
Wil je graag naar een gezellige 
school? Waar je stap voor stap 
steeds zelfstandiger leert leren? 
Waar je terecht kan op mavo, 
havo en vwo? Waar je kan kiezen 
voor tweetalig onderwijs? Waar 
extra aandacht is voor onderzoek?

Bezoek het Farel!

Je ontdekt het beste hoe de sfeer op school 
is door zelf rond te lopen in onze gangen, 
lokalen en studieruimtes. Of door experimenten 
te doen in ons mooie laboratorium.  
Je hoeft je niet aan te melden, loop lekker 
binnen tijdens het Open Huis of de thema-
avonden. Leerlingen, docenten en 
medewerkers staan voor je klaar om vragen 
te beantwoorden. Ook zijn er in februari 
lesjesmiddagen waar je aan mee  
kan doen. 

Farel College:  
een wereldschool!
Onderzoek, Ontdek, Ontwikkel



Ontdek de brugklas

De stap van de basisschool naar de  
middelbare school is best groot. Wij vinden  
het belangrijk dat jij je goed voelt op school. 
Daarom beginnen we het schooljaar met een 
introductieweek waarin je de school, je klas, 
je mentor en de docenten goed leert kennen. 

Leerling: 
“ Op het Farel voel ik mij thuis. Als ik 
een probleem heb, kan ik altijd naar 
mijn mentor gaan.”

Mentor
Vanaf de start van het schooljaar heb je een 
vaste mentor. Tijdens de mentoruren heeft  
de mentor tijd om jou te helpen. Ook houdt  
de mentor in de gaten of iedereen zich  
goed voelt. Daarnaast geeft de mentor les  
in studievaardigheden. Tijdens deze lessen 
leer je bijvoorbeeld hoe je goed huiswerk 
kan maken en plannen. Je kan altijd bij  
je mentor terecht.

Van veel begeleiding naar veel zelf doen 
Op het Farel College volg je lessen met  
de hele klas en leer je zelfstandig te werken. 
De docent helpt daarbij als een coach.  
Voor toetsen krijg je niet alleen een cijfer, 
maar je kijkt ook samen met de docent  
naar wat goed gaat, wat beter kan en  
hoe je dat kunt bereiken.

Het schoolleven
•  Op het Farel College hebben we  

een 70-minutenrooster. Er is in de les  
veel tijd om vragen te stellen en vast  
huiswerk te maken.

•   In de brugklas heb je maximaal vijf  
lessen per dag, je bent dan op zijn  
laatst om 15.00 uur uit.

•  Tot de herfstvakantie krijg je geen cijfers. 
Zo is er tijd om te wennen aan je leven 
als middelbare scholier. ‘Leren’ leren is 
minstens zo belangrijk als het resultaat.

•   Iedere leerling neemt een laptop mee  
naar school. Veel lesmateriaal wordt  
digitaal aangeboden, maar boeken  
zijn nog steeds belangrijk in de klas.

 Wereldschool Farel
  Het Farel College is een open christelijke 

school voor mavo, havo en vwo. 
• Aantal leerlingen: 1300 
• Gebouwen: 2

  Het hoofdgebouw staat aan de  
Paladijnenweg 101 in Amersfoort.  
Naar de Farel Academy, aan de  
J.P. Sweelinckstraat 4, gaan leerlingen  
een dag in de week vanaf de tweede klas.



Wereldburger

Je bent onderdeel van de wereld.  
Op het Farel College helpen we jou om  
een volgende stap te zetten in deze wereld.  
We hebben veel mogelijkheden om jezelf  
te ontwikkelen tot wereldburger.
Ook kan jij zelf iets betekenen voor een 
ander. Het past bij onze identiteit om oog  
te hebben voor de mensen om ons heen.

Iets doen voor een ander
Onze leerlingen lopen een maatschappelijke 
stage (MAS). Leerlingen die MAS lopen, 
doen iets goeds voor een ander, bijvoorbeeld 
koken voor daklozen of helpen bij  
de sportclub.  

Deze inzet wordt gewaardeerd en dat 
geeft, behalve een goed gevoel, ook 
zelfvertrouwen. Ook zetten leerlingen 
zich in voor Edukans, een organisatie 
die werkt aan onderwijs voor jongeren  
in ontwikkelingslanden. 

Portfolio
Leerlingen werken aan hun eigen ontwikkeling 
door een portfolio samen te stellen en te 
presenteren. Zo leren ze nadenken over  
de keuzes die ze maken. Met hulp en 
feedback van docenten maken leerlingen 
een plan van aanpak. Tijdens het portfolio-
gesprek dat twee keer in een jaar gehouden 
wordt, vertelt de leerling aan de mentor  
en ouder/verzorger wat goed en minder 
goed ging. Dat levert verrassende en  
mooie gesprekken op.



Wereldtalen

In een wereld waar iedereen met elkaar  
contact heeft, is goede communicatie heel 
erg belangrijk. Aandacht voor spreken, lezen, 
schrijven, taal en cultuur hoort daarbij. Zo 
ontwikkel jij jezelf en ontdek je de wereld.

Frans, Duits en Spaans
Op het Farel wordt naast Nederlands en 
Engels, ook les gegeven in de talen Duits, 
Frans en Spaans. Voor deze vakken kunnen 
leerlingen een officieel en internationaal 
erkend examen doen. Alle leerlingen beleven  
een internationale ervaring door excursies of 
uitwisselingen naar het buitenland. 

Tweetalig onderwijs (TTO)
Je kan kiezen voor tweetalig onderwijs.  
Als je liever geen tweetalig onderwijs volgt, 
krijg je gewoon les in het Nederlands.  
Wij denken dat iedereen TTO kan volgen.  
Je hoeft nog niet goed te zijn in Engels, maar 
je moet er natuurlijk wel wat tijd aan besteden. 

Het Farel College is de enige TTO-school 
in Amersfoort waar je tweetalig onderwijs 
kan kiezen op mavo, havo en vwo. Naast 
goed Engels leren spreken en schrijven, zijn 
internationale ontwikkeling en internationaal 
samenwerken belangrijke onderdelen van 
het TTO-programma. Uitwisselingen en  
stage horen erbij.
Op havo en vwo krijg je iets meer dan  
de helft van de lessen in het Engels. Op de 
mavo is dat iets minder dan de helft van alle 
lessen. De docent en taalassistent helpen  
je hierbij. Jij praat steeds meer Engels en je 
hebt contact met leerlingen in het buitenland.
Al onze TTO-leerlingen doen Cambridge- 
examen, ook op de mavo. Dat maakt onze 
school bijzonder.

FAMUN
Farel-leerlingen organiseren elk jaar Farel 
Model United Nations (FAMUN), een soort 
Verenigde Naties in het klein. Tijdens deze 
meerdaagse conferentie komen jongeren  
uit de hele wereld op het Farel College  
bij elkaar om te praten over belangrijke  
internationale onderwerpen. Zo leren ze 
een mening te vormen en onder woorden 
te brengen, maar ook om goed te luisteren 
naar anderen.



Wereld van onderzoek

In de wereld van vandaag zijn veel ingewik-
kelde vragen en problemen. Daarnaast is er 
zoveel informatie beschikbaar, dat het lastig 
is om antwoorden en oplossingen te vinden. 
Het is daarvoor belangrijk dat onze leerlingen 
kritisch, onderzoekend en creatief zijn.  
Dit leren ze bijvoorbeeld bij het vak science 
of op onze Bèta Campus.

Science 
Is techniek wel of niet iets voor jou? Dat weet 
je pas als je precies weet wat je allemaal 
met techniek kunt. Daarom krijgt elke leerling 
op het Farel College in de onderbouw  
het vak science. 
Zagen, schroeven, boren of 3D-printen; niks 
is te gek bij science. De vakken biologie, 
natuurkunde, scheikunde, wiskunde en  
techniek komen hier samen. Wat je leert, 
komt goed van pas bij het ontwerpen van 
een stoel of het begrijpen en besturen van 
een robot. Tijdens science ga je aan de slag 
met 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! 

Bèta Campus
Op het Farel hebben we een prachtig 
laboratorium. Je leert hier werken met een 
microscoop en mag zelf proefjes doen.  
In de brugklas vertellen we eerst hoe je dit 
op een veilige manier kan doen. De docent 
en technische onderwijs-assistenten zorgen 
ervoor dat jij in het lab ontdekt of onderzoek 
bij je past. In de derde klas weet je dan 
precies of je wel of geen bètavakken wilt 
kiezen in je profiel.



Mavo/TL 

Op het Farel College kom je in het eerste 
leerjaar in een brugklas mavo/havo of 
mavo/havo-TTO. Vanaf de tweede klas  
kies je definitief voor mavo/TL of havo,  
met of zonder TTO. 
In de derde klas kies je op mavo/TL voor 
één van de profielen Techniek, Groen, 
Economie en Zorg & Welzijn. Met je diploma 
kan je doorstromen naar het hoogste niveau 
van het mbo. Als je wilt doorleren op de 
havo is dat mogelijk. Hiervoor krijg je in 
mavo 4 extra ondersteuning.

Docent: 
 “ Leerlingen uit de brugklas mogen  
de eerste periode wennen. We zijn 
vooral bezig met het aanleren van  
studievaardigheden. Leerlingen  
krijgen niet meteen cijfers, maar  
feedback op hun werk.”



Extra’s
Bewegen is leuk en gezond. Daarom krijg je 
in klas 1 en 2 van mavo/tl extra uren sport. 
Naast bekende sporten, maak je kennis met 
bijvoorbeeld zelfverdediging en verlenen  
van eerste hulp. Ook ga je op sportieve  
excursies. In de bovenbouw kan je sport 
kiezen als examenvak. 

Vanaf de derde klas kan je op de mavo  
één middag in de week kiezen voor  
een speciaal programma:

•  Sport-Plus  
(met examenvak lichamelijke oefening) 

•  Art-Plus  
(muziek, dans, handvaardigheid en  
drama, met examenvak tekenen) 

•  Technologie & Toepassing  
(kennismaken met techniek)

•  Economie-Plus  
(gericht op handel en ondernemerschap) 



Havo en vwo 

Op het Farel College kom je in de eerste 
klas in een brugklas havo/vwo, havo/ 
vwo-TTO, vwo of vwo-TTO. Vanaf leerjaar 2
ga je naar havo of vwo. Dit hangt af van  
je mogelijkheden.
Samenwerken, beoordelen van je eigen 
werk, informatie verzamelen én verwerken 
horen erbij. Zo ben je straks klaar voor  
het hoger of wetenschappelijk onderwijs.

Aandacht voor talent 
Het Farel College heeft mogelijkheden voor 
havo- en vwo-leerlingen die extra uitdaging 
willen. Zo kan je tijdens Farel Talent-uren  
aan de slag met vragen die jij wilt  
beantwoorden. Misschien vind jij robots  
of kunst interessant en wil je daar meer  
van weten.
Voor vwo-leerlingen is er vanaf klas 5 Talent 
Academy. Havo-leerlingen kunnen in  
de bovenbouw naar het U-talent College.  
De leerlingen gaan voor deze twee talent-
programma’s naar Universiteit Utrecht  
of Hogeschool Utrecht.



 Mentor:  
  “ Als mentor van een brugklas zorg  

ik dat iedere leerling zich veilig  
en prettig voelt in de klas.  
Mijn mentorleerlingen kunnen  
altijd bij mij terecht als ze ergens 
mee zitten of vragen hebben.”



Open huis
Vrijdag 3 februari 2023  
van 19.00 uur tot 21.30 uur
Zaterdag 4 februari 2023 
van 11.00 uur tot 13.30 uur
(Aanmelden is niet nodig)

Thema-avonden
Bezoek onze thema-avonden Tweetalig  
Onderwijs en Bèta Campus op woensdag 22 
en donderdag 23 februari 2023  
van 19.00 uur tot 21.00 uur.
(Aanmelden is niet nodig)

Lesjesmiddagen 
Leerlingen uit groep 8 kunnen op   
13 of 14 februari 2023 een aantal  
lessen op het Farel volgen. Tijdens  
deze middag krijg je een goede  
indruk van een ‘gewone schooldag’.  
Aanmelden hiervoor kan vanaf 
januari 2023 op komnaarfarel.nl.

Op onze website komnaarfarel.nl vind  
je informatie en filmpjes over de brugklas.  
Je kan hier ook een kijkje nemen in school  
met een 3D-tour.

Farel College
Paladijnenweg 101
3813 DC Amersfoort
T 033 - 422 90 20

info@farel.nl
www.farel.nl

/farelamersfoort
/farelamersfoort


