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1. brugklas mavo/havo (mavo of mavo/havo-advies)
2. brugklas havo/vwo (havo of havo/vwo-advies)
3. brugklas vwo (vwo-advies)
4. brugklas tvwo (vwo-advies) 

VOLLEDIG TWEETALIG VWO-OPLEIDING  
(INTERNATIONAL BACCALAUREATE)



REDENEN

•   De goede sfeer. We houden rekening met elkaar en geven elkaar de ruimte.

•   Wij zijn warm en toegankelijk en helpen leerlingen het beste uit zichzelf    
te halen.

• Door een uitgebreid introductieprogramma voelen leerlingen zich snel thuis.

• Onze resultaten zijn al jarenlang en op alle indicatorenw uitstekend.

• Er is een zeer breed aanbod van buitenschoolse activiteiten in alle leerjaren.

• Alle leerlingen gebruiken een Chromebook.

• Creativiteit vinden wij belangrijk: Kunstvakken, drama en ons eigen 

Vechtstede theater-groep.

•  Ons tweetalig vwo: spreek Engels alsof het je eigen taal is, werk meer 

projectmatig en leer over andere landen en culturen.

• We hebben een licht en modern gebouw met uitstekende faciliteiten.

• Naast twee grote en mooie gymzalen hebben wij ook een prachtige 

fitnessruimte.

• Wij zijn per fiets, per trein en per bus uitstekend bereikbaar.

 REDENEN OM VOOR 
 ONS TE KIEZEN? 



REDENEN

TVWO
Heb je een vwo-advies en wil je vloeiend Engels leren spreken?
Wil je later wellicht ook in het buitenland studeren?

VSC is ook een school voor tweetalig onderwijs (erkend door Nuffic)

Daar krijg je extra Engels en de lessen geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, 
filosofie, art&design, drama en lichamelijke opvoeding zijn in het Engels. Vanaf leerjaar 2 doe je 
mee aan internationale uitwisselingsprojecten met andere Europese landen. Je krijgt ook extra 
vakken, bijvoorbeeld Global Perspectives.

In het 6e leerjaar doe je vwo-examen en neem je deel aan het English A Language and 
Literature programma van het International Baccalaureate. Dat levert je het schriftelijke bewijs 
op, dat Engels je tweede moedertaal is geworden. 
 
INTERESSE IN TVWO?  
Bezoek onze speciale voorlichtingsavond op dinsdag 24 januari van 19.00 tot 21.00 uur.  
Geef je op via onze website https://gsf.nl/vechtstedecollege/interesse-tvwo/

https://gsf.nl/vechtstedecollege/interesse-tvwo/


Al onze leerlingen (en docenten) werken met een Chromebook. Dat is een soort laptop maar dan 
veel lichter en hij start supersnel op. De meeste van je schoolboeken staan erop maar je hebt ook 
nog papieren schoolboeken. Het is makkelijk om met andere leerlingen samen te werken in gedeelde 
documenten én je kunt met je docent communiceren in Google classroom. Ook kan de docent 
leerlingen beter op hun eigen niveau laten werken. Veel leerlingen vinden het leren leuker  
met een digitale device!

 CHROMEBOOK 



Weesp: 43%
Diemen: 17%
Abcoude: 10%
Nederhorst den Berg: 4%
Muiden: 7% 
Nigtevecht: 3%
Driemond: 3%
Amsterdam: 10%
Overig: 3%

WAAR 
WONEN 
ONZE 
LEERLINGEN? 
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Kijk op onze website voor leuke filmpjes 
over onze school: #ZijnErNogVragen. 
https://gsf.nl/vechtstedecollege/
zijnernogvragen/
 
Heb jij een vraag aan ons? Stuur hem 
naar vsc-zijnernogvragen@gsf.nl

Op woensdag 15 februari zijn er leuke 
proeflessen. Meld je hiervoor aan op  
ons Open Huis of na het Open Huis  
via onze website. 
https://gsf.nl/vechtstedecollege/

 PROEFLESSEN  #ZIJNERNOGVRAGEN 
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•  De aanmelding start maandag 6 maart tot en 
met donderdag 16 maart 2023.

•  Je ontvangt donderdag 6 april 2023  
‘s middags uitsluitsel over plaatsing. 

•  Advies basisschool: minimaal mavo (vmbo-tl).
•  De toelatingscriteria vind je op onze 
website: https://gsf.nl/vechtstedecollege/
toelatingscriteria/

 

•  Wij doen niet mee aan de centrale loting en 
matching in Amsterdam.

•   De aanmelding verloopt volledig 
digitaal via onze website: https://gsf.
nl/vechtstedecollege/aanmeldformulier-
brugklas/

•  Wil je meer weten? Neem dan contact 
op met mevrouw R. Spoelder, onze 
afdelingsleider van de brugklas.

Amstellandlaan 1A, 1382 CD WEESP, 0294-80 52 50

info-vsc@gsf.nl, www.vechtstedecollege.nl

 AANMELDEN 
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