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Voor je ligt het informatieboekje van het Keizer Karel
College. Hierin vind je allerlei informatie over ons
onderwijs en onze activiteiten.
Je leest dit boekje omdat je op zoek bent naar een
plek op een leuke, goede middelbare school. Hoe
maak je zo’n belangrijke keuze? Lees de folders, bekijk
websites, maar nog belangrijker: bezoek de open
dagen! Daar kun je namelijk het beste sfeer proeven.
Je krijgtPdan de mogelijkheid om met docenten en
leerlingen van zo’n school te praten. Zij kunnen je het
best vertellen hoe het er op een middelbare school aan
toe gaat.
Als je voor het Keizer Karel College kiest, kom je op een
plek terecht waar leerlingen zich veilig voelen en graag
naar school gaan. Een school waar je kunt vertrouwen
op ons, jezelf en elkaar; een school waar we betrokken
zijn bij elkaar en de wereld om ons heen; een school
waar jij je persoonlijk kunt ontwikkelen vanuit je eigen
interesses en talenten en waar je succesvol en met lef
kunt leren.
We zien je graag op één van onze open avonden en/
of lesjesmiddagen! De data en tijden vind je op de
achterkant van dit boekje.
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Het helpt gewoon als er
iemand is die alles al weet
en je daarbij kan helpen.
Britt (links): In de eerste wist ik al dat
ik peermentor wilde worden. Het helpt
gewoon als er iemand is die al alles
weet en je daarbij kan helpen. Ik ben
bijvoorbeeld dyslectisch en in mijn jaar
wisten maar weinig mensen er iets over.
Nu kan ik brugklassers helpen met hun
dyslexie. Het is handig dat we met z’n
tweeën zijn, dan is er altijd wel een van
ons beschikbaar.

Leren kun je alleen vanuit vertrouwen. Op het Keizer
Karel College kun je vertrouwen op de professionaliteit
van de docenten die je opleiden en de structuur,
ruimte en duidelijkheid die de school je biedt. Je leert
vertrouwen te hebben in jezelf, in je eigen kunnen,
vanuit een groeiende zelfstandigheid. Vertrouwen
hebben we ook in elkaar, want leren doe je altijd
samen. Je hebt elkaar nodig!

Sfeer en groepsgevoel in
een klas is iets dat je met
elkaar opbouwt, daar is
gym perfect voor.
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Je gaat met gym nooit in je eentje aan de
slag, je doet het samen. Een groot deel
van je cijfer gaat over hoe je anderen helpt
beter te worden. In iedere klas zit wel een
groepje meisjes dat aan hiphop doet, of
streetdance. Zo’n groepje mag aan de slag
om de klas een dans te leren en zij geven
dan ook cijfers voor de uitvoering. Ik geef
deze ‘docenten’ dan weer een cijfer voor
de manier waarop ze lesgeven. Zo leren ze
van elkaar en dat doet heel veel voor het
groepsgevoel. Sfeer en groepsgevoel in
een klas is iets dat je met elkaar opbouwt,
daar is gym perfect voor.

Mentoren

Robert Aartse docent lichamelijke opvoeding

De mentor verzorgt studielessen. In deze lessen kan de
mentor zijn leerlingen goed leren kennen en andersom.
De mentor werkt in deze lessen met leerlingen aan
een goede sfeer in de klas en bespreekt vragen en
problemen. Daarnaast zijn de studielessen bedoeld
voor het aanleren van studievaardigheden: leren leren,
leren plannen en leren reflecteren: kijken naar wat er
goed gaat bij het leren, en wat er beter kan.

In een omgeving waarin je je veilig en thuis voelt kun
je leren. Iedere klas op het Keizer Karel College heeft
een eigen mentor. De mentor zorgt samen met de
afdelingsleider voor een goede begeleiding van de
leerlingen en voor een goede sfeer in de klas. Open
en duidelijke communicatie tussen de mentor, je
ouders en jou vinden wij belangrijk. De brugklassers
krijgen van de mentor veel begeleiding, omdat je na
de basisschool moet wennen aan een nieuwe groep
leeftijdsgenoten, nieuwe vakken, nieuwe docenten en
aan een andere omgeving.

Mentorlessen

Emili (rechts): Ik vind het leuk om
brugklassers te helpen. Ik vind het leuk
om in contact te zijn met alle leerlingen
op school. Het maakt me niet uit waarmee
ze komen. Soms is het iets praktisch,
soms over hoe je moet leren en soms
over gevoelens. Het is fijn dat we samen
kunnen overleggen. We hebben allebei een
eigen visie die we meebrengen, en het is
gezelliger.
Britt van Dijk, 4 havo en
Emili Milenkovic, 4 vwo – peermentoren

Peermentoren

We willen dat je je snel thuis voelt op je nieuwe school
en daarom hebben de brugklassers de eerste weken
van het jaar een vast lokaal rond de aula. Naast de
mentor heeft iedere klas twee peermentoren. Dit zijn
leerlingen uit de vierde klas die de brugklassers helpen
bij het wennen op het KKC. Ze kunnen je helpen als
je vragen hebt en assisteren de mentor. Ook zijn zij
aanwezig op de introductiedagen, het brugklaskamp,
Sinterklaas- en Kerstfeest en andere activiteiten.
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Begeleiding

Naast de leerlingbegeleiding die alle leerlingen
krijgen, is er ook op verschillende terreinen specifieke
begeleiding mogelijk. Wat voorbeelden:
Hulplessen en keuzewerktijd
Er zijn voor specifieke vakken en studievaardigheden
hulplessen voor extra ondersteuning. De onderbouw
van de havo heeft keuzewerktijd: je schrijft je in voor
een hulples, zelfstandig werken onder toezicht van een
docent, of een gesprek met je mentor.
Remedial teaching
Als je op school komt met een dyslexieverklaring word
je begeleid door een van onze remedial teachers. Ook
krijgen leerlingen die een dyslexieverklaring hebben
extra faciliteiten bij het maken van proefwerken.
Trajectvoorziening
Als je extra ondersteuning nodig hebt bij het
volgen van de reguliere lessen door gedrags- en of
leerproblemen, heeft de school een trajectvoorziening.
Hier kun je tijdelijk in een wat kleinere setting je
schoolwerk doen en krijg je coaching.

Zelfietraining
Als je dat nodig hebt, kun je begeleid worden bij
het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen. De basis
wordt gevormd door de uitgangspunten van Rots &
Watertrainingen, waarin je leert sterk te staan en uit
te gaan van je eigen kracht. Er zijn twee groepen: één
waarbij de nadruk meer ligt op het leren omgaan met
de angst om te presteren en één waarbij de nadruk ligt
op het aanleren van sociale vaardigheden.
Huiswerkbegeleiding
Op elke schooldag bieden we je de mogelijkheid om
in alle rust in de mediatheek of op het studiebalkon
zelfstandig aan je huiswerk te werken. Daarnaast heeft
de school het Huiswerkinstituut NHI in huis, waar je
tegen betaling terecht kan voor huiswerkbegeleiding.
Structuur en ruimte
Het Keizer Karel College biedt aan de ene kant veel
structuur en duidelijkheid, en geeft je aan de andere
kant de ruimte en het vertrouwen om het op je eigen
manier te doen. Ruim honderdvijftig professionele,
kundige en betrokken docenten staan voor je klaar om
je daarbij te helpen.

HAVO
LEERJAAR 1
BRUGKLAS
TECHNASIUM

LEERJAAR 1
BRUGKLAS
HAVO

LEERJAAR 2
TECHNASIUM
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Ik koos voor het Keizer Karel College omdat
er een technasium was, als enige school
in Amstelveen. Wat ik leukst vind aan
het technasium is het vak Onderzoek en
Ontwerpen. Je bent in dat vak vrij om op
je eigen manier te werken, er zijn niet veel
regels waar je je aan moét houden, je mag je
eigen ideeën er op loslaten. Het Keizer Karel
vind ik een hele leuke school omdat je er echt
jezelf mag zijn en er worden leuke dingen
georganiseerd, zoals leuke uitjes.
Loes Hin - 1 technasium

VWO
LEERJAAR 1
BRUGKLAS
HAVO/ATHENEUM

LEERJAAR 1
BRUGKLAS
ATHENEUM

LEERJAAR 1
BRUGKLAS
GYMNASIUM

LEERJAAR 1
BRUGKLAS
TECHNASIUM

LEERJAAR 2
HAVO

LEERJAAR 2
ATHENEUM

LEERJAAR 2
GYMNASIUM

LEERJAAR 2
TECHNASIUM

LEERJAAR 3
TECHNASIUM

LEERJAAR 3
HAVO

LEERJAAR 3
ATHENEUM

LEERJAAR 3
GYMNASIUM

LEERJAAR 3
TECHNASIUM

LEERJAAR 4
TECHNASIUM

LEERJAAR 4
HAVO

LEERJAAR 4
ATHENEUM

LEERJAAR 4
GYMNASIUM

LEERJAAR 4
TECHNASIUM

LEERJAAR 5
TECHNASIUM

LEERJAAR 5
HAVO

LEERJAAR 5
ATHENEUM

LEERJAAR 5
GYMNASIUM

LEERJAAR 5
TECHNASIUM

LEERJAAR 6
ATHENEUM

LEERJAAR 6
GYMNASIUM

LEERJAAR 6
TECHNASIUM

De verschillende leerlijnen van het Keizer Karel College.

Het Keizer Karel vind ik een
hele leuke school omdat je
er echt jezelf mag zijn.
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Die verbinding maken in
de hersenen kan alleen als
leerlingen met plezier naar
een les komen.
In mijn lessen Engels probeer ik deze
wereldtaal te verbinden aan actuele
thema’s die voor mensen over de hele
wereld spelen, en ook onze leerlingen
aangaan; van milieuproblematiek tot
socialmediaverslaving, van automatisering
en kinderarbeid tot Brexit. Leerlingen leren
nieuwe woorden door ze “in het wild” te zien
en zo connecties te leggen met het echte
leven, en ze leren ook empathie krijgen voor
mensen die anders zijn dan zij.
Die verbinding maken in de hersenen kan
alleen als leerlingen met plezier naar een
les komen, als ze vrij zijn van stress, en
als ze een goed verhaal horen. Dat is de
essentie van mijn lessen - een welkome,
ongedwongen sfeer waarin ruimte is voor
een lolletje en nieuwsgierigheid, maar waar
de taal en het verhaal daaromheen centraal
staan.
Jurriaan Mors – docent Engels
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Wanneer jij wordt gezien en gerespecteerd, de
sfeer goed is en jij de mensen om je heen ziet en
respecteert, dan is er ruimte om te leren. Leren
vanuit verbinding is betrokken zijn bij elkaar en de
wereld om je heen. Niet alleen binnen de muren van
het Keizer Karel College, maar ook daarbuiten.

Brugklassen

In het eerste leerjaar van het Keizer Karel College
word je op basis van je advies geplaatst in één van
de zes soorten brugklassen; havo, havo-technasium,
havo/atheneum, atheneum, gymnasium of vwotechnasium. Bij het goed doorlopen van dit jaar zal je je
opleiding daarna voortzetten op de havo-, atheneum-,
gymnasium- of technasiumafdeling.
De leerlingen in de havo/atheneum brugklassen krijgen
les op vwo-niveau. In deze klas krijg je de kans om
uit te vinden welk niveau het beste bij je past. Op het
rapport staan naast vwo-cijfers ook havo-cijfers. Na dit
eerste jaar zet je je opleiding voort op het havo of het
atheneum.

Het gebouw

Het Keizer Karel College ligt in het hart van Amstelveen.
Ons gebouw heeft moderne, ruime en lichte lokalen
en studieruimtes. Het is een grote school, maar door
de creatieve indeling is er veel rust en sfeer in elk
gedeelte van het gebouw. De school beschikt over een
lift, is rolstoelvriendelijk en is rookvrij.
De school ligt in een groene omgeving en we hebben
een eigen sportveld en drie sportzalen, waarvan één
zaal met fitnessruimte en klimwand.

De school wordt binnenkort verbouwd. We verwachten
daarmee te starten in 2021. Het gehele gebouw wordt
nieuw ingericht, op- en aangebouwd zodat de school
naar de modernste maatstaven weer jaren mee kan!
We zijn met de gemeente samen op zoek naar de
oplossing om het onderwijs tijdens de verbouwing
optimaal door te kunnen laten gaan.

Introductieprogramma

Het Keizer Karel College doet er veel aan om jou de
kans te geven om je klasgenoten en mentor goed te
leren kennen en te werken aan een goede sfeer. Die
begint in de klas!
We starten het schooljaar met een intensieve
introductieweek waarin je begeleid wordt door de
mentor en de peermentoren. Tijdens de eerste twee
dagen zijn de nieuwe brugklassers de enige leerlingen
in het gebouw en kun je in alle rust je weg leren vinden.
Er wordt een sport- en cultuurdag georganiseerd,
waarbij samenwerken centraal staat. Daarnaast ga ja al
vroeg in het schooljaar met je mentor, je docenten en
peermentoren op brugklaskamp om elkaar nog beter te
leren kennen. De introductieperiode wordt afgesloten
met een fantastisch schoolfeest!
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Schoolfeesten en decemberfeesten

Het schoolfeest, de Sinterklaasviering en het
gezamenlijke kerstdiner zijn voorbeelden van leuke
activiteiten in het eerste jaar van je opleiding op
het KKC. We vinden het als school belangrijk om
maatschappelijk betrokken te zijn en daarom zijn veel
van onze activiteiten gericht op het geld inzamelen
voor een goed doel, of op het ondernemen van actie
voor minderbedeelden. Zo maken brugklassers in
de Sinterklaastijd surprises voor de Voedselbank en
nodigen de leerlingen voor het gezamenlijk kerstdiner
mensen uit die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Bij de kerstmarkt gaat de opbrengst naar
verschillende goede doelen.

Excursies

Er vinden in jouw schooltijd op het KKC regelmatig
excursies plaats. Denk aan bezoek aan musea,
interessante plaatsen, maar ook bijvoorbeeld
kookworkshops en sportactiviteiten, gericht op goede
samenwerking. Excursies zijn behalve leerzaam ook
gewoon erg leuk. Er zijn vaste excursies bij klassieke
talen, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.

Contact met ouders

Het Keizer Karel College vindt een goed contact tussen
ouders en school belangrijk om een leerling goed te
kunnen begeleiden. Om jou en je ouders goed op de
hoogte te houden van je resultaten en ontwikkelingen,
krijg je driemaal per jaar een cijferrapport, met daarbij
commentaar van jezelf (havo) en de mentoren. Alle
leerlingen en hun ouders hebben via internet toegang
tot de cijfers in het schooladministratiesysteem.
Voor alle ouders bestaan er de volgende
mogelijkheden voor contact met school:
> een gesprek met de mentor naar aanleiding van
een rapport; zowel jij, je ouders als begeleiders
kunnen vragen om zo’n gesprek.
> twee driehoeksgesprekken: één in december/
januari en één in maart, met jou, je ouders én
vakdocent over hoe het met je gaat op school.
Verder is er overleg met je ouders als je in de havo/
atheneumbrugklas zit, over het vervolg in het tweede
jaar en over de profielkeuze in het derde leerjaar. Soms

zijn er gesprekken tussen de mentor en jou en/of je
ouders bij moeilijkheden op school of thuis.
Tussentijds overleg is altijd mogelijk. Er is een
informatieavond voor ouders in de eerste
schoolweek van het eerste schooljaar en een
kennismakingsgesprek met de brugklasmentor na
ongeveer vier schoolweken.
Een ouderraad houdt ouders op de hoogte van alle
activiteiten die van belang zijn voor henzelf en de
leerlingen. Zij doen ook mee in onze Onderwijscafés,
een plek waar ouders, leerlingen en docenten
samenkomen om te praten over schoolzaken.

ROSA-opleidingsschool

ROSA is een samenwerking van zestien middelbare
scholen, waaronder het Keizer Karel College en zes
universiteiten en hogescholen in de regio Amstelland/
Amsterdam. We werken samen aan het opleiden van
nieuwe docenten.

Stedenreizen

In 3 Gymnasium, 4 Havo en 5 VWO ga je een mooie
buitenlandse reis maken, waarbij je herinneringen voor
het leven maakt en kennis maakt met andere culturen.
Ook hebben wij uitwisselingsprojecten met scholen in
het buitenland.

Unesco-school

Het Keizer Karel College is sinds begin 2020 Unescooriëntatieschool. Na een jaar zijn we officieel Unescoschool. Wij vinden dat het KKC een maatschappelijke
verantwoordelijkheid heeft om de leerlingen
bewust te laten worden van hun plaats in de wereld
en op te voeden tot kansrijke en competente
wereldburgers. Als Unesco-school maak je deel
uit van een netwerk van scholen in Nederland en
het buitenland. Als Unesco-school werk je met vier
thema’s: Vrede en mensenrechten, Intercultureel leren,
Wereldburgerschap, Duurzaamheid en verbind je je
aan de zeventien sustainable development goals die
geformuleerd zijn door de Verenigde Naties.
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HAVO
De docenten kunnen
goed uitleggen en
reageren goed op vragen.
De sfeer is goed en je voelt je veilig hier op
school. De korte lessen zijn fijn: dan kun
je je beter concentreren. Mijn broer en zus
zaten hier al en een vriend ging er ook naar
toe. Er worden leuke dingen georganiseerd,
bijvoorbeeld rond Sinterklaas en Kerst.
De docenten kunnen goed uitleggen en
reageren goed op vragen.
Tom van Kuijk 1 havo/atheneum

De havo is een vijfjarige opleiding en die je voorbereidt
op een HBO-opleiding. Je kunt na de havo ook
doorstromen naar het vwo.
In de onderbouw van de havo heb je naast de gewone
lessen ook projecten. Bij de designschool leer je
ontwerpen. Dat kunnen meubels zijn, of bijvoorbeeld
kleding. Bij de Business School werk je aan je eigen
onderneming om geld te verdienen voor een goed doel.
In de bovenbouw kun je als vervolg op de Business
School het vak Business-Class kiezen, waar je een
eigen bedrijf gaat oprichten en runnen.
Elke klas heeft niet één, maar twee mentoren. We
besteden veel aandacht aan het goed leren kennen van
de leerlingen en betrekken ze bij het onderwijs. In de
tweede en derde klas krijg je in het begin van het jaar
een leuk introductieprogramma, om weer aan elkaar te
wennen.

Projecten als de Business
School en de Design
School vind ik leuk.

Je schrijft je eigen rapport, naast het rapport dat je van
school krijgt, met daarin wat je hebt meegemaakt en
geleerd. Zo’n rapport laat je trots zijn op je eigen groei.
In de onderbouw heb je op de havo twee uur per
week keuzewerktijd: je schrijft je in voor een hulples,
zelfstandig werken onder toezicht van een docent,
of een gesprek met je mentor. Het voordeel van deze
manier van werken is dat je actief bezig bent met
kiezen: “wat wil ik leren?” in plaats van dat je iets
ondergaat, “ik moet dit doen”.
Onze havo is een opleiding waarbij je leert door te
ervaren en te doen. Past dit bij jou? Kom dan naar onze
havo!
We starten schooljaar 2020-2021 met een havotechnasium! lees verderop in dit boekje meer over
het technasium.

Ik koos voor deze school omdat ik de
sfeer heel fijn vond. Andere scholen vond
ik kil en groot, hier vond ik het knus en
gezellig. Nu ik er al wat langer zit vind ik
dat nog steeds. Kinderen gaan hier goed
met elkaar om. Ik vind projecten als de
Business School en de Design School leuk.
Je kunt er lekker creatief zijn en je doet
even heel wat anders dan in de gewone
lessen.
Suzan Tülcü - 2 havo
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Het atheneum is een zesjarige vwo-opleiding die,
net als het gym- en technasium, opleidt voor een
studie aan de universiteit. De opleiding prikkelt je
wetenschappelijke nieuwsgierigheid.
Naast de gewone vakken volg je vanaf de brugklas
het vak Onderzoek en Wetenschap. Je leert hoe je
onderzoek doet en je leert onderzoekend te leren.
Je onderzoekt bijvoorbeeld een moord: wie zijn de
verdachten, wat is het bewijsmateriaal? Dit vak is
ontwikkeld door onze eigen docenten en is dus uniek
voor onze school.
Het Keizer Karel College is aangesloten bij de WON
Akademie, een landelijk netwerk van middelbare

scholen en universiteiten dat zich inzet voor
prewetenschappelijk onderwijs.
Je leert te kijken naar waar je goed in bent, maar
ook naar wat je de volgende keer anders zou moeten
aanpakken en waarom. Hierdoor kun je bewuste keuzes
te maken voor je vakkenpakket in de bovenbouw en
voor de vervolgstudie na het atheneum.
Je ontwikkelt je academische vaardigheden en vooral
een academische houding: nieuwsgierigheid, nuance
en een kritische kijk op de wereld om je heen.
Wil jij het beste uit jezelf halen? Kies voor ons
atheneum!

Ik vind het handig dat
er een havo/atheneumbrugklas is.
Ik zit ook op een Koreaanse school en had
daar al veel over het KKC gehoord. Ik vind
het handig dat er een havo/atheneumbrugklas is. En ik vind het technasium
interessant, dat heeft alleen het KKC. Er
zijn hier geen vechtpartijen. Leerlingen
gaan goed met elkaar om en de docenten
zijn aardig. Wiskunde vind ik een leuk vak.
De docent geeft heel goed les, al is het
soms saai.
Yong Du Cho - 1 havo/atheneum
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De zesjarige gymnasiumopleiding is voor leerlingen
die nieuwsgierig en onderzoekend zijn en een brede
belangstelling hebben. Je leert er kijken naar de
wereld om je heen vanuit verschillende invalshoeken,
bijvoorbeeld vanuit de oudheid.

We bieden je op ons gymnasium vanaf de eerste klas
het vak Cambridge English: Engels waarbij de docent en
de leerlingen in de les alleen Engels spreken. Je kunt zo
het internationaal erkende Cambridge First en daarna
het Advanced Certificate halen.

Op het gymnasium zul je merken dat de klassieke
talen Latijn en Grieks en de wereld daarachter, nog
steeds een grote invloed hebben op de westerse
wereld: via literatuur, kunst en denken.
Bovendien leer je via Grieks en Latijn gemakkelijker
moderne vreemde talen.

Daarnaast geven we een speciaal door onze docenten
ontwikkeld vak: Denken en Doen. Bij dit vak leer je
kijken naar de wereld vanuit het oogpunt van de
filosofie. Je denkt na over vragen als “Waarom willen
mensen altijd meer weten?”.
Je gaat als gymnasiumleerling regelmatig op excursie.
In het derde leerjaar maken we een reis naar Engeland
en in de vijfde klas een reis naar Rome of Griekenland,
dé bakermat van de klassieke cultuur.
Kortom: een afdeling die jou een heleboel uitdagingen
biedt. Ben jij die onderzoekende denker met een brede
belangstelling? Kom naar ons gymnasium!

Het lijkt op mijn oude
basisschool: rustig, maar
heel gezellig.
Ik vind fijn dat alles goed geregeld is op
deze school, het is er niet chaotisch. De
sfeer is heel leuk en lijkt op mijn oude
basisschool: rustig, maar heel gezellig.
Het is een goede school. De lesstof is niet
te moeilijk en niet te makkelijk, precies
goed. Ik vind tekenen en handvaardigheid
ook leuk: lekker even niet met je hoofd
bezig zijn als je net daarvoor zware
vakken hebt gehad. Ik hou ervan om
creatief bezig te zijn.
Irrena Gurmu - 1 gymnasium
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Op een andere manier
leren kijken!

De ruimte krijgen om jezelf te ontwikkelen, fouten te
kunnen maken en weer opnieuw te beginnen; het hoort
bij leren. Voor succesvol leren heb je lef nodig. Op
het Keizer Karel College leren we je keuzes maken en
kansen pakken als ze je worden aangeboden. Vaardig
worden en kennis opdoen. Nieuwsgierig zijn en een
open houding hebben.

Bij het vak Levensbeschouwing beginnen
we met een spel om leerlingen te laten
zien dat mensen eigenlijk niets écht zeker
weten. Om dat te kunnen accepteren
moeten ze dingen die ze zeker denken
te weten durven loslaten. Om zo op een
andere manier te leren kijken naar kennis.
Op die manier leer ik ze een kritische
houding aan te nemen.
Ik geef ook Denken en Doen (praktische
filosofie) en daar beoordelen we leerlingen
niet op hoe goed ze iets kunnen maar
op hoe goed ze kunnen reflecteren op
zichzelf: nadenken over wat goed gaat en
wat beter kan. Als ze dus fouten maken
is dat helemaal oké. Ze denken dan na
over hoe ze het een volgende keer, heel
concreet, anders zouden kunnen doen.
Maar reflecteren op wat goed gaat is net zo
belangrijk. Waaróm gaat dit precies goed
bij mij? En hoe zorg ik ervoor dat ik dat
goede behoud?
Madeleine van Cann – docent
levensbeschouwing en Denken en Doen
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Het technasium is een havo- en vwo-opleiding voor
leerlingen met een brede interesse voor techniek:
van gamedesign tot geneeskunde en van ontwerpen
tot onderzoeken. Een opleiding waarin jij zelf aan de
slag mag met allerlei technische vraagstukken waar
bedrijven mee komen.
Als je als havo- of vwo-leerling kiest voor het
technasium dan ga je in het vak Onderzoek en
Ontwerpen met een team aan de slag om een probleem
van alle kanten te bekijken en te onderzoeken. Denk
aan een loopbrug over het IJ in Amsterdam, mensen
beschermen tegen virussen of het bouwen van een
website. Vaak ga je daarbij op bezoek op locatie. Je
presenteert aan het eind van een project je resultaten:
een ontwerp in de vorm van bijvoorbeeld een
3D-geprint model of een app.
In ons technasium is in een werkplaats, een technolab met allerlei apparatuur. Naast de projecten

krijg je allerlei trainingen die je vaardiger maken in
bijvoorbeeld het gebruik van een 3D-printer, een
lasersnijder of ontwerpsoftware. Een belangrijk
onderdeel bij het technasium is leren wat je kwaliteiten
en verbeterpunten zijn: je werkt aan je competenties
binnen zes verschillende domeinen. Die domeinen zijn:
communicatief, creatief, ondernemend, projectmatig,
samenwerkend en zelfsturend. Met behulp van de
competentiemonitor kun je zien waar jij nog in kunt
groeien en waar je al heel goed in bent.
Belangrijk is dat jij zin hebt om samen te werken in
groepjes, graag onderzoek doet en van ontwerpen
houdt.
Ben jij een creatieve onderzoeker die altijd precies wil
weten hoe iets in elkaar zit en hoe iets werkt? Dan is
het technasium iets voor jou!
We starten schooljaar 2020-2021 met een havotechnasium!

Ik vind het belangrijk dat
leerlingen zich vrij voelen
te denken en te zeggen
wat zij willen, zonder
bang te zijn voor de
reacties.
Ik denk dat ze dan het best tot leren
komen. Leerlingen mogen best komen
met onorthodoxe gedachten, ideeën,
oplossingen. Dus ik geef ze veel vrijheid
alles te zeggen tegen mij en tegen elkaar,
kritisch te zijn naar elkaar, op de school
en maatschappij. Maar ook kritisch te zijn
en te reflecteren op zichzelf. Ik stimuleer
dat door het gesprek aan te gaan met
leerlingen, waar ze ook mee komen en
om het lef te hebben om buiten het vak
te denken en breed geïnteresseerd zijn,
maar ook om naar elkaar te luisteren. Ik
geef ruimte voor humor in de klas.
Jacob de Jongh - Docent natuurkunde,
Onderzoek & Ontwerp, Technator
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Talenten ontdekken en ontwikkelen

Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen de
mogelijkheid krijgen zich breder te ontwikkelen en hun
talenten te ontdekken. We werken aan het meer op
maat aanbieden van ons onderwijs. In verschillende
vakken krijgen leerlingen al de mogelijkheid te
werken aan eigen projecten. In ons nieuwe gebouw
gaan we werken met leerpleinen, waar dat nog
vanzelfsprekender wordt. We hebben naast de gewone
vakken ook een heel scala aan andere sportieve en
culturele activiteiten.

Iedereen leert op zijn eigen manier en heeft zijn
eigen interesses en talenten. Al ga je allemaal
voor een diploma, de weg ernaar toe is niet
voor iedereen hetzelfde. Leren op het Keizer
Karel College is maatwerk. Een dynamisch
proces in een dynamische omgeving, waarin
iedereen uniek is.

ICT en leren

Het Keizer Karel College kiest voor ‘blended learning’:
we schaffen de boeken niet af, we blijven schrijven
belangrijk vinden. Een leerling onthoudt beter door
te schrijven met een pen en leert beter door te
lezen vanaf papier. ICT gebruiken we om het leren te
versterken: opdrachten voor herhaling, verdieping
of automatisering werken heel goed in een digitale
vorm. We stimuleren onze docenten om hun lesstof

en hun softwarekeuze zo goed mogelijk op elkaar af te
stemmen en telkens na te denken over het leereffect
van hun lessen met ICT.
Zonder ‘BYOD’ (Bring Your Own Device) zou dit niet
kunnen: sinds het schooljaar 2018-2019 nemen onze
leerlingen een eigen laptop mee naar de lessen.
Die kunnen ze huren of kopen via de school. De
klaslokalen hebben allemaal een digibord en een
interactieve beamer.

Zelfstandig studeren

Leerlingen hebben ruimte nodig om zelfstandig te
kunnen studeren. Het KKC beschikt nu over twee van
deze ruimtes; de mediatheek en het studiebalkon.
In de mediatheek kun je individueel studeren. Bij
samenwerkingsopdrachten kun je op het studiebalkon
gaan zitten. De mediatheek en het studiebalkon zijn
elke schooldag open van 08.30 tot 16.00 uur. Er is altijd
iemand aanwezig voor vragen. In ons nieuwe gebouw
zullen er nog veel meer ruimtes zijn om zelfstandig te
studeren.

Elke dag komen gemiddeld
twintig leerlingen bij me
met een vraag over hun
persoonlijke route naar
succes.
Dat kan gaan over de mogelijkheden bij
ons op school, of in het hoger onderwijs. Ze
komen er bij hun profielkeuze bijvoorbeeld
achter dat ze een bepaald vak niet meer
zullen hebben, kies je dan toch voor dat
profiel? Of ze vragen zich af “Wat wordt
mijn vervolgstudie en aan welke eisen moet
ik dan voldoen?” Voor het kiezen van een
vervolgstudie is onze insteek altijd “ga eens
stiekem een kijkje nemen. Loop gewoon dat
gebouw eens in, ga de sfeer proeven, kijk
of je een college of les kunt volgen”. Zo’n
keuze is heel erg persoonlijk, en je kiest
niet alleen voor een studie, maar ook voor
een school of universiteit waar je je goed
bij moet voelen, en een stad.
Robin Mobron – decaan
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Begaafdheidsprofielschool

Sinds april zijn we aangesloten bij de vereniging
Begaafdheidsprofielscholen. Dat betekent dat het
Keizer Karel College een school is waar we meer- en
hoogbegaafde leerlingen extra uitdaging bieden.
In de komende jaren ontwikkelen we daarom een
uitgebreider onderwijs- en begeleidingsaanbod.

Sport

De sportdagen en sporttoernooien horen bij
de sportieve traditie van de school. Hockey,
basketbal en voetbal zijn daarbij heel geliefd. Onze
schoolhockeyteams zijn meervoudig Nederlands
kampioen en behoren daarmee tot de top van
Nederland.

Cambridge English

Naast het gymnasium, bieden we je ook op het
atheneum en technasium het vak Cambridge English:
Engels gegeven in het Engels. Je kunt het vak kiezen
in de bovenbouw en zo het internationaal erkende
Cambridge First en Advanced Certificate halen.
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Topsportvriendelijke school

Het Keizer Karel College heeft veel leerlingen die aan
topsport doen. De school werkt daarom samen met
AmstelveenSport. Wij ondersteunen deze leerlingen zo
veel mogelijk en bieden onderwijs op maat.

Het KKC is een school voor havo, atheneum,
gymnasium en technasium. Het merendeel van
de leerlingen komt uit Amstelveen. Daarnaast
komen ook veel leerlingen uit Ouderkerk aan
de Amstel, Aalsmeer en Badhoevedorp.

Muziek, dans en toneel

Het KKC besteedt veel aandacht aan
culturele activiteiten zoals muziek-, dans- of
toneelvoorstellingen. Om het jaar is er een grote
musicaluitvoering, opgevoerd door leerlingen uit
alle jaarlagen. Deze musical wordt meerdere malen
opgevoerd in Schouwburg Amstelveen. In het jaar dat
er geen musical is wordt er een grote talentenjacht
georganiseerd.
We ondersteunen leerlingen met een uitzonderlijk
artistiek talent waar mogelijk, daarbij kijken we per
leerling wat nodig is.

Tevredenheidsonderzoek 2018-2019

Leerlingen gaven het KKC een 7,8 en:
- gaan met plezier naar school;
- vinden de sfeer op school goed;
- voelen zich veilig op school;
- vinden dat er weinig wordt gepest.
Ouders gaven het KKC een 7,9 en:
- raden de school aan bij anderen;
- vinden dat de school hun kind goed leert
om een eigen mening te vormen;
- zien dat hun kinderen met plezier naar
school gaan.

Toelating en aanmelding

Het KKC telt 1721 leerlingen in één gebouw
aan de Elegast.
Aantal leerlingen per afdeling:
havo
477
brugklas havo/atheneum
67
atheneum
659
gymnasium
196
technasium
322

Alle basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs in Amstelveen, Ouderkerk, Aalsmeer
hebben zich aangesloten bij de ”Kernprocedure
Amstelland”. Hierin zijn afspraken gemaakt over
de overgang van het primair naar het voortgezet
onderwijs en over de lotingsprocedure. Daarnaast
hebben we onze eigen plaatsingscriteria over
bijvoorbeeld de plaatsing van broers en zussen.
Voor toelating tot het Technasium nemen wij een
vaardigheidsonderzoek af. Lees er alles over op
onze website: www.keizerkarelcollege.nl
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OPEN AVOND

OPEN LESMIDDAGEN

Maandag 27 januari

Woensdag 5 en 12 februari

ALLE LEERLIJNEN
19.00 tot 21.00 uur

Dinsdag 28 januari
19.00 tot 21.00 uur

OPEN AVOND
GYMNASIUM en
TECHNASIUM

(Nieuw! Nu ook havo-technasium)

voor leerlingen uit groep 8

van 13.30 tot 15.15 uur

KKC-leerlingen leiden je rond, terwijl de lessen
gewoon doorgaan. Je krijgt dan dus een kijkje in
het echte KKC-leven! Het is mogelijk bij een aantal
vakken een proefles te volgen.

INSCHRIJVING

Je kunt je inschrijven op het Keizer Karel College van
maandag 2 maart t/m vrijdag 6 maart 2020.

Woensdag 5 februari
19.30 tot 21.00 uur

Keizer Karel College
Elegast 5 , 1185 AA Amstelveen
Telefoon: 020 641 57 00
info@keizerkarelcollege.nl

www.keizerkarelcollege.nl

