
Beste leerling,

We hopen dat we je dit jaar voor de open dagen weer in onze scholen mogen ontvangen! 
Je kan dan zelf in de scholen kijken en ontdekken welke school het beste bij jou past. 
We vertellen je hier kort over het programma van de verschillende scholen van de 
Onderwijsgroep Amersfoort. Ook handig voor je ouders/verzorgers waarvoor soms ook nog 
aparte informatieavonden zijn. Voor sommige bijeenkomsten schrijf je je vooraf in bij de 
scholen. Inschrijven doe je meestal via de website van de school. 

We houden natuurlijk rekening met de dan geldende coronamaatregelen. Eventuele 
wijzigingen in het programma als gevolg van maatregelen worden op de sites van de scholen 
en de website www.VanbasisnaarBrug.nl opgenomen.

DE SCHOLEN VAN DE ONDERWIJSGROEP AMERSFOORT

De scholen van Onderwijsgroep Amersfoort verzorgen openbaar onderwijs in Amersfoort. 
Elke school van de Onderwijsgroep Amersfoort heeft zijn eigen identiteit, visie op onderwijs 
en aanbod. Van Speciaal voortgezet onderwijs tot categoriaal Gymnasium. Van meer 
traditioneel tot eigentijds. Op de websites van de scholen vind je hierover heel veel informatie.  
Meer informatie over de Onderwijsgroep Amersfoort is te vinden op  
www.onderwijsgroepamersfoort.nl. 

Dit zijn onze scholen:

Eén ding hebben de scholen gemeen; ze streven ernaar het maximale uit elke leerling te 
halen. De scholen werken met elkaar samen om van elkaar te leren. 

Verderop vind je meer informatie per school over hoe je kennis kunt maken. Nieuwsgierig 
geworden? Meld je aan via de website van de school! We vinden het leuk jou te ontmoeten en 
zien je graag op een of meerdere van onze scholen. Veel succes met het maken van je keuze! 

P.S. Op de site www.VanbasisnaarBrug.nl zie je alle data terug ook van de andere scholen in 
Amersfoort en omgeving.

ONDERWIJSGROEP
AMERSFOORT

Maak kennis met de scholen van  
de Onderwijsgroep Amersfoort!

• PRO33College
• Gymnasium Amersfoort Johan van Oldenbarnevelt
• Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg 
• Axia College (Voortgezet Speciaal Onderwijs)

• Amsfort College 
• ’t Atrium
• Vathorst College
• VMBO Trivium College

http://www.VanbasisnaarBrug.nl
http://www.onderwijsgroepamersfoort.nl
http://www.VanbasisnaarBrug.nl


‘t Atrium - mavo, havo, vwo en sportklassen

Paladijnenweg 611, Amersfoort
www.t-atrium.nl

‘t Atrium is een openbare school voor mavo, havo en vwo in Amersfoort, in de wijk Schothorst. We 
onderscheiden ons door de kwaliteit van het onderwijs, de fijne leeromgeving én de extra’s die 
we bieden. Zo werkt ’t Atrium met een tweejarige, heterogene brugklas, een flexrooster en is er 
keuze uit drie uitdagende profielen: Sportklas, Atrium International en Xplore. Kom kennismaken 
met ’t Atrium tijdens het Open Huis op 15 januari 2022 – 10.00 – 13.00 uur.

Schrijf je via www.atriumexperience.nl in voor één van onze informatieavonden op:

Sport / Xplore op 12 januari – 19.00 – 20.30 uur
Atrium International / Xplore op 18 januari – 19.00 – 20.30 uur
Sport / Atrium International op 27 januari – 19.00 – 20.30 uur

Wil je ’t Atrium echt ontdekken en je grenzen verleggen? Schrijf je dan via www.atriumexperience.
nl in voor één van de experiencemiddagen en ga mee op ontdekkingsreis! Vanaf december is de 
inschrijving voor deze middagen geopend. Wil je hiervan op de hoogte worden gehouden, meld je 
dan aan via de website.

26 januari 2022 – 14.30 – 15.45 uur 26 januari 2022 – 16.00 – 17.15 uur
16 februari 2022 – 14.30 – 15.45 uur 16 februari 2022 – 16.00 – 17.15 uur

Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg
Hugo de Grootlaan 25, Amersfoort
www.amersfoortseberg.nl

Als je zelf wil zien hoe leuk onze school is en de fijne sfeer wilt proeven, bezoek dan een open 
avond/open dag. Meld je hiervoor aan via de website. 

Donderdag 27 januari open huis van 18.30-21.00 uur
Zaterdag 29 januari open huis van 10.00-13.30 uur
Dinsdag 8 februari informatieavond vwo bèta voor ouders en leerlingen van 19.00-20.30 uur

Er is ook een mogelijkheid om een les bij te wonen of mee te doen met een rondleiding:

Lesmiddagen op woensdagmiddag (14.30-16.00 uur): 19, 26 januari, 9 en 16 februari

Rondleidingen op woensdagmiddag (14.30-15.30 uur): 2 en 23 februari

Voor deze lesmiddagen/rondleidingen moet je je aanmelden (033-4618845)

http://www.t-atrium.nl
http://www.atriumexperience.nl
http://www.atriumexperience.nl
http://www.atriumexperience.nl
http://www.amersfoortseberg.nl


Vathorst College
Lovink 6, Amersfoort
www.vathorstcollege.nl

Het Vathorst College staat voor Kunst en Cultuur, contextrijk leren en jouw ontwikkeling als mens 
en leerling. We bieden vier kunstvakken in de onderbouw, opdrachten waarin meerdere vakken 
zijn verweven en je leert vaardigheden waarin jij meer en meer eigenaar wordt van jouw eigen 
leerproces. Met je eigen laptop bij je kun je altijd op een digitale, zinvolle en boeiende manier aan 
de slag. En dat op een school waar het gevoel van veiligheid al jarenlang ver boven het landelijke 
gemiddelde ligt! Je mag bij ons zijn wie je bent en worden wie je wilt.

Wij hopen je dit schooljaar weer live op onze school te kunnen ontvangen tijdens onze open 
dagen. Deze zullen plaatsvinden op dinsdag 15 februari 2022 (15.15-17.15 en 19.15-21.15 uur) en 
donderdag 17 februari 2022 (19.15-21.15 uur). Tijdens de open dag ga je als een echte Vathorst-
leerling leren in een leerhuis en op ontdekkingsreis door de school. We nemen je mee in de 
school die staat voor kunst en cultuur, eigentijds onderwijs en jouw ontwikkeling als mens en 
leerling. Wil je een van deze dagen bezoeken, dan kun je je daarvoor inschrijven vanaf januari 
2022. Het inschrijfformulier komt op onze website: www.vathorstcollege.nl

Amsfort College - vernieuwende school voor GL/TL mavo/havo

Columbusweg 40, Amersfoort
www.amsfortcollege.nl

Het Amsfort College is een vernieuwende school. Wat is jouw kracht? Waar wil je goed in zijn? 
Wat wil jij leren ervaren en doen? Dat gaan we samen ontdekken op het Amsfort! Jij plant voor 
een deel je eigen rooster. Elke leerling heeft een coach. Met GO! Lessen ontdek je je talenten en 
interesses.

Op maandag 22 november 2021 zijn ouders/verzorgers van harte welkom op onze 
informatieavond voor ouders/verzorgers. De avond is van 19.00 -20.30 uur. 

Onze tweede informatieavond is op dinsdag 11 januari 2022. Deze is bedoeld voor zowel ouders/
verzorgers als leerlingen. 

Inschrijven kan via de website www.amsfortcollege.nl.

Je bent van harte welkom op een van onze open avonden! Deze zijn op dinsdag 1 februari en 
donderdag 17 februari 2022 van 18:30 – 20:30. 

Zelf ervaren hoe we op het Amsfort met elkaar werken? Kom dan naar onze minilessen voor jou
Opgeven kan via www.amsfortcollege.nl. Op de volgende dagen zijn er minilessen, telkens van 
14.30-16.00 uur: 13 januari, 18 januari, 27 januari, 3 februari, 23 februari en 10 maart.

http://www.vathorstcollege.nl
http://www.amsfortcollege.nl
http://www.amsfortcollege.nl
http://www.amsfortcollege.nl


Gymnasium Amersfoort JvO
Thorbeckeplein 1, Amersfoort
www.jvo.nl

Op vrijdag 28 januari 2022 ben je van 16.00 tot 21.00 uur van harte welkom op onze open dag. Er 
is geen vast programma, dus je kunt op elk moment de school binnen wandelen.

Speciaal voor je ouders is er op maandag 31 januari nog een informatieavond. Op deze avond 
proberen we de ouders zoveel mogelijk informatie over de school te geven. Deze avond heeft wel 
een vast programma van 19.30 tot 21.00 uur. Na een gezamenlijk gedeelte in de gymzaal, kunnen 
je ouders vervolgens nog twee workshops kiezen.

Voor de open dag en de informatieavond hoeven jij en je ouders je niet op te geven.

Op woensdagmiddag 19 januari, 9 februari of 16 februari ben je van 14.00 tot 16.00 welkom voor 
een lessenmiddag. Schrijf je hiervoor in via de website.

PRO33 College
Wiekslag 50, Amersfoort
www.PRO33college.nl

Kom je ook? Zit jij in groep 8? Ben je nieuwsgierig naar PRO33college en wil je ontdekken wat je 
bij ons kunt leren? Kom met je ouder(s) een kijkje nemen. Je krijgt een rondleiding en we laten 
zien welke vakken je bij ons op school krijgt!

Er is van alles te DOEN, te ZIEN en te PROEVEN. Onze leerlingen nemen je graag mee op een 
ontdekkingstocht door de school.

Dit kan op verschillende momenten:

Open huis op 25 januari 16.00 – 19.00 uur

School in bedrijf op 15 februari 09.00 – 11.00 uur (aanmelden vanaf 1 december)

Mini lessen op 16 februari 12.30 – 14.00 uur (aanmelden vanaf 1 december)

Of maak een afspraak voor een persoonlijke kennismaking/rondleiding met onze school.

www.pro33college.nl / tel 033-4722165

PRO33College is een samenwerking tussen het  
Praktijkonderwijs Trivium College en 

Praktijkonderwijs Accent  
(Meerwegen Scholengroep)

http://www.jvo.nl
http://www.PRO33college.nl
http://www.pro33college.nl


VMBO Trivium College
Dierenriem 11, Amersfoort
www.vmbotriviumcollege.nl

In alles wat wij doen zijn wij erop gericht dat jij met plezier leert en naar school komt! 
En weet je dat wij, als enige vmbo-school in Amersfoort en omgeving, het profiel Media, 
Vormgeving en ICT aanbieden? Ben je benieuwd, kijk op onze website voor de onze open dagen en 
open lesmiddagen.

Digitaal open huis op 20 januari 19.00 – 21.00 uur
Open Huis op 7 februari 19.00 – 21.00 uur
Open Huis op 22 februari 19.00 – 21.00 uur

Axia College
Vondellaan 28, Amersfoort
www.axiacollege.nl

Het Axia College biedt voorgezet speciaal onderwijs en is alleen toegankelijk voor leerlingen met 
een toelaatbaarheidsverklaring. Meer informatie is te vinden op www.Axiacollege.nl.

Vrije inloop op 20 januari 15.30 - 17.30

http://www.vmbotriviumcollege.nl
http://www.axiacollege.nl
http://www.Axiacollege.nl

