnsters die op
landelijk niveau turnden. Ik vond
dat enorm spannend, maar ik had al
gauw vriendinnen gemaakt en dat
maakte het turnen nóg leuker.
Rond deze tijd ging ik ook naar de
middelbare school, dus het was even
spannend of twaalf uur in de week
14

turnen en school samen wel goed samen gingen. Nu kwam corona ook nog
eens om de hoek kijken. Zowel turnen
als school veranderde. We hadden
natuurlijk online les, maar ik mocht
niet meer turnen, want je mocht
niet binnen sporten. Daardoor heb ik
een hele lange periode niet getraind.
Toen hadden mijn trainers bedacht
ook online turnles te geven, maar dat
was echt 10 keer niks. Thuis turnen is
gewoon onmogelijk. Even later gingen
we buiten trainen, maar dat was niet
echt turnen meer. We deden eigenlijk
gewoon conditieoefeningen en krachttrainingen. Ook al was het wel fijn om
weer te bewegen, ik miste het turnen
wel. Even later mochten we weer de
hal in en daar keek ik erg naar uit. Maar
nadat ik net weer alles had opgepakt,
moesten we wéér stoppen met turnen,
want er kwam een nieuwe lockdown.
Op een gegeven moment kwam er een
regel dat je alleen vóór 17:00 binnen
mocht trainen. Gelukkig mocht ik op
school enkele lessen missen zodat ik
toen toch kon trainen. Vrij snel daarna
werd alles weer zo goed als normaal. Nu
turn ik weer met heel veel plezier.

Anna klas 4

T

oen ik zeven was begon ik
met musicallessen volgen op
De Springplank (een theaterschool in Amersfoort). Een heleboel
van mijn klasgenootjes zaten er ook
op en het leek mij wel leuk om te
proberen. Ik vond de eerste les helemaal geweldig en meer dan acht
jaar later vind ik dat nog steeds.
Nu volg ik naast de musicallessen
ook dans- en zanglessen. Ik ben
hiermee begonnen omdat ik het
leuk vond maar naarmate ik ouder
werd, wilde ik mezelf er ook verder
in ontwikkelen.
Toen ik naar het JvO kwam, heb ik
daarom ook meteen auditie gedaan
voor schooltoneel. Dit was zeker de
goede keuze want de schooltoneel
groep is voor mij een fantastische
manier geweest om nieuwe mensen
uit andere jaarlagen te leren kennen.
Behalve zingen, dansen en acteren
heb ik ook veel andere dingen ge-

Ik heb ook meteen
auditie gedaan voor
schooltoneel. Dit was
zeker de goede keuze
want de schooltoneel
groep is voor mij een
fantastische manier
geweest om nieuwe
mensen uit andere
jaarlagen te leren
kennen.
leerd. Ik vind het heel makkelijk om
voor de klas te staan en een presentatie te geven omdat ik door theater
gewend ben om voor een grote groep
mensen te staan. Ook heeft het
voorbereiden voor voorstellingen mij
veel geleerd over samenwerking en
prioriteiten stellen. Omdat ik vaak in
groepen zat met kinderen die ouder
waren dan ik, leerde ik al op jonge
leeftijd dat oudere kinderen eigenlijk
helemaal niet zo eng zijn. Dat heeft
mij vooral veel geholpen toen ik in de
eerste klas zat.
Ook al krijg je het op de middelbare
school drukker dan op de basisschool,
het is nog steeds belangrijk om tijd te
maken voor buitenschoolse activiteiten en je hobby’s. Het maakt niet uit
hoeveel toetsen ik in een week heb,
ik kan die stress altijd even vergeten tijdens mijn dansles. Zelfs als ik
daardoor minder tijd voor schoolwerk
heb.

Roemer klas 4

“Ik ben minder gaan
voetballen, wat ik jammer
vind. Daar staat tegenover
dat ik meer met muziek mag
doen, wat ik superleuk vind. ”

T

oen ik in groep 6 zat begon ik
veel muziek te luisteren van
grote artiesten zoals The Beatles en wilde ik een instrument leren
spelen, dus vroeg ik aan mijn ouders
of ik op drummen mocht, zonder
succes. Het zou thuis en bij de buren
te lawaaiig zijn. Met enige tegenzin
begon ik als alternatief gitaarlessen
te volgen en dat bleek al gauw een
groot succes. Na twee jaar speelde ik
mee in een gitaarorkest!
In de tussentijd begon ik ook met
componeren, het schrijven van muziekstukken/liedjes. Het is gebruikelijk om
achter de piano te componeren, een
instrument dat ik nog niet speelde.
Door te componeren leerde ik de piano
goed kennen en beter bespelen. Op
compositieles heb ik veel toffe dingen
mogen doen zoals het schrijven voor
orkest, strijkkwartet, jazz combo’s en
nog veel meer. Het mooiste is dat sommige werken ook live werden opgevoerd door professionele musici!
Eind vorig schooljaar stelde mijn com-

positiedocente aan mij voor om auditie
te doen bij het Koninklijk Conservatorium Den Haag voor het vak compositie. Na meerdere auditierondes kreeg
ik de uitslag: ik was toegelaten! Naast
compositielessen ging ik ook gitaar en
theorielessen volgen. Ik ben minder
gaan voetballen, wat ik jammer vind.
Daar staat tegenover dat ik meer met
muziek mag doen, wat ik superleuk
vind. Twee keer per week reis ik per
trein naar Den Haag, op donderdagmiddag en op zaterdagochtend. Donderdag heb ik gitaar en compositieles
en op zaterdag theorieles. In overleg
met school mis ik een aantal lessen op
donderdag, dus doe ik wat meer werk
buiten school om.
Het is mijn droom om later iets met
muziek te doen, wat weet ik nog niet
precies. Om zo’n goed mogelijk beeld te
krijgen van alles wat ik later kan doen
probeer ik nu zoveel mogelijk verschillende dingen uit. Ik vind het heel fijn
dat ik dit allemaal mag doen en dat de
school mij hierbij helpt.
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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…
Laat je verbeelding groeien!

Je gebruikt… • creativiteit
• fantasie
• houdingen
• gekke stemmetjes
• vreemde personen
• verrassingen
• energie

Leren kijken!
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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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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
Jelle 1B
Onze mentor
maakt vaak
grapjes. We
moeten altijd erg
lachen als hij een
opdracht fancy
noemt. In de mentorlessen legt hij uit
hoe je met een Plenda kunt werken. Hij
luistert goed hoe het met iedereen gaat
en doet daar dan ook wat mee.

Leyla 1C
Een mentor helpt
je met plannen en
huiswerk maken
en werken met je
Plenda en ze geeft
tips hoe je je kunt
voorbereiden op je toetsen. Ze zorgt er ook
voor dat je je klas snel goed leert kennen
door allerlei leuke spelletjes.
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Sara 1G
Onze mentor
bespreekt alle
activiteiten die
gaan gebeuren
vooraf goed met
ons door. Zo weet
je altijd precies waar je aan toe bent.
Vandaag gingen we elkaar interviewen
tijdens de mentorles. Dat is leuk want
op die manier kom je meer te weten
over je klasgenoten.

Dion 1E
Mijn mentor is een erg
enthousiaste mentor.
Ze is altijd blij, altijd
vrolijk. Je kunt bij haar
terecht als je ergens
mee zit of als je gewoon
even wilt kletsen. Tijdens de mentorles
helpt ze je bijvoorbeeld met plannen en ze
bespreekt hoe alles op school gaat.

mentor?
Charlize 1A

Een mentor helpt
je met alles, of
het nu iets op
school is of iets
thuis, je kunt
alles met hem
bespreken. Als we het heel druk hebben
dan doen we in de mentorles even leuke
spelletjes om te ontspannen.

Bram 1F

Een mentor is van al je
docenten de docenten
met wie je het meest
omgaat, de opperjuf.
Je kunt altijd bij
haar terecht. Ze helpt
leerlingen uit onze klas bijvoorbeeld die het
spannend vinden dat de eerste toetsen eraan
komen. Ze probeert je daarin gerust te stellen.

Mink 1D
Onze mentor
leeft zich goed
in de leerlingen
en ze weet wat
er speelt bij
leerlingen. Als
er iets met je is, kun je dit altijd tegen
haar zeggen. Ze is heel open en ze
probeert mee te denken in een oplossing
voor je. Ze voelt het zelf vaak ook goed
aan als er iets is en helpt dan meteen.
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Classic Cluedo

De 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.

Isa en Daria klas 6
Alweer vijf jaar geleden kwamen
wij zelf voor het eerst op het
JvO. We hebben nog levendige
herinneringen aan onze Classic
Cluedo-dag. We vonden het toen
ontzettend leuk, maar we hadden ook zeker ideeën over hoe
wij dat zelf zouden aanpakken. Toen de kans zich voordeed
om Classic Cluedo zelf te organiseren grepen wij die dus
met beide handen aan.
24

Met andere jaargenoten en de hulp van dramadocente
Judith Meijer hebben we lang nagedacht over hoe we de
dag het beste konden neerzetten. Over alles moest worden nagedacht. Hoe zorg je ervoor dat alle eersteklassers
zich op hun gemak voelen? Welke activiteiten moeten
er eigenlijk komen? Bovendien moest de dag draaien
rondom een thema dat ook nog eens met klassieke oudheid te maken had. Al snel kwamen we uit bij het verhaal
van Herakles: de Griekse held die twaalf taken moest
uitvoeren voor koning Eurystheus.
De verhaallijn van de dag was dat eerstejaars Herakles

Bas 1E
De dag ging over de twaalf
werken van Herakles. We
moesten zelf ook verschillende werken doen die
dag, zoals seinen met
vlaggen en een uitdagende
opdracht met popcorn die
je op een bepaalde manier
moest verplaatsen. Ik
vond het wel knap hoe die
leerlingen zo’n hele dag
georganiseerd hebben en het is heel leuk om op die
dag je eigen juniorbegeleiders tegen te komen.
Ik heb nu ook nog een vriend die ik ontmoet had
met Classic Cluedo en met hem en zijn groepje ga
ik nog steeds om.

Dilber 1E
Ik vond het een heel gezellige dag waarop je veel
andere kinderen leerde kennen. Ik leerde ook de school
beter kennen omdat je op
verschillende plekken in de
school activiteiten had. Alles was georganiseerd door
bovenbouwleerlingen en de
juniorbegeleiders hielpen.
Als je bedenkt dat je later
zelf ook juniorbegeleider
kunt worden of Classic Cluedo kunt organiseren,
superleuk! Ik houd daar heel erg van!

hielpen bij het uitvoeren van deze taken. Daarvoor moesten ze samenwerken bij veel spellen:
debatteren, levend tafelvoetbal, dramaspellen, een Kahoot om kennis te maken met alle
docenten en nog veel meer. Gedurende de dag
waren alle klassen gemengd en dus is de vorming van een hechte jaarlaag daar al begonnen. Ook leerden alle eersteklassers de juniorbegeleiders, die meehielpen, kennen. We sloten
de dag gezamenlijk af met een beloning in de
vorm van een patatje op het schoolplein.

Zelf hebben wij ontzettend veel geleerd
van het organiseren van deze gezellige
activiteitendag. We moesten omgaan
met tegenslagen, materialen regelen,
spellen bedenken en uitvoeren en onverwachte situaties snel oplossen. We
hebben veel lol gehad in het opzetten en
uitvoeren van de dag en zijn benieuwd
naar wat deze jaarlaag er over vijf jaar
zelf nog van weet!
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Schaakclub
Bij een school als het Jvo hoort natuurlijk een schaakclub
en sinds niet al te lang is die er ook. Maar hoe is die nou
eigenlijk ontstaan? Het begon allemaal in de eerste klas
toen er met de Ludi Meridiani geschaakt werd bij meneer Velzel. Een paar enthousiaste leerlingen wilden wel
meedoen aan het Amersfoortse schoolschaaktoernooi.
Een paar jaar lang hebben we dat ook gedaan, totdat we
in de vierde klas kwamen en toen wilden we meer. Zo zijn
wij op het idee van een schaakclub gekomen.
Het idee van een schaakclub kwam vorig jaar al, toen we in de
vierde zaten, maar dit jaar besloten we om er echt wat van te
maken. We schaakten iedere vrijdag met een groep mensen
maar die groep is nu veel groter geworden met kinderen uit
alle jaarlagen, van Parnassos 1 tot met de zesde. Voor ons is het
leuk om te zien hoe iedereen, ongeacht hun leeftijd, samen aan
het schaken is.
Als schaakclub doen wij natuurlijk ook mee aan toernooien. Vorig jaar hebben wij meegedaan aan de NK schoolschaak kwalificaties, waar wij helaas net niet door waren. Dit jaar gaan we er
weer voor met hopelijk beter resultaat. Ook deden wij mee met
Amersfoortse schoolschaak toernooi waar wij met onze teams
eerste, tweede, derde en vierde zijn geworden. We zijn van plan
in de toekomst nog veel meer leuke dingen te doen!
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Gijsbert: “Het leukst aan de schaakclub vind ik de sfeer, het is
heel erg relaxt en altijd super gezellig. Wat ook erg leuk is om te
zien is hoe leerlingen van tien tot en met achttien jaar samen
schaken en dat zelfs docenten soms langskomen om even te
kijken.”

jij er plezier in hebt ben je welkom! Kun je niet schaken? Dan
leren we het je! En als je wel kunt schaken, kun je altijd nog beter leren schaken of wat partijtjes spelen tegen anderen. Iedere
vrijdagmiddag zijn we er. Zien we jou ook volgend jaar bij onze
schaakclub?

Gijsbert (5C) & Quinten (5B)

Quinten: “Het is leuk om te zien dat we mensen bij elkaar brengen die elkaar anders nooit zouden leren kennen. Ik krijg zelf
veel motivatie om ermee door te gaan wanneer ik rondkijk en al
die mensen zie schaken en vooral als ik zie dat ze het echt naar
hun zin hebben.”
We schaken iedere vrijdagmiddag na het zesde uur in het
wiskundedomein bij lokaal 0.33. Als je dan nog niet uit bent of
nog andere dingen te doen hebt ben je altijd welkom om later
aan te schuiven. Ook als je niet heel lang kan blijven, omdat je
bijvoorbeeld moet sporten, ben je welkom.
We hebben besloten om alles zo toegankelijk mogelijk te houden voor iedereen: geen vaste leden, geen restricties en geen
verplichtingen. Iedereen is welkom! Het maakt niet uit op wat
voor niveau je schaakt, gezelligheid is het enige wat telt. Zo lang

de oplossing: 1.Dxd8 Pxd8 2.Te8#
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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 Lilian, Jelte, Rosa, Matthia en Arne vertellen waarom zij voor het JvO
gekozen hebben en hoe zij het nu vinden op school.

Lilian 1B
Ik woon tegenover de
school en mijn broer
heeft ook op het JvO
gezeten en had altijd
leuke verhalen over
school. Zelf was ik op
zoek naar uitdaging
omdat ik het op de
basisschool allemaal
best makkelijk vond.
Ik vond de sfeer
meteen heel fijn. Het
voelde fijner dan op
andere scholen. Het
gebouw is heel overzichtelijk waardoor
je er niet snel zult
verdwalen.
Wat ik heel leuk vind
aan het JvO is dat er
leuke kinderen op zitten en dat het gezellig
is. Door de activiteitendag en kamp aan
het begin van het
schooljaar heb ik veel
kinderen uit andere
eerste klassen leren
kennen.
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Jelte 1B
Ik heb gekozen voor het JvO omdat de
meester had gezegd dat ik meer uitdaging nodig had dan alleen vwo. Grieks
en Latijn leken me ook interessant. Toen
ben ik op verschillende scholen gaan
kijken en hier vond ik het gebouw heel
mooi. Tijdens de open dag merkte ik dat
ik de sfeer heel fijn vond en dat iedereen
gewoon zichzelf kan zijn.
Nu ik hier zit, vind ik het erg leuk. Het
is wel lastiger en uitdagender dan de
basisschool. Ik heb ook al nieuwe vrienden. Je leert snel kinderen uit andere
klassen kennen doordat we al aan het
begin van het jaar op kamp gingen.
Rosa 1B
Ik was heel erg benieuwd naar Griekse verhalen en ook leek het me wel leuk om een
nieuwe taal te leren waar ik nog helemaal
niets van weet zoals Latijn en Grieks. Op de
lesmiddag vind ik het ook leuk dat alle lessen over een mythe (Koning Midas) gingen.
Latijn vind ik wel lastig maar ik vind het
wel leuk. Een groot verschil met Engels
leren is dat je daar al heel veel van weet en
je hoort het overal om je heen.
Het interessante aan Latijn is dat het heel
anders is dan het Nederlands en je moet er
een beetje op puzzelen.
Nu ben ik heel blij dat ik op het JvO zit.
De sfeer is nog steeds heel fijn; tijdens de
open dag en de lesmiddag voelde ik me
hier meteen al heel prettig en dat is gelukkig zo gebleven.

Matthia 1B
Ik vond het meteen gezellig toen ik hier binnenkwam met de open dag.
Het was heel duidelijk
waar je naartoe moest
en je zat meteen in een
groepje. Ik vond het
een cool gebouw. Zoveel
glas en het leek me ook
heerlijk dat je dan lekker
naar buiten kunt kijken
tijdens de lessen. Toen ik
het lab zag, kreeg ik ook
zin om lekker practicum
te gaan doen.
Nu ik er zit vind ik het
heel leuk. Er zitten allemaal leuke kinderen
op. Soms vind ik het
huiswerk wel veel. Maar
gelukkig werken we met
een Plenda. Dat helpt
je om het huiswerk
goed te plannen en dan
merk je ook dat het toch
allemaal wel past. De docenten zijn allemaal heel
aardig. Het geeft ook niet
als je bijvoorbeeld een
sommetje niet snapt.
Sommige docenten zeggen ook dat je voor hun
vak niet langer dan en
kwartiertje huiswerk
hoeft te maken en als
het dan niet af is, is dat
niet erg.

Arne 1B
Ik vond het fijn dat het
een kleine school is met
alleen gymnasium. Voor
mij was het belangrijk
om een school te kiezen
waar ik genoeg uitgedaagd zou worden. Het
leek me ook interessant
om Grieks en Latijn te
krijgen. Verder vond ik
het gebouw ook heel
mooi. Heel veel ramen,
het ziet er heel modern
uit. Van binnen het is
erg ruim en licht. Vooral
het lab van natuur- en
scheikunde vind ik heel
mooi.
De vakken zijn leuk. Je
wordt uitgedaagd maar
het is niet te moeilijk.

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

Hier wonen de leerlingen van het JVO:
Harderwijk - 3

Ermelo - 1
Ermelo - 2

Bunschoten
Bunschoten Spakenburg
Spakenburg -- 12
8
Hilversum - 1

Nijkerk - 15
10

Baarn - 45
46
‘s-Gravenhage - 1

Soest - 97
99

Nijkerkerveen
Nijkerkerveen -- 2
3

Hoogland
Hoogland -- 25
17

Hooglanderveen
Hooglanderveen -- 710

Amersfoort - 472
444

Achterveld
Achterveld -- 13
11

Bilthoven
Bilthoven -- 11

Leusden - 53
49

Soesterberg
Bosch
Soesterberg -- 13
13
Bosch en
en Duin
Duin -- 2
2
Huis
Huis ter
ter Heide
Heide -- 52

Zeist - 1

Utrecht
Utrecht -- 55

Voorthuizen - 1
Voorthuizen - 1
Zwartebroek
2
Zwartebroek - 1
Hoevelaken
Hoevelaken -- 11
7
Terschuur - 1

Stoutenburg
Stoutenburg -- 2
2

Den
Den Dolder
Dolder -- 4
6
Vleuten
Vleuten -- 2
1

Vriezenveen - 1

Austerlitz - 1

Woudenberg
Woudenberg -- 54

Scherpenzeel
Scherpenzeel -- 11

Barneveld
Barneveld -- 73

Lunteren
Lunteren -- 2
2

Maarn - 22

Driebergen
Driebergen Rijsenburg
Rijsenburg -- 2
5

Maarsbergen
Maarsbergen -- 2
3

Doorn
Doorn -- 3
7

Amerongen - 1
Leersum - 1

Ede - 1

Houten - 1
Wijk
Wijk bij
bij Duurstede
Duurstede -- 11
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Nieuwsgierig geworden?

Kom

langs!

Open dag:
vrijdag 27 januari van 16.00 tot 21.00 uur (inloop)
Informatieavond voor ouders groep 7 en 8:
maandag 30 januari van 19.30 tot 21.00 uur (vast programma)
Lessenmiddag voor leerlingen van groep 7 en 8:
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op 18 januari, 8 februari
en 15 februari (inschrijven via website)
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