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en mogelijkheden?
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door o.a. tweetalig en  
versterkt bèta onderwijs
voor mavo, havo en vwo



ONBEGRENSD LEREN

>  Kijken en leren over grenzen op onze TTO  
(tweetalige) afdeling voor mavo, havo en vwo.

 
>  Science-lessen voor iedereen in de onderbouw.  

Zo kom je erachter of bèta (exacte vakken) iets 
voor jou is.

 
>  Vanaf klas 2 één dag per week les op de  

Academy waar je op een andere manier leert.
 
>  Experimenteren én leren in ons bèta en ICT-lab.
 
>  Leren binnen en buiten schoolmuren. Denk aan  

bedrijfsbezoeken, excursies en uitwisselings- 
programma’s met buitenlandse scholen.

 
>  Aandacht voor elkaar en voor onze maatschappij. 

Je gaat onder andere op maatschappelijke stage 
(MAS). Je zet je in voor Edukans (stichting voor 
educatie voor jongeren in ontwikkelingslanden)  
en wie weet… ga je zelfs met Edukans op reis!

 
>  Het 70-minuten lessenrooster. Niet alleen tijd  

voor de lesstof, maar ook voor jouw vragen  
en huiswerk!

 
>  Art Plus, Sport Plus, Bèta Plus of Economie Plus  

voor artistieke, sportieve, onderzoekende of 
businessgerichte mavo-leerlingen.

 
>  Het Farel Talent Programma voor leerlingen die 

extra uitdaging willen op de havo en het vwo.
 
>  Mogelijkheid om al eerder, of op een hoger niveau, 

examen te doen in vakken waar jij goed in bent.

BLADER SNEL VERDER OM MEER TE LEZEN OVER: 
COMMUNITY, LANGUAGE SCHOOL, BÈTA CAMPUS EN ACADEMY
EN OVER DE NIVEAUS: MAVO, HAVO EN VWO.

BYOD = BRING YOUR OWN DEVICE

BYOD is het zelf meenemen naar school van  
een laptop of een notebook. Op het Farel College
wordt een deel van het lesmateriaal digitaal  
aangeboden. Wij verwachten dat elke leerling
een eigen ‘device’ meeneemt naar school.
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De tijd vliegt. Nog even en je gaat naar de  
middelbare school. Nu sta jij voor de keuze: voor  
welke school kies ik? Wij willen je graag helpen 
bij die soms lastige keuze. Door je te vertellen  
wat wij allemaal in ‘school’ hebben. 
Je leest er alles over op komnaarfarel.nl. 

WELKOM OP  
HET FAREL COLLEGE

Dana:
‘Veel vrienden van mij zaten op  

deze school en ik vind het hier gezellig.  
Ik had gelijk een goed gevoel op  

het Farel. Het ziet er allemaal leuk uit. 
We hebben kennismakingsspelletjes  
gedaan in de eerste week, dat was  
gelijk heel leuk. Ik voel mij op mijn 

gemak. Als je ergens mee zit, kan je het 
uitpraten met de mentor. Onze mentor 
praat met de hele klas als er iets is.’ 



FAREL
COMMUNITY
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GEZELLIG, VEILIG EN INSPIREREND!
Het Farel College is een open christelijke school 
waar je met al je sterke en zwakke punten jezelf
mag zijn. Hierbij kun je altijd rekenen op de hulp  
en begeleiding van medeleerlingen, docenten of je
mentor. Eén van onze uitgangspunten is dat we het 
samen doen. We hebben aandacht voor elkaar en
beginnen de schooldag met een bezinningsmoment. 
Ook een veilige en inspirerende omgeving vinden we
erg belangrijk. Dat merk je. Of zoals onze leerlingen 
zeggen: ‘Je stapt binnen en het voelt gelijk goed.’

HET VERTROUWDE FARELGEVOEL
Leerlingen, docenten en ouders; allemaal dragen  
ze bij aan het vertrouwde Farelgevoel. De basis is
een open en heldere communicatie. Van duidelijke 
huisregels en het huiswerk in een digitale agenda tot
de dagwacht bij de receptie die als een rots in de 
branding de dagelijkse gang van zaken in goede
banen leidt.
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JIJ EN JE OMGEVING

Je middelbare schooltijd is een belangrijke periode.  
Je ontdekt er wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 
Je leert veel over de vakken die je volgt en over jezelf. 
Je maakt belangrijke keuzes, zoals het profiel dat je 
gaat volgen en welke studie je hierna wilt gaan doen. 
Het Farel College helpt je daarbij. Studeren en jezelf 
ontwikkelen gaan bij ons hand in hand. Ook is er veel 
ruimte voor plezier en leuke initiatieven. 

KENNISMAKING VRIJWILLIGERSWERK

Leerlingen van het Farel College lopen een  
Maatschappelijke Stage. Bijvoorbeeld door te  
koken voor daklozen, zoals op de foto. Een school 
is er niet alleen om kennis op te doen, maar ook 
om sociale vaardigheden te leren en je in te zetten 
voor anderen. 



KENNISMAKING MET 
VRIJWILLIGERSWERK
Tijdens de maatschappelijke stage (MAS) maak je 
kennis met vrijwilligerswerk. Als school vinden wij 
het belangrijk dat onze leerlingen maatschappelijke 
stage lopen. Het past bij onze identiteit; oog hebben 
voor je naasten 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.

SFEERVOLLE LEESOMGEVING
Het Farel heeft een fijne mediatheek. Het is niet 
alleen een plek om te lezen of te studeren, maar  
ook een plek om te ontspannen. Leerlingen pakken 
hier sneller een boek en ontdekken dat lezen best 
leuk is. De mediatheek organiseert veel activiteiten 
om lezen te bevorderen. Denk aan boekpresentaties 
in de klas, bezoek van een schrijver op school en 
een voorleeswedstrijd. Groepjes leerlingen zoeken  
in de mediatheek de rust om op hun laptop te  
werken, te lezen of te chillen.

In 2018 won het Farel College  
de Nationale Mediatheek Trofee! 

BEGELEIDING
Buiten lestijd kan je deelnemen aan huiswerk- en 
studiecoaching. Dit gebeurt gewoon in de school  
en wordt verzorgd door Studiekring Amersfoort.  
Voor meer informatie kijk op studiekringamersfoort.nl

PORTFOLIO PRESENTATIE

Twee keer per jaar zijn er portfoliogesprekken.  
Jij als leerling presenteert dan zelf aan je mentor 
en ouders hoe het gaat en hoe je het vindt  
op school. Wat gaat goed, waar liggen kansen 
of uitdagingen? De ervaring leert dat ouders, de 
mentor en de leerling dit gesprek heel fijn vinden.



TWEETALIG ONDERWIJS

Op het Farel College kun je op elk niveau (mavo, 
havo en vwo) tweetalig onderwijs volgen en dat is 
uniek in onze regio. Bij TTO op de mavo bijvoor-
beeld krijgt je vakken als sport en kunst in het  
Engels. Heel leerzaam en handig voor de toe-
komst! Ga jij voor Engels naast het Nederlands?

LANGUAGE 
SCHOOL
TAAL EN CULTUUR

Op de Farel Language School is veel aandacht voor 
talen. Hier wordt Engels, Frans, Duits en Spaans gege-
ven. En Nederlands natuurlijk. Wij vinden het belang-
rijk dat je ook naar de bijbehorende culturen kijkt. Aan 
de ene kant zit je ouderwets woordjes  
te stampen en tegelijkertijd leer je over verschillende 
culturen, volg je uitwisselingsprogramma’s en bezoek  
je het buitenland. Gevolg is dat jij je steeds vrijer  
in een taal durft te uiten door onder andere samen  
te werken en te socializen met medeleerlingen uit  
het buitenland. Leren door te doen!
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IEDERE FARELLEERLING HEEFT DE  
MOGELIJKHEID OM TTO TE VOLGEN!  
GA JIJ ER VOOR?
Tweetalig Onderwijs (TTO) bereidt je voor op  
een onbegrensde toekomst. Je leert Engels op
hoog niveau én vaardigheden die je nodig hebt  
om succesvol te zijn in een internationale wereld.

UNIEK | TTO OP DE MAVO
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen Tweetalig  
Onderwijs aan kan! Daarom kun je ook op de mavo
tweetalig onderwijs volgen. Ongeveer 40 procent 
van de lessen krijg je in het Engels.
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BÈTA
CAMPUS
DENKEN IS DOEN

Bij techniek denk je misschien al snel aan boorplatforms, 
vieze handen en vuile overalls. Maar wist je dat er  
minstens zo veel slimme mensen nodig zijn die al die 
mooie technische oplossingen bedenken,ontwerpen en 
produceren? Daarom is er op het Farel College veel 
aandacht voor techniek en wetenschap. Op de Bèta 
Campus vind je verschillende practicumlokalen en  
het bèta-lab bij elkaar op de tweede verdieping.  
Een geweldige plek om te experimenteren en te  
onderzoeken.

MEER WETEN OVER BÈTA CAMPUS  
OP FAREL?
Op de website www.komnaarfarel.nl kan  
je de webinar terugkijken die we in januari 
over bèta en TTO gehouden hebben.
De vragen die toen in de chat gesteld zijn,  
kan je teruglezen bij de rubriek  
Vragen & Antwoorden.

GA INTERNATIONAAL OP HAVO  
EN VWO
Als je kiest voor TTO op havo of vwo volg je de eer-
ste drie jaar meer dan de helft van de vakken in het 
Engels. Je docenten spreken Engels, je boeken zijn in 
het Engels en je toetsen natuurlijk ook. Zo gaat
je Engels met sprongen vooruit. Verder heb je via 
social media contact met leerlingen van een school
in het buitenland. Bovendien ga je een keer naar  
die school toe om te werken aan een project. Je leert
daardoor veel over internationale communicatie.

CAMBRIDGE ENGLISH CERTIFICATE
Het niveau van het vak Engels van onze havo- en 
vwo-leerlingen is zo hoog, dat alle leerlingen een
Cambridge English examen doen aan het eind van 
het derde jaar: First Certificate in English examen  
als havo-leerling en het Cambridge Advanced English 
examen als vwo’er. Dit zijn internationaal erkende
diploma’s. Als je daarna verder wilt met Tweetalig 
Onderwijs, kies je voor het International Baccalaureate 
programma. Je leert dan om op een academisch 
niveau Engels te spreken en te schrijven. En je loopt
stage in het buitenland!

IN HET VOORDEEL ALS JE VERDER  
STUDEERT
Bij steeds meer populaire studies op de hogeschool 
of universiteit vindt vooraf een selectie plaats.
Met tweetalig onderwijs maak je meer kans om  
toegelaten te worden. Bij internationale opleidingen
word je vaak direct geplaatst.

NET ZO GOED IN NEDERLANDS
Als je veel les volgt in het Engels, ga je dan niet 
slechter Nederlands spreken en schrijven? Dat lijkt
misschien logisch maar het is niet zo, merken we  
op het Farel College. Sterker nog; onze TTO-klassen
scoren betere resultaten voor het vak Nederlands  
dan andere klassen!

FAMUN
Leerlingen van het Farel regelen jaarlijks helemaal
zelf FAMUN (Farel Model United Nations - een
afspiegeling van de Verenigde Naties). Van over
heel de wereld komen leerlingen naar het Farel
voor deze driedaagse conferentie. De voertaal is 
Engels. Je leert als deelnemer organiseren en debatteren. 
Last but not least maak je internationale vrienden. 
Doe jij straks ook mee? Kijk op famun.nl voor meer 
informatie.
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WAT HEEFT HET FAREL COLLEGE JOU OP  
BÈTAGEBIED NOG MEER TE BIEDEN?

>  Extra bètavakken als NLT (natuur, leven en techniek) 
en Wiskunde D.

>  Experimenteren en onderzoeken tijdens  
verschillende bètavakken of projecten.

>  Samenwerking met het internationale bedrijf  
Nouryon, het voormalige AkzoNobel. Dit bedrijf 
stelt prachtige apparatuur beschikbaar voor  
experimenten. Er komt regelmatig iemand langs 
voor een interessant gastcollege en we bezoeken 
het bedrijf!

>  Voor derdejaars leerlingen havo en vwo is er  
een bèta-beroepenmarkt, zo kun jij je oriënteren  
op een bèta-studie en baan!

>  Wij maken deel uit van het Jet-Net netwerk. Dit is 
een samenwerkingsverband tussen scholen, techni-
sche bedrijven en overheid. Leerlingen bezoeken 
ook de Jet-Net Careerday, waar (bèta)bedrijven 
zich presenteren en laten zien wat jij kunt worden.

>  Onderzoek op hoog niveau! Begeleiding en  
beoordeling gebeurt regelmatig in samenwerking 
met mensen uit het technische werkveld en hbo/wo.

>  Speciale lessen op het Junior College in Utrecht 
(Universiteit Utrecht) voor excellente bètaleerlingen.

SCIENCE-PROGRAMMA VOOR IEDEREEN
Is techniek wél 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.
Je maakt kennis met ICT, ontwerpen en robotica. 
Maar ook met constructies, design, voertuigenbouw
en ga zo maar door. In de derde klas ga jij je profiel 
kiezen. Wél of geen bèta? Dat weet je dan precies,
want je hebt er al uitgebreid mee kennisgemaakt.

VERDER MET 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. En regelmatig zul je merken dat al jouw
vakken met elkaar te maken hebben. Bijvoorbeeld als 
je aan de slag gaat met het ontrafelen van thema’s
als ons DNA.

FAREL TALENT

Kun en wil je meer uitdaging en zit je op havo 
of vwo? Dan is Farel Talent wellicht iets voor jou. 
Halverwege klas 1 of in klas 2 start het Talent-
programma: kies uit Natuur en Techniek, Mens 
en Maatschappij, Kunst en Cultuur of Taal en 
Communicatie. Tijdens en buiten lestijd ga jij op 
onderzoek uit en volg je speciale lessen. Blijf je het 
Talent programma volgen in de bovenbouw? Dan 
kun je bijvoorbeeld deelnemen aan de U-talent 
Academy in Utrecht.
 



KEUZEWERKTIJD

Op het Farel College krijg je naast gewone lessen 
keuzewerktijd. Dan werk je aan vakken of projecten 
waar je interesse ligt of waar je meer van wilt 
weten. Of je hebt moeite met een bepaald vak en 
kan dan een extra les hierover volgen. Misschien 
houd jij wel van programmeren, dan ben je tijdens 
keuzewerktijd welkom in het ICT-lab op de Farel 
Academy, zoals op de foto.

FAREL
ACADEMY
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GOED VOORBEREID OP JE TOEKOMST!

Op het Farel College zit je niet de hele week in de klas. 
Eén dag in de week heb je namelijk Farel Academy. 
Een andere manier van leren voor mavo, havo en vwo 
vanaf klas 2. Je hebt geen vast rooster, maar werkt  
samen met anderen aan taken of projecten. Daarbij heb 
je af en toe een korte les. Je moet vooral veel zelf uit- 
vinden, plannen en samenwerken. Net zoals je straks in 
je vervolgstudie tegenkomt. Je vorderingen houd je bij 
in je eigen portfolio.

Thomas:
‘Het Farel College is een gezellige 
school. De mensen hier zijn aardig. 
Ik heb een leuke klas en leuke lessen 
met veel activiteiten. Er is een mooie 

mediatheek, waar je goed kan werken. 
Toen ik hier binnen kwam dacht ik; dit is 
echt mijn school! Er hangt een gezelli-
ge, goede sfeer. Gym is mijn favoriet. 
Engels vind ik ook leuk en daar wil ik 

wat mee gaan doen.’ 



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 volgt dan in leerjaar 4
extra lessen Nederlands, Engels en wiskunde. Zo ben 
je helemaal klaar voor de havo.

ONTDEK WELKE STUDIES EN BEROEPEN  
JOU AANSPREKEN!
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.’

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.

EXTRA PLUS MAVO
Ontdek welke studies en beroepen jou aanspreken! 
Het Farel College laat je kennismaken met verschil-
lende 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:

>  Sport-Plus (met het examenvak lichamelijke  
oefening, hiernaast lees je er meer over).

>  Art-Plus, (muziek, dans, handvaardigheid,  
tekenen en drama met het examenvak tekenen).

>  Bèta-Plus (natuur, informatica en technologie).

>  Economie-Plus (gericht op handel en  
ondernemerschap).

MAVO
MAVO/TL

Als je kiest voor het Farel College kom je (afhankelijk 
van de mogelijkheden) in het 1e leerjaar in een mavo, 
TTO mavo, 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.

ICT-LAB VOOR DE NIEUWSTE  
ONTWIKKELINGEN
Op de Academy is een ruim ICT-Lab met onder meer 
robots, een 3D- printer en een draaitafel. In het ICT-
Lab kun je werken met moderne ICT-toepassingen. 
Denk aan leren programmeren, audio- en videobe-
werking, animatie, grafisch ontwerpen en robotica. 
Hier wordt gewerkt aan ICT-oplossingen en  
-toepassingen. Zo is er een project waar kunst- 
handen 3D worden geprint voor kinderen in Afrika. 
Leren, experimenteren en tegelijkertijd je steentje 
bijdragen aan een oplossing voor gehandicapte 
Afrikaanse leeftijdsgenoten: hoe geweldig is dat?

COMBINATIE VAN VAKKEN
Bij elk project dat je doet op de Academy komen 
meerdere vakken om de hoek kijken. Als het bijvoor-
beeld gaat over de Koude Oorlog, leer je niet alleen 
over de ontwikkeling van dat conflict (Geschiedenis).
Het gaat ook over geopolitieke verhoudingen  
(Aardrijkskunde).

VEEL VRIJHEID EN  
VERANTWOORDELIJKHEID
Farel Academy geeft leerlingen invloed op hun  
onderwijs. Op die manier leer je om zelf verantwoor-
delijkheid te nemen. Wat moet ik doen of leren 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.  
Stapje voor stapje neem je steeds meer eigen  
initiatief en verantwoordelijkheid. 
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HAVO OF VWO

HAVO OF VWO

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 kies je, op basis van  
je cijfers, je inzet en je  
mogelijkheden voor  
havo of vwo. 

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!

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.

LEREN VAN ELKAAR BIJ 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!

FAREL TALENT PROGRAMMA
Sommige havo- en vwo-leerlingen hebben meer  
uitdaging nodig. Daarom biedt het Farel College extra
modules voor deze leerlingen. Tijdens Farel Talent  
ga je aan de slag met vragen die je zelf graag wilt
beantwoorden. Ontdek bijvoorbeeld hoe je hersenen 
werken. Of wat het duurste materiaal op aarde is.
Ook organiseer je zelf clinics, excursies of nodig je 
gastsprekers uit voor een inspirerende les. Als Farel
Talent kan je een programma volgen in samenwerking 
met de Universiteit van Utrecht. Je gaat dan alvast 
twee dagen in de maand naar de universiteit en 
maakt er jouw profielwerkstuk. Veel universiteiten
en hogescholen selecteren tegenwoordig studenten. 
Met Farel Talent laat je zien dat je gemotiveerd bent.
Je kunt een portfolio tonen met opdrachten die je 
gedaan hebt als voorbereiding op je vervolgstudie.
Zo heb je meer kans om toegelaten te worden en kan 
je soms deelnemen aan speciale studieprogramma’s.

EXCELLENTE SCHOOL 
Het Farel College is Excellente School voor  
havo en vwo, omdat wij onbegrensd leren 
waarmaken, zo vindt de jury. Meer lezen  
over ons excellentieprofiel? Kijk op farel.nl

HAVO EN VWO

Felicia:
‘De introductieweek was een hele leuke 

week. We kregen goede uitleg over 
waar je de lokalen kon vinden. Een men-
tor is wat anders dan de juf of meester 
op de basisschool. Onze mentor legt 
goed uit en helpt je als je iets niet zo 

goed snapt. Als er iets is dan probeert 
ze het op te lossen.‘ 
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VOOR IN DE AGENDA

Elkaar ontmoeten?
Door de school lopen, kennismaken en de sfeer  
proeven horen er normaal gesproken bij wanneer  
je op zoek gaat naar een middelbare school. 
Vanwege de coronamaatregelen hebben middelbare 
scholen in Amersfoort met elkaar afgesproken dat 
ze geen kinderen op school ontvangen tot en met 
februari 2021.
Er is een kans dat we leerlingen uit groep 8 in maart 
2021 toch nog op school mogen begroeten.  
Dit hangt af van de maatregelen en afspraken op  
dat moment. Als hierover meer bekend is, komt dat  
te staan op www.komnaarfarel.nl. Hou deze site  
goed in de gaten!

Meelooples
Op 28 en 29 januari 2021 konden leerlingen uit 
groep 8 online een middagje meelopen. Zij kregen 
een virtuele rondleiding door het Farel College en 
maakten met andere groep-achters via Google Meet 
kennis met een brugklasmentor. Wil je de rondleiding 
bekijken? Ga dan naar komnaarfarel.nl!

Webinars
Op 13 en 14 januari 2021 hielden we webinars 
over tweetalig onderwijs en bèta-onderwijs.  
Op 28 en 29 januari gingen de webinars over  
de brugklas en het Farel College in het algemeen. 
Docenten en leerlingen gaven tijdens de webinars 
uitleg over verschillende onderwerpen.
U kunt als ouder of leerling deze webinars terugkijken 
via de website komnaarfarel.nl. Vragen die gesteld 
zijn tijdens de live-chat kan je op deze site teruglezen 
in de rubriek Vragen & Antwoorden!

INSCHRIJVEN
>  In Amersfoort is er voor alle leerlingen vanuit 

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 aanmel-
ding en inschrijving voor schooljaar 2021-2022 
van het Farel College op farel.nl/groep 8.

  Rondje Farel? Kijk op 
   komnaarfarel.nl  

de virtuele tour!

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

info@farel.nl
www.farel.nl
www.komnaarfarel.nl

/farelamersfoort

>  Aanmelden via komnaarfarel.nl


