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WIST JE DAT JE HIER 
VAKHAVO EN VAKVMBO 

KUNT DOEN?

Stad College biedt je méér mogelijkheden. Door onze manier van leren 
en begeleiden blijken leerlingen vaak meer te kunnen dan de basisschool 
verwachtte. Word een kei op jouw schooladvies-niveau of groei misschien 
wel door naar iets hogers. Hier kan dat. Onze docenten doen alles om 
eruit te halen wat erin zit. Natuurlijk samen met jou en je inzet. Met onze 
vakgerichte opleidingen heb je straks veel kans op een mooie carrière.

Je kiest voor een vakhavo of een vakvmbo-GL, 
-KB of -BB. Oftewel een havo of een vmbo 
met praktijkgerichte vakken erbij. Voor leer-
lingen die praktisch bezig willen zijn, doeners 
die opbloeien als ze ook kunnen leren in de 
praktijk. Op elk niveau. Vol doorgroeikansen. 
Wij zien al je mogelijkheden.

Dat is anders dan op een standaard-havo of 
-vmbo-TL. Want op een gewone havo krijg je 
alleen theoretische vakken, hier krijg je er 
ook een praktijkvak bij. En alleen op onze 
vmbo integreren we praktische, beroeps-
gerichte vaardigheden zoveel mogelijk met 
theoretische vakken. Ook is op de meeste 
andere scholen het opstromen vaak best 
lastig, hier niet.

De stap naar het voortgezet onderwijs is 
spannend. Het is de plek waar je heel wat 
nieuwe praktische en theoretische dingen 
leert. Maar het is ook de plek waar je nieuwe 
vrienden ontmoet. Waar je begeleid wordt 
door leraren die het beste met je voor-
hebben. Waar je jezelf kunt zijn en in je 
eigen tempo aan de slag kunt met je 
toekomst. Jouw school moet een fijne plek 
zijn waar je je thuis voelt. 
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Wist je dat praktijk 
en theorie hier 

hand-in-hand gaan?
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STAD COLLEGE  STAD COLLEGE  
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Praktisch leren, daar draait het om op Stad 
College. Dat betekent dat we spelenderwijs 
de theorie en de praktijk door elkaar laten 
lopen. Zo leer je beter. En heb je het meer 
naar je zin. Waardoor je weer beter leert. 
De inhoudelijke kennis geven we bijvoor-
beeld in een praktijklokaal waar echte voor-
beelden altijd bij de hand zijn. Omgekeerd 
voegen we aan de praktijkvakken ook weer 
theoriekennis toe.

Weet jij al welk beroep het beste bij je past? 
Je komt daar snel achter met de praktische 
vakken die je hier krijgt. We hebben drie 
richtingen: Technologie & Vakmanschap, 
Media Vormgeving & ICT en Zorg & 
Welzijn. Met onze aanpak heb je straks een 
streepje voor op een aansluitende hbo- of 
mbo-opleiding. Of je gaat aan de slag als 
beginnend professional binnen de branche 
die jou aanspreekt.

Vanaf het eerste jaar krijg je ook praktijk-
lessen. Op de vakhavo en de vakvmbo-GL 
heb je zes uur praktijkvakken per week. 
Op het vakvmbo-KB en -BB krijg je wekelijks 
tien uur aan praktijkvakken. Je komt er op 
die manier achter hoe het in de echte wereld 
eraan toegaat. En het is leuk!

Ook ga je op bezoek bij bedrijven en krijg je 
les van mensen die je alles kunnen vertellen 
over de sector waar jij vol van bent. Goed 
om te weten: je kunt tijdens de opleiding 
genoeg stage lopen, zo ontdek je welk 
beroep het beste bij je past. 

Wil jij je thuis voelen op je nieuwe school? 
Dat gaat natuurlijk een stuk makkelijker als 
deze niet al te groot is. Stad College telt on-
geveer 400 leerlingen. Dat betekent dat het 
een kleinschalige school is. Voor je het weet 
ken je iedereen! 

Ga jij straks met de fiets naar school? We 
hebben een grote fietsenstalling. Of neem je 
liever de bus of trein? Vanaf Station Almere 
Centrum is het nog geen vijf minuten lopen 
naar Stad College. De school ligt namelijk 
midden in Almere Stad.

KLEINSCHALIGE SCHOOLKLEINSCHALIGE SCHOOL GOED BEREIKBAARGOED BEREIKBAAR
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L E E R J A A R  1

L E E R J A A R  1 - 2 - 3

Vakvmbo-GL

Vakvmbo-KB

Vakvmbo-BB

Vakhavo

L E E R J A A R  2

Basisvorming

Basisvorming

Basisvorming

Basisvorming

• Technologie & Vakmanschap 
 (Natuur & Techniek)
• Zorg & Welzijn (Natuur & Gezondheid)
• Economie & Maatschappij
• Cultuur & Maatschappij

• Technologie & Vakmanschap 
• Media Vormgeving & ICT
• Zorg & Welzijn

• Technologie & Vakmanschap 
• Media Vormgeving & ICT
• Zorg & Welzijn

• Technologie & Vakmanschap 
• Media Vormgeving & ICT
• Zorg & Welzijn

• HBO
• VWO (+ universiteit)
• Leer-/werkplek

• MBO-4
• Vakhavo
• Leer-/werkplek

• MBO-3/4
• Leer-/werkplek

• MBO-2
• Leer-/werkplek

L E E R J A A R  3

L E E R J A A R  4

L E E R J A A R  4

L E E R J A A R  5

V E R V O L G

V E R V O L G

OPBOUW VAN OPBOUW VAN 
HET ONDERWIJSHET ONDERWIJS

Onze vakhavo’ers hebben keuze uit 
vier richtingen
• Technologie & Vakmanschap (Natuur 
 & Techniek)
• Zorg & Welzijn (Natuur & Gezondheid)
• Economie & Maatschappij
• Cultuur & Maatschappij

De eerste twee richtingen rond je af op onze 
school. We zijn daarin gespecialiseerd, met 
ervaren vakdocenten en alle specifieke leer-
middelen die je nodig hebt. Kies je voor 
een van de andere twee, dan vervolg je je 
studie in het vierde jaar op Park Lyceum of 
Poort Lyceum (allebei ook van Het Baken) 
met een gegarandeerde leerplek en 
optimale begeleiding.

Onze vakvmbo’ers kiezen uit drie richtingen
• Technologie & Vakmanschap 
• Media Vormgeving & ICT
• Zorg & Welzijn

Welke je ook kiest, je gaat altijd gewoon 
door op onze school. We zijn gespecialiseerd 
in deze drie richtingen, met ervaren vak-
docenten en alle specifieke leermiddelen 
die je nodig hebt. 

Om beter te worden in de vakken die je straks hard nodig hebt. 
Met vakken als Nederlands, Engels, Spaans, wiskunde, biologie en 
mens en maatschappij. En praktijklessen, workshops en sport. 

EERST WERKEN WE AAN DE BASISEERST WERKEN WE AAN DE BASIS

DAARNA KIES JE EEN RICHTINGDAARNA KIES JE EEN RICHTING
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Wist je dat je met 
de vakhavo voor 

de leidinggevende 
functies gaat?
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Ben je een doener met een havoadvies? Dan is onze vakhavo 
ideaal voor jou. Moderne bedrijven en instellingen gebruiken 
steeds vaker geavanceerde apparatuur. Een deel van het werk is 
daardoor verschoven naar professionals met een hbo-opleiding. 
Dat kun jij zijn!

Zo kom je in aanmerking voor de leidinggevende functies. 
Of misschien word je ondernemer. Iets voor jou? 

De vakhavo speelt daarop in door al heel 
vroeg in de schoolloopbaan een praktijk-
programma aan te bieden. Je hebt straks op 
het hbo een voorsprong op leerlingen met 
een standaardhavo want je hebt veel meer 
beroepservaring en -inzichten opgedaan. 
We leggen een goede basis voor een werk-
toekomst in de richtingen Technologie & 
Vakmanschap, Media Vormgeving & ICT en 
Zorg & Welzijn.

Al doende ga je de koppeling tussen theorie 
en praktijk beter snappen. Tenminste 20% 
van je tijd besteed je aan praktijklessen. 
Je groeit naar aspirant-hbo-student met 
prachtige praktische vaardigheden. Een 
vakhavo’er gaat bijvoorbeeld technisch 
tekenen (ontwerpen) én timmeren, leert 
alles over ziekenverzorging én oefent als 
verzorgende, overziet programmataal én 
gaat zelf coderen. 

VAKHAVOVAKHAVO
98



WIST JE DAT JE MET 
HET VAKVMBO SNEL 

KUNT DOORGROEIEN?
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VAKVMBOVAKVMBO
Ben je een doener met een vmboadvies? Kies dan voor onze 
vakvmbo, de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte 
leerweg (KB) of de basisberoepsgerichte leerweg (BB). Dat kan 
hier allemaal. 

Je bereidt je in 4 jaar voor op een vervolg-
opleiding op mbo-niveau 4, 3 of 2, dat is 
afhankelijk van wat jij in je mars hebt. 
Of je richt je direct op een specifiek beroep, 
bedrijf of instelling waar je straks als starter 
aan de slag gaat. Wat jij wil.

Je hebt bij ons ook volop mogelijkheden 
om door te groeien. Van KB naar GL, of van 
BB naar KB. Als je het aankunt, mag je zelfs 
doorstromen naar de vakhavo. En wij helpen 
je erbij.

Dit is een vmbo met een praktisch program-
ma, zo leggen we een goede basis voor een 
werktoekomst in de richtingen Technologie 
& Vakmanschap, Media Vormgeving & ICT 
en Zorg & Welzijn. De algemene vakken 
worden verrijkt met tenminste één dag in de 
week praktijklessen. In de onderbouw in een 
praktijkplaats op school, in de bovenbouw 
voornamelijk in een bedrijf of instelling in de 
regio Almere.
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Wist je dat je later kunt 
gaan werken op een kantoor 

óf in een werkplaats? 
Dat is aan jou!
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Vind jij technische vernieuwingen leuk? Krijg jij een kick van ingewikkelde 
apparaten? Wil je snappen hoe techniek werkt? Wil je dingen maken? 
Dan past Technologie & Vakmanschap supergoed bij jou.

Tijdens de lessen ga je aan de slag met 
bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatiemateriaal, 
funderingstechniek, energiebesparing, elektra- 
en beveiligingssystemen, houtbewerking, meubels 
maken, inrichting, sloopwerk en afvalscheiding, 
robotica en domotica, logistiek en planning. Maar 
je kunt ook kiezen voor lassen, plaat- en construc-
tiewerk en huizenbouw. 

Wat de energie van de toekomst is? Ook 
dat ontdek je in de praktijkgerichte lessen die 
samen met bedrijven in de regio worden opgezet. 
Je gaat met de meest moderne apparatuur, 
gereedschappen en materialen aan de slag. 
Je leert flexibel denken en je wordt nieuwsgierig 
naar de nieuwste innovaties.

Vanaf het tweede jaar werk je aan 
grote projecten. Je gaat bijvoorbeeld 
zelf een tiny house vol apparatuur en 
moderne voorzieningen bouwen, of je 
gaat de motoraandrijving in een echte 
boot maken. Daar breng je de theorie 
in de praktijk.

Dan kies je ook jouw vakken. Je 
stelt je eigen pakket samen uit een 
breed aanbod van specialismen. Al 
werkende aan grote projecten merk 
je wat je het meest interessant vindt.

Zie jij jezelf al werken op de technische afdeling van een ziekenhuis 
of een groot bedrijf? Of juist in een kantoorbaan? Ga je straks liever 
in een woonwinkel, een meubelmakerij of schildersbedrijf aan de slag? 
Word je civiel ingenieur, architect, technisch bedrijfskundige, werkbouw-
kundige of engineer elektrotechniek? Of begin je misschien je eigen bedrijf? 
Tijdens je opleiding kun je je specialiseren, zodat je de basis legt om écht 
goed te worden. Dat sluit prachtig aan op hbo- of mbo-opleidingen.  

Op havoniveau word je gestimuleerd om zelf door te denken en alles te 
overzien. Op vmboniveau ligt de nadruk wat meer bij de uitvoering.

Wat ga je leren?Wat ga je leren?

Waar wil jij werken? 

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE 
         & VAKMANSCHAP         & VAKMANSCHAP

1312



 HAVO
VMBOVAK

»  technologie & vakmanschap »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

 HAVO
VMBOVAK

»  techniek »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

 HAVO
VMBO

 HAVO
VMBO

 HAVO
VMBO

»  technologie & vakmanschap »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

»  technologie & vakmanschap »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

»  technologie & vakmanschap »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

Wist je dat je bij 
Media Vormgeving & ICT  
2d ÉN 3d leert printen?

Media Vormgeving Media Vormgeving 
& ICT & ICT 

Ben jij heel handig met computers, graag op de hoogte van de nieuwste 
programma’s en ook nog eens creatief? Weet jij alles over verschillende 
type hardware en software? Dan past de richting Media Vormgeving & 
ICT bij jou. Ontdek wat je hier allemaal kunt leren.

Je kruipt in de huid van een echte programmeur of 
software-developer. Wat houdt dat precies in? 
Je ontdekt binnen de opleiding alles over game-
design, virtual reality, 3D-vormgeving en -realisatie, 
netwerkbeheer, digitale beveiliging en applicatie-
ontwikkeling. Je gaat werken met de nieuwste com-
puterprogramma’s, zodat je uiteindelijk de 
meest ingewikkelde codes kunt kraken.

Zie jij jezelf later bij een bedrijf werken dat coole games 
ontwerpt? Word je softwareontwikkelaar? Of lijkt het je 
leuk om op de technische afdeling van een bedrijf of 
instelling terecht te komen? Op Stad College wordt de 
basis gelegd voor het beroep van je dromen. Zo kom 
je straks, na een aansluitende hbo- of mbo-opleiding op 
de leukste plekken. Of misschien begin je later wel je 
eigen bedrijf.

 Op havoniveau word je gestimuleerd om zelf door
 te denken en alles te overzien. Op vmboniveau ligt  
 nadruk wat meer bij de uitvoering.

Wat ga je leren?Wat ga je leren?

Waar wil jij werken? 
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WIST JE DAT JE MET 
ZORG & WELZIJN VEEL 

KANTEN OP KUNT?
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Vind jij het leuk om met mensen te werken? En vind je het belangrijk dat 
mensen zich veilig kunnen voelen in hun eigen buurt? Of zou je graag in 
een ziekenhuis, zorginstelling of bij een sportvereniging willen werken? 
Dan past de richting Zorg & Welzijn hartstikke goed bij jou. Ontdek wat 
je hier allemaal kunt leren.

Binnen de richting Zorg & Welzijn  ben je 
vooral bezig met mensenwerk. Je leert over 
de taken in een zorginstelling, je ervaart 
hoe het is om met ouderen, jongeren en 
kinderen om te gaan, je maakt kennis met 
de schoonheidsindustrie en sportinstel-
lingen. Wat je moet doen bij een ongeval? 
Ook dat leer je. 

Ook bereiden we je voor op verschillende 
soorten dienstverleningen met een uniform.
Op alle niveaus. Zo kun je straks bijvoor-
beeld aan de slag als handhaver, beveiliger 
of leidinggevende. Daarnaast leer je hier 
alles rondom evenementen, gastheer-
specialisatie, catering, veiligheid, voeding 
en beweging en kom je erachter hoe het 
eraan toegaat in een professionele keuken. 

Wat ga je leren?Wat ga je leren?

Zorg & WelzijnZorg & Welzijn

Waar wil jij werken? 
Je kunt met deze richting veel kanten op. Je leert wat er allemaal komt 
kijken bij het werken in een zorginstelling, restaurant, kapperszaak, 
schoonheidssalon en cateringbedrijf. Of wil je later psycholoog worden, 
logopedist, artsenbezoeker of misschien orthopedisch schoentechnicus? 
In de praktijklessen kom je erachter wat jou aanspreekt. De stap naar een 
passende hbo- of mbo-opleiding wordt op deze manier heel soepel.

Op havoniveau word je gestimuleerd om zelf door te denken en alles te 
overzien. Op vmboniveau ligt de nadruk wat meer bij de uitvoering.
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STRAKS OP SCHOOLSTRAKS OP SCHOOL

JOUW VAKKEN IN HET EERSTE LEERJAAR

Nederlands

Engels

Spaans

Wiskunde

Geschiedenis

Aardrijkskunde

M&M  (mens en maatschappij) 

Biologie

Nask

Levensbeschouwing & Filosofie

Kunst & Cultuur  (drama / muziek / tekenen)

Lichamelijke Opvoeding

Mentor les

Rekenen

BGV

TOTAAL

3

3

3

2

2

2

1

2

3

2

1

6

30

3

3

3

2

2

2

1

2

3

2

1

6

30

3

2

2

3

1

2

2

1

1

3 

2

2

6

30

Vmbo-BB Vmbo-KB Vmbo-GL en Havo

1e uur	 09.00	 –	 09.50	uur

2e uur	 09.50	 –	 10.40	uur

Pauze	 10.40	 –	 11.00	uur

3e uur	 11.00	 –	 11.50	uur

4e uur	 11.50	 –	 12.40	uur

Pauze	 12.40	 –	 13.10	uur

5e uur	 13.10	 –	 14.00	uur

6e uur	 14.00	 –	 14.50	uur

7e uur	 14.50	 –	 15.40	uur

8e uur	 15.40	 –	 16.30	uur

JOUW LESTIJDENJOUW LESTIJDEN
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wat wij wat wij 
belangrijk vindenbelangrijk vinden

Wist je dat je leert 
in je eigen tempo?

Theorielessen combineren we met de 
praktijk. Want zo komt de lesstof beter 
binnen. De inhoudelijke kennis geven we 
bijvoorbeeld in een praktijklokaal waar 
praktische voorbeelden altijd bij de hand 
zijn. En je gaat ermee aan de slag in leuke 
praktijk-projecten. Zo gaat het meer voor 
je leven.

Omgekeerd voegen we aan de praktijkvak-
ken ook weer theoriekennis toe. De teksten 
die je schrijft over je projecten beoordelen 
we niet alleen inhoudelijk, we helpen je 
meteen ook met je taalvaardigheid, spelling, 
stijl en zinsbouw. In het Nederlands en soms 
in het Engels.

Bij de één duurt het net wat langer om 
een vak onder de knie te krijgen dan bij de 
ander. Het kan zijn dat je soms iets meer 
begeleiding nodig hebt dan je klasgenoten. 
Maar het kan ook zo zijn dat je de lesstof 
juist veel sneller begrijpt dan de rest van de 
klas. Of het nou net iets te snel of te lang-
zaam gaat, passend onderwijs is wel zo fijn. 

Daarom werkt Stad College met maatwerk. 
Dit betekent dat je als leerling ieder vak 
leert op een niveau dat bij je past. Als je 
moeite hebt met een bepaald vak, kun je 
extra lessen volgen. Gaat het je juist iets te 
makkelijk af? Dan kun je dezelfde les ook op 
een hoger niveau bijwonen. Jij bepaalt voor 
een deel je eigen studieroute.

Kies de schoolsoort die nu goed bij je past. 
Voor de een is dat de havo. Voor de ander 
het vmbo. Beide zijn prima opleidingen die 
je veel kansen bieden. Sommige leerlingen 
zijn goed in praktische vakken of dingen 
maken. Anderen zitten graag met hun neus 
in de boeken. Mocht je later hogerop willen, 
hier kun je altijd nog doorgroeien. Binnen 
Stad College of bij de andere scholen van 
Het Baken.

Je staat er niet alleen voor. De docenten 
staan voor je klaar, ook je mentor speelt een 
belangrijke rol in jouw schooltijd. Je wordt 
geholpen met het plannen en je leerproces 
wordt in de gaten gehouden. Ook heb je 
geregeld een één-op-één gesprek met je 
mentor. Daarin bespreken jullie samen welke 
vakken goed en minder goed gaan en welke 
richting je op wilt met je opleiding.

Je kunt je het beste ontwikkelen in een 
veilige omgeving. De Positive Behavior 
Support-aanpak (PBS) helpt daarbij. Stad 
College zorgt voor een positieve en sociale 
omgeving, het leren wordt extra prettig en 
we voorkomen gedragsproblemen. 
Oftewel: Stad College is een fijne plek om 
aan je toekomst te werken! 

LEREN IN JE EIGEN TEMPO LEREN IN JE EIGEN TEMPO AANDACHT VOOR IEDEREEN AANDACHT VOOR IEDEREEN 

JOUW SCHOOLROUTE IS EEN MOOIE ROUTEJOUW SCHOOLROUTE IS EEN MOOIE ROUTE

EEN VEILIGE OMGEVING EEN VEILIGE OMGEVING 

INTEGRATIE THEORIE EN PRAKTIJKINTEGRATIE THEORIE EN PRAKTIJK
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Ook leuk Ook leuk 
om te wetenom te weten

WIST JE DAT ONZE 
LEERLINGEN HEEL 

GEWILD ZIJN?

 HAVO
VMBOVAK

»  technologie & vakmanschap »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

 HAVO
VMBOVAK

»  techniek »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

 HAVO
VMBO

 HAVO
VMBO

 HAVO
VMBO

»  technologie & vakmanschap »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

»  technologie & vakmanschap »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

»  technologie & vakmanschap »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

Onze havo- en vmboleerlingen zijn 
gewild. Bedrijven en instellingen 
staan om jullie te springen. Dat 
geldt voor alle drie de richtingen, 
Technologie & Vakmanschap, 
Media Vormgeving & ICT en 
Zorg & Welzijn. Maar ook hbo- 
en mbo-vervolgopleidingen 
ontvangen je met open armen. 
Goed om te weten!

JE BENT POPULAIR

We werken zowel met boeken als met lesmateriaal op de computer. 
Door deze combinatie wordt studeren leuker en overzichtelijker. Of 
check online je rooster voor de hele week!

Wij hebben zogenaamde zelfverantwoorde-
lijke docententeams, met zes à zeven 
docenten die onderling de voortgang 
van hun groepje leerlingen afstemmen en 
bewaken. De leerkrachten zien elk kind, 
elke dag. Je bent hier dus niet zomaar een 
van de velen, je bent een van ons. Je hoort 
er helemaal bij. Dat heeft als voordeel dat 
er korte lijntjes zijn, veel persoonlijke 
begeleiding en aandacht.

Na je schooldag vol lessen hoef je niet direct naar huis. Want we hebben 
nuttige én leuke naschoolse activiteiten voor jou. Zo bieden we heel wat 
sporten, je kunt aan muziek doen - leer bijvoorbeeld gitaar of een ander 
instrument spelen of word dj, en onder begeleiding kun je computeren. 
Ja, ook gamen én werken met onze virtual reality-apparatuur is mogelijk. 
En er is huiswerkbegeleiding.

LEREN MET EEN COMPUTER ÉN UIT BOEKENLEREN MET EEN COMPUTER ÉN UIT BOEKEN

NA SCHOOL NAAR SCHOOLNA SCHOOL NAAR SCHOOL

KORTE LIJNTJESKORTE LIJNTJES
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WIST JE DAT JE HIER 
MAKKELIJK KUNT 
DOORSTROMEN?

 HAVO
VMBOVAK

»  technologie & vakmanschap »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

 HAVO
VMBOVAK

»  techniek »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

 HAVO
VMBO

 HAVO
VMBO

 HAVO
VMBO

»  technologie & vakmanschap »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

»  technologie & vakmanschap »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

»  technologie & vakmanschap »  media vormgeving & ict  »  zorg & welzijn

• Trinitas - gymnasium
• Park Lyceum - atheneum, havo en mavo
• Poort Lyceum - havo en mavo
• Stad College - vakhavo en vakvmbo
• International School Almere

DIT ZIJN DE BAKENSCHOLEN

EEN éCHTE EEN éCHTE 
BAKENSCHOOLBAKENSCHOOL

Stad College is onderdeel van Het Baken Almere: een onderwijsstichting 
die openstaat voor jongeren van alle levens- en geloofsovertuigingen. 
Bij Het Baken vinden we dat iedereen belangrijk is en zijn of haar steentje 
moet kunnen bijdragen om de wereld nog mooier te maken. 

Op de scholen van Het Baken vinden we 
het belangrijk dat iedereen zichzelf kan 
zijn. We zorgen ervoor dat je tijdens je 
schooltijd wordt voorbereid op de 
toekomst. Onze belangrijkste kernwaarden 
zijn naastenliefde en respectvol met 
elkaar omgaan.

Stel, je komt erachter dat je wilt doorstromen. 
Dat gaat hier een stuk makkelijker dan bij 
andere scholen! Omdat Stad College 
onderdeel is van Het Baken en daardoor 
verbonden is met scholen die lesgeven op
een hoger niveau. Mocht het nodig zijn dan 
wordt er alles aan gedaan om de overstap 
mogelijk te maken. Groei door op Stad 
College of binnen Het Baken.

OVERSTAPPEN?OVERSTAPPEN?RESPECT!RESPECT!
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Rooseveltweg 5, 1314 SJ Almere    T: 036 530 7207    E: stadcollege@hetbaken.nl

Informatieavond	(voor	ouders)	dinsdag	1	november	2022	19.00-21.00	uur

Open	dag	(voor	leerlingen	en	ouders)	woensdag	15	februari	2023	14.30-18.30	uur

Expeditiemiddag*	(voor	leerlingen)	woensdag	23	november	2022	14.30-16.30	uur 

Expeditiemiddag*	(voor	leerlingen)	woensdag	18	januari	2023	14.30-16.30	uur

Expeditiemiddag*	(voor	leerlingen)	woensdag	22	februari	2023	14.30-16.30	uur

*Meld je aan via de website www.stadcollege.nl

Stad CollegeStad College

Heb jij of hebben je ouders nog vragen? Of ben je nieuwsgierig geworden? 
Kom dan zeker langs op de open dag, informatieavond en expeditiemiddagen!

MEER ONTDEKKEN OVER STAD COLLEGE?MEER ONTDEKKEN OVER STAD COLLEGE?


