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door o.a. tweetalig en
versterkt bèta onderwijs
voor mavo, havo en vwo
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Vier Farel!
Wil je graag naar een gezellige school?
Waar je naast gewone lessen ook
vernieuwend onderwijs krijgt, waarbij
je stap voor stap steeds zelfstandiger
leert leren? Waar we geloven in jouw
mogelijkheden? Waar we naast regulier
onderwijs ook tweetalig onderwijs
aanbieden op mavo, havo en vwo?
Waar je kijkt over grenzen?

School: Het Farel College is een open christelijke
school voor mavo, havo en vwo. Op elke afdeling
kun je tweetalig onderwijs volgen als je dat wilt, dat
betekent lessen in het Engels naast het Nederlands.
Leerlingen: 1450
Medewerkers: 150
Gebouwen: twee
Het hoofdgebouw staat aan de Paladijnenweg 101.
Door een recente verbouwing hebben we nu een
mooier, ruimer en lichter gebouw met prachtige
ruimtes voor lessen, groepswerk en om zelfstandig
te werken. Aan de J.P. Sweelinckstraat 4 staat ons
andere gebouw, de Academy. Leerlingen gaan hier
vanaf de tweede klas één dag in de week naar toe.

>K
 ijken en leren over grenzen op onze tweetalige

Kom dan kennismaken met het Farel College in
Amersfoort, centraal gelegen en goed bereikbaar.
Wij zien jou graag op onze school tijdens het open
huis, de thema-middagen en -avond Bèta en TTO
of tijdens een meelooples in de eerste maanden van
2022. Je ontdekt het beste hoe de sfeer is op school
door zelf rond te lopen in onze gangen, lokalen
en studieruimtes.

>

Of door experimenten te doen in ons mooie bèta-lab.
Leerlingen en docenten staan voor je klaar om alle
vragen te beantwoorden die je hebt. Als we je
niet op school mogen ontvangen vanwege coronamaatregelen, staat er een mooi online programma
voor jou klaar!

>

>
>
>
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afdeling voor mavo, havo en vwo (TTO).
S
 cience-lessen voor iedereen in de onderbouw.
Zo kom je erachter of de bèta-vakken wiskunde,
natuurkunde, scheikunde, techniek en biologie
iets voor jou zijn.
V
 anaf klas 2 één dag per week les op de Academy
waar je werkt aan projecten en in groepjes.
E
 xperimenteren en leren in ons bèta-lab.
Leren in school, maar ook daarbuiten. Denk aan
excursies en uitwisselingen met buitenlandse scholen.
A
 andacht voor elkaar en de wereld om ons heen.
Je gaat onder andere op maatschappelijke stage.
(MAS). Ook steun je Edukans, een stichting dat
werkt aan goed onderwijs voor jongeren in
ontwikkelingslanden.
H
 et 70-minuten lesrooster. Je hebt niet alleen tijd
voor de lesstof, maar ook voor vragen en huiswerk!
A
 rt Plus, Sport Plus, Bèta Plus of Economie Plus
voor mavo-leerlingen met belangstelling voor kunst,
sport, onderzoek of bedrijf.
H
 et Farel Talent Programma voor havo- en
vwo-leerlingen die extra uitdaging willen.
M
 ogelijkheid om eerder, of op een hoger niveau,
examen te doen in vakken waar jij goed in bent.

BYOD = BRING YOUR OWN DEVICE
BYOD betekent dat leerlingen zelf een laptop of
notebook meenemen naar school. Het Farel College
biedt een deel van het lesmateriaal digitaal aan.
Wij verwachten dat elke leerling een eigen
‘device’ meeneemt naar school.

Farel is...

Je wereld
vergroten

Tweetalig onderwijs (TTO)
Is tweetalig onderwijs iets voor jou? Misschien ben
je al goed in Engels, of juist nog niet en vind je
het spannend om les te krijgen in het Engels en om te
praten in die taal. Wees gerust, je bent niet de enige. Wij denken dat iedereen tweetalig onderwijs kan
volgen, als je dat zelf graag wilt. Je zit op school om
het te leren toch? Vraag gerust aan onze leerlingen
hoe het is om TTO te volgen, tijdens het open huis.
Zij kunnen jou dat het beste vertellen.
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Tweetalige les in het kort
Je docent spreekt Engels in de klas, net als jij en je
klasgenoten. Ook je boek is in het Engels. Je praat
vaak in een klein groepje Engels. Dat is wel zo fijn,
zeker als je nog onzeker bent of je het wel goed
zegt. Je docent en taalassistenten staan voor je klaar
om te helpen, bijvoorbeeld met je uitspraak.
Tweetalig Onderwijs is meer dan les in het Engels.
Naast ouderwets woordjes leren, leer je ook over
verschillende culturen, volg je uitwisselingsprogramma’s en bezoek je het buitenland. Door samen
te werken en om te gaan met leerlingen uit het
buitenland, kan en durf jij steeds beter te praten
en schrijven in het Engels. Leren door te doen!

Een betere wereld
Onze havo-afdeling is excellent! De jury vindt dit
omdat het Farel bijvoorbeeld veel aandacht besteedt
aan leren voor ‘een betere wereld’. Dit doen wij
door alle leerlingen een maatschappelijke stage te
laten volgen en omdat we ons inzetten voor stichting Edukans. Ook onze combinatie van klassieke
lessen in het klaslokaal en zelfstandig leren werken
tijdens bijvoorbeeld keuzewerktijd, noemt de jury als
pluspunt. Leerlingen beschrijven in een doorlopend
portfolio wat ze gedaan hebben en nog willen leren
ze maken een leerplan en geven aan wat goed en
minder goed ging. Tijdens het halfjaarlijkse portfoliogesprek presenteren ze zelf hun vorderingen aan
ouders en docent.

Ga Internationaal op havo en vwo

Wij voelen ons verantwoordelijk
voor het leerproces

TTO op de mavo
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen tweetalig
onderwijs aan kan! Daarom kun je ook op de
mavotweetalig onderwijs volgen. Ongeveer veertig
procent van de lessen krijg je in het Engels.
In de brugklas zit je in een mavo/havo TTO-klas.

Cambridge English

Als je kiest voor TTO op havo of vwo, volg je de
Het niveau van het vak Engels van onze havo- en
eerste drie jaar meer dan de helft van de vakken in
vwo-leerlingen is zo hoog, dat alle leerlingen een
het Engels. Je docenten spreken Engels, je boeken
examen Cambridge English doen aan het eind van
zijn in het Engels en je toetsen natuurlijk ook.
het derde jaar. Als havo-leerling doe je examen
Hierdoor gaat je Engels met sprongen vooruit.
‘First Certificate in English’ en vwo-leerlingen doen
Verder heb je via social media contact met leerlingen
examen ‘Cambridge Advanced English’. Dit zijn
werkin het buitenland. Bovendien ga jeWij leggen
onze vorderingen
Wij
vanmaken
een school
internationaal
erkende diploma’s. Als je daarna
vast
in een
portfolio
persoonlijk
vaneen
keer naar leren
die school toe om te werken aan
verder
wilt met
tweetalig onderwijs, kies je voor
onderzoek
doen
en een
project.
Je leert daardoor veel over internationale het International Baccalaureate-programma. Je leert
communicatie.
dan op academisch niveau Engels spreken en
schrijven. Ook loop je stage in het buitenland!

Voordeel
Bij steeds meer populaire studies op hogeschool
of universiteit vindt vooraf een selectie plaats.
Met tweetalig onderwijs maak je meer kans
om toegelaten te worden.

Bèta Campus

Tweetalig onderwijs

Talentprogramma
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Examen afleggen
op hoger niveau

Begeleiding
op maat

Formatief handelen
en toetsen
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Ontdek de brugklas
Wij vinden het erg belangrijk dat jij je goed voelt bij
ons op school. Daarom hebben we aan het begin
van het schooljaar een introductieweek waarin je
de school, je klas en de leraren goed leert kennen.
Ook leer je de mentor goed kennen, want die is erg
belangrijk in de brugklas. De stap van de basisschool
naar de middelbare school is best groot. In de brugklas krijg je daarom extra mentoruren. Jouw mentor
heeft zo extra tijd om je klasgenoten en jou te helpen
en jij kan altijd bij je mentor terecht. De mentor houdt
in de gaten of iedereen zich goed voelt en begeleidt
jou tijdens de les studievaardigheden bij het maken
van huiswerk.

Hoe ziet een schooldag eruit?
Een gewone schooldag heeft vijf lesuren van 70
minuten. In de ochtend heb je een korte pauze en in
de middag een lange. Tijdens de les is er ook altijd
tijd om zelfstandig aan het werk te gaan. Dan kun
je alvast werken aan het huiswerk. Er zijn ook uren
waarin je zelf mag kiezen welk vak je volgt. Tijdens
deze uren kies je een vak dat je lastig vindt of waar
je juist meer van wilt weten. In de hogere klassen
krijg je steeds meer uren waarin je deze keuze
kan maken.

Farel is...

Groeien in
zelfstandigheid

Van veel begeleiding naar veel zelf doen

Goed voorbereid op je toekomst!

Het Farel is een school waar traditioneel en modern
onderwijs hand in hand gaan. Je volgt de bekende
klassikale lessen en leert daarnaast zelfstandig
werken en verantwoordelijkheid nemen. De docent
helpt je daarbij als een coach. Voor toetsen krijg je
niet alleen een cijfer, maar steeds vaker kijk je samen
met de docent naar wat gaat goed gaat en wat kan
beter kan. En hoe je dat kunt bereiken.
Je werkt aan persoonlijke ontwikkeling op het Farel.
Je maakt een doorlopend portfolio en presenteert je
vorderingen aan je ouder(s) en docent tijdens een
halfjaarlijks portfoliogesprek. Door de lesjaren heen
is het mooi om te zien hoe je steeds zelfstandiger
leert leren.

Op het Farel College zit je niet de hele week in de
klas. Vanaf klas 2 ga je één dag in de week naar
Farel Academy. Leerlingen van mavo, havo en vwo
leren hier op een andere manier leren. Je hebt geen
vast rooster, maar werkt samen met anderen aan
taken of projecten. Daarnaast heb je af en toe een
korte les. Je moet vooral veel zelf uitvinden, plannen
en samenwerken. Op Farel Academy hebben leerlingen invloed op hun onderwijs. Op die manier leer je
om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wat moet ik
doen om een bepaald niveau te behalen? Hoe plan
ik mijn taken? Hoe werk ik samen met anderen? Dat
gaat soms met vallen en opstaan, maar dat hoort ook
bij het leerproces. En natuurlijk helpen wij je daarbij.
De eerste leerjaren word je intensief begeleid. Stap
voor stap neem je steeds meer eigen initiatief en
verantwoordelijkheid.

Mavo, havo
en vwo

HAVO

Ondek welke studies en beroepen
jou aanspreken

Havo of vwo

Misschien heb je al een idee wat je later wilt gaan
doen. Of heb je er juist nog niet over nagedacht.
Het Farel College laat je kennismaken met verschillende beroeps- en studiemogelijkheden. Lees bijvoorbeeld alles over de tweetalige onderwijsmogelijkheid
(TTO) op de mavo onder ‘Language School.’

Als je kiest voor het Farel College kom je in het 1e
leerjaar in een havo/vwo, TTO havo/vwo, vwo of
TTO vwo brugklas. Vanaf leerjaar 2 ga je op basis
van je cijfers, je inzet en je mogelijkheden naar
havo of vwo.

Leef je uit met sport!
Bewegen is gezond en leuk. Daarom krijg je in klas
1 en 2 van mavo/tl extra sporturen. Naast bekende
sporten als voetbal en softbal maak je kennis met
bijvoorbeeld zelfverdediging en eerstehulpverlening.
Ook krijg je theorie over spelregels van sporten en
hoe het menselijk lichaam in elkaar zit en werkt.
Af en toe ga je op een sportieve excursie. Lekker
schaatsen, beachvolleyballen, skiën of wakeboarden
bijvoorbeeld. In de bovenbouw ga je zelfs de grens
over om te survivallen of te wintersporten. Wil je
na het Farel verder in de sport, dan kun je in
de bovenbouw sport kiezen als examenvak.

Jouw talenten ontdekken
Als je kiest voor havo of vwo ga je natuurlijk met je
neus de boeken in. Na drie jaar kies je een profiel:
Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur en Techniek (N&T)
of Natuur en Gezondheid (N&G). Om een goede
keuze te maken, helpen we je om jouw talenten
te ontdekken. Daarvoor zullen we je regelmatig
uitdagen: laat maar eens zien wat jij in huis hebt.
Gezellig, veilig en inspirerend!

Leren van elkaar bij de tutorgroepen
Op het vwo kom je tijdens Farel Academy ook
samen in tutorgroepen. Dat zijn kleine groepen met
leerlingen uit vwo onderbouw of bovenbouw.
Je praat met elkaar over bijvoorbeeld de keuze
voor een vervolgstudie of die lastige opdracht
waar je maar niet uitkomt. Oudere leerlingen
kunnen jongere leerlingen helpen met hun ervaring,
maar soms is het ook nét andersom!

Extra plus mavo

Mavo/TL
Als je kiest voor het Farel College kom je (afhankelijk
van de mogelijkheden) in het 1e leerjaar in een TTO
mavo/havo of mavo/havo brugklas. Vanaf leerjaar
2 kies je, uiteraard op basis van je cijfers, je inzet
en je mogelijkheden, definitief voor mavo/TL of
voor havo.
Mavo/tl leidt op voor één van de vier sectoren:
techniek, landbouw, zorg & welzijn en economie.
De keuze voor een richting maak je in de derde klas.
Met je diploma kun je doorstromen naar het hoogste
niveau van het mbo. Kan en wil je doorleren op de
havo? Ook dat is mogelijk. Je kan dan in mavo 4
extra ondersteund worden. Zo ben je helemaal
klaar voor de havo.

Ontdek welke studies en beroepen jou aanspreken!
Het Farel College laat je kennismaken met verschillende beroeps- en studiemogelijkheden. Naast de
gewone vakken kun je vanaf klas 3 één middag in
de week kiezen voor een speciaal programma.
Op zo’n themamiddag kun je kiezen uit:
> S port-Plus (met het examenvak lichamelijke
oefening, hiernaast lees je er meer over).
>A
 rt-Plus, (muziek, dans, handvaardigheid,
tekenen en drama met het examenvak tekenen).
>B
 èta-Plus (natuur, informatica en technologie).
> E conomie-Plus (gericht op handel en
ondernemerschap).

Farel Talent Programma en U-talent

Van begeleid naar zelfstandigheid
Op de havo wordt al vanaf het begin gewerkt aan
samenwerken en leren je eigen werk op een juiste
manier te beoordelen. Ook leer je informatie goed
te verzamelen én te verwerken. Dat gebeurt in de
onderbouw natuurlijk nog onder de nodige begeleiding van docenten en je mentor. In de bovenbouw
pak je dat vanzelf steeds zelfstandiger op. Dan is
de overgang straks heel natuurlijk naar het hoger
onderwijs en je latere werk.

Sommige havo- en vwo-leerlingen hebben meer
uitdaging nodig. Daarom biedt het Farel College
extra modules voor deze leerlingen. Farel Talent is
er voor vwo in de onder- en bovenbouw. Je gaat
aan de slag met vragen die je zelf graag wilt beantwoorden. Ontdek bijvoorbeeld hoe je hersenen
werken. Ook organiseer je zelf clinics, excursies of
nodig je gastsprekers uit voor een inspirerende les.
U-talent Academy is er voor vwo-leerlingen (vanaf
klas 5). Voor havo-leerlingen bovenbouw heet
dat U-talent College. Vwo-leerlingen gaan voor
U-talent geregeld naar de Universiteit Utrecht en
de havo-leerlingen naar de Hogeschool Utrecht.
Kijk op u-talent.nl voor meer informatie.

Farel is...

Er zijn
voor elkaar

Gezellig en inspirerend
Het Farel College is een open christelijke school
waar je met al je sterke en zwakke punten jezelf
mag zijn. Een van onze uitgangspunten is dat we het
samen doen. We hebben aandacht voor elkaar en
beginnen de schooldag met een moment van bezinning. We besteden aandacht aan vieringen, er zijn
schoolfeesten en door leerlingen zelf georganiseerde
evenementen. Een voorbeeld hiervan is de internationale conferentie FAMUN, waarbij ook buitenlandse
leerlingen onze school bezoeken.

Vertrouwd
Leerlingen, docenten en ouders dragen allemaal
bij aan het vertrouwde Farelgevoel. Van duidelijke
regels en het huiswerk in een digitale agenda tot de
dagwacht bij de receptie, die ervoor zorgt dat de
dagelijkse gang van zaken goed verloopt.

Kennismaken met vrijwilligerswerk
Tijdens de maatschappelijke stage (MAS) maak je
kennis met vrijwilligerswerk. Wij vinden
het belangrijk dat onze leerlingen een maatschappelijke stage lopen. Het past bij onze identiteit:
oog hebben voor anderen en voor de maatschappij
waarin wij leven. In de toekomst is de maatschappij
steeds meer afhankelijk van vrijwilligers. Leerlingen
die MAS hebben gelopen, staan positiever tegenover
vrijwilligerswerk. Je doet iets nuttigs voor anderen en
mensen waarderen jouw inzet. Dat levert je weer
zelfvertrouwen op.
Het Farel besteedt veel aandacht aan leren voor ‘een
betere wereld’. Leerlingen zetten zich op school in
voor stichting Edukans. Deze organisatie werkt aan
onderwijs voor jongeren in ontwikkelingslanden.
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Science
Is techniek wel of niet iets voor jou? Die keuze kan je
pas maken als je precies weet wat je allemaal met
techniek kunt. Daarom krijgt elke leerling op het Farel
College in de onderbouw het vak Science.
Robots, zagen, schroeven, boren, elektriciteit of
3D-printen: niks is te gek bij Science. Tijdens dit vak
komen de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde,
wiskunde en techniek samen. De kennis van deze
vakken komt goed van pas bij het bouwen van een
autootje, het ontwerpen van een stoel of het begrijpen en besturen van een robot. Tijdens deze les ga
je aan de slag met verschillende technische vaardigheden, of je verdiept je in computertechniek. Als je
ervan houdt om je handen uit de mouwen te steken,
is dit de ideale les voor jou!
In de derde klas kies jij je profiel. Wel of geen
bètavakken? Dat weet je dan precies, want je hebt er
uitgebreid mee kennisgemaakt.

> E xtra bètavakken als NLT (natuur, leven en techniek)

Bètavakken in de bovenbouw

>

Kies je voor een natuurprofiel, dan gaat er in de
bovenbouw een wereld voor je open. Praktische
experimenten en technische theorie lopen naadloos
in elkaar over. Regelmatig zul je merken dat jouw
vakken met elkaar te maken hebben.

Farel is...

Bèta voor
iedereen

Wat biedt Farel op bètagebied?
>
>

>
>

>

en Wiskunde D.
E
 xperimenteren en onderzoeken tijdens
verschillende bètavakken en projecten.
S
 amenwerking met het internationale bedrijf
Nouryon (voormalig AkzoNobel). Dit bedrijfstelt
prachtige apparatuur beschikbaar voor
experimenten. Er komt regelmatig iemand langs
voor een interessant gastcollege en we bezoeken
het bedrijf!
V
 oor leerlingen in de derde klas havo en vwo is er
een bèta-beroepenmarkt, zo kun jij je oriënteren
op een bèta-studie en baan.
W
 ij maken deel uit van het Jet-Net netwerk.
Dit is een samenwerkingsverband tussen scholen,
technische bedrijven en de overheid. Leerlingen
bezoeken ook de Jet-Net Careerday, waar
bedrijven zich presenteren en laten zien wat
jij kunt worden.
O
 nderzoek op hoog niveau! Begeleiding en
beoordeling gebeurt regelmatig in samenwerking
met mensen uit het technische werkveld en hoger
beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.
S
 peciale lessen op het Junior College bij
Universiteit Utrecht voor excellente bètaleerlingen.
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Vier Farel!

					 jaar

0 onbegrensd
leren
In 2022 - 2023 vieren we dat
onze school alweer 50 jaar bestaat.
Een halve eeuw… dat betekent dat
nu al de derde generatie leerlingen
onderwijs krijgt op het Farel.
Dat gaan we vieren! Ben jij erbij?
Vier Farel!
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Ontdek

het Farel
Bezoek onze school tijdens het open huis, thema-middag en
-avond tweetalig onderwijs (TTO) en Bèta Campus en volg
een meelooplesje. Dan proef je de sfeer op school en weet je
gelijk of jij je hier thuis voelt. Meld je aan via komnaarfarel.nl,
dan houden wij je op hoogte! Wanneer we door coronamaatregelen geen activiteiten op school mogen organiseren,
laten we je natuurlijk weten hoe je onze school online
kunt bezoeken.

Voor in de agenda:
Thema-middag en avond

>B
 ezoek onze thema-middag Tweetalig
Onderwijs en Bèta Campus op woensdag
19 januari en donderdag 20 januari
van 15.00 uur tot 17.30 uur en bekijk
de online thema-avond op 20 januari 2022
van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Bezoek het Farel tijdens
het open huis
> Vrijdag 4 februari 2022
vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur

> Zaterdag 5 februari 2022
vanaf 11.00 uur tot 13.30 uur

Een ’gewone’ dag beleven

> In februari bieden wij leerlingen uit groep 8
Academy
Bèta Campus
Community
Language School

Farel College
Paladijnenweg 101
3813 DC Amersfoort
T 033 - 422 90 20
info@farel.nl
www.farel.nl
/farelamersfoort
/farelamersfoort

de mogelijkheid om een middag met een
bestaande klas mee te draaien. Vanaf januari
2022 kun jij je hiervoor opgeven via
komnaarfarel.nl.

Inschrijven

> In Amersfoort is er voor alle groep 8-leerlingen
van het basisonderwijs voldoende plaats op
de middelbare scholen. Scholen mogen van
de gemeente zoveel leerlingen toelaten als
waarvoor ruimte is in de school.

Lees de procedure aanmelding en
inschrijving voor schooljaar 2022 - 2023
van het Farel College op komnaarfarel.nl.

