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Hoi jongens en meisjes,

 

Op d’Ampte willen we het beste onderwijs voor elke leerling. Het is belangrijk 

dat je actief en met plezier deelneemt aan de lessen en dat je wordt uitgedaagd 

om het beste uit jezelf te halen. Bij ons op school doen we dat doordat je leert 

door te doen en met betekenisvolle opdrachten. We vinden het belangrijk dat 

je onderwijs krijgt, dat past bij jouw niveau, kwaliteiten en talenten. Daarom 

kun je op d’Ampte elk vak op je eigen niveau volgen.

 

Op welk niveau je ook leert, het is belangrijk dat je kritisch bent op hoe je 

werkt, leert en leeft, dat je leert je eigen keuzes te maken en om je verantwoor-

delijkheid te nemen als dat nodig is. Het zijn vaardigheden die nodig zijn om je 

optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Op d’Ampte helpen we je 

daar graag bij. 

 

We vinden het belangrijk dat ons onderwijs aansluit bij de ontwikkelingen in 

onze maatschappij en bij de technologie van deze tijd, en bovenal, vinden we 

het heel belangrijk dat elke leerling met plezier naar school gaat. Als je met 

plezier naar school gaat, leer je beter. Daarom leggen we op d’Ampte de nadruk 

op respect, veiligheid en verantwoordelijkheid voor iedereen.

 

We wensen je een fijne en leerzame tijd op d’Ampte. 

Samen met jou, onze medewerkers en je 

ouder(s)/verzorger(s) werken we aan een 

succesvolle tijd op onze school. 

 

 

S.J. Macke

Directeur

Voorwoord
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p d’Ampte, 
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Hieronder zie je onze ‘leerlingmissie’ Hierin staat wat wij je met 

ons onderwijs willen bieden, maar ook wat we van jou verwachten 

om succesvol op d’Ampte te kunnen zijn.
#ikendampte



Een leerzame én gezellige schooltijd
We vinden het heel belangrijk dat je met veel plezier naar 

school gaat. Op school ontmoet je elke dag leeftijdsge-

noten en je wilt er natuurlijk ook wat leren. Als je nu al 

weet wat je wilt worden, dan is dat hartstikke mooi. Wil je 

een eigen zaak of aan de slag in de techniek? Of droom je 

van een baan in een restaurant? Op d’Ampte bereiden we 

je voor op bijna elke beroepsopleiding. Weet je het nog 

helemaal niet? Dat is geen enkel probleem. We vinden 

het vooral belangrijk dat je het beste uit jezelf haalt.

Kleine klassen, veel aandacht
Op d’Ampte hebben we kleine klassen. Dat betekent 

volop aandacht voor jou! Omdat we juist dát belangrijk 

vinden, zijn we kleinschalig georganiseerd in teams. Elk 

team heeft ongeveer 8 tot 10 docenten en bestaat uit 4 

tot 6 klassen. In elke klas zitten ongeveer 20 leerlingen. 

Dat is fijn, want een kleine klas helpt je om je goed te 

kunnen concentreren op je schoolwerk.

Een eigen plek
De leerlingen van de onderbouw hebben op d’Ampte 

een eigen schoolgebouw (d’Ampte Junior) en een eigen 

schoolplein. Dat helpt om snel je weg te vinden. Het 

schoolgebouw van d’Ampte heeft verder een prachtige 

gymzaal met een echte klimwand en twee aula’s, die 

ook gebruikt kunnen worden voor presentaties, lessen en 

optredens. Naast de gewone leslokalen zijn er moderne 

praktijklokalen voor lichamelijke opvoeding, Techniek & 

Ondernemen en Gezondheidszorg & Welzijn. d’Ampte is 

sportief, creatief en praktijkgericht. In de inrichting van de 

gebouwen zie je dat terug. We zijn bovendien een ge-

zonde school, dus op het hele schoolterrein mag er door 

niemand gerookt worden!
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Jouw talenten staan centraal!
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Leren met de iPad en met boeken 
Alle leerlingen op d’Ampte werken vanaf het eerste leer-

jaar met de iPad. In plaats van een volle, zware tas met 

boeken, neem je jouw iPad mee. De meeste leer- en 

werkboeken staan op je iPad. Heb je dan helemaal geen 

boeken en schriften meer? Jawel, want we maken de 

beste keuze en dat kan ook een gewoon boek zijn. Voor 

een aantal vakken neem je altijd schriften mee. Schrijven 

en netjes werken vinden wij namelijk erg belangrijk.

Het voordeel van de iPad is dat je toegang hebt tot  

veel informatie, zoals filmpjes, extra uitleg en artikelen 

over de leerstof waar je mee bezig bent. De iPad helpt 

je om de leerstof beter te begrijpen, waardoor leren 

veel leuker wordt. De iPad is je hulpmiddel bij het leren, 

daarom zijn social media en game websites op onze net-

werken geblokkeerd. Zo zorgen we ervoor dat jij je goed 

kunt concentreren in de les. Daarom laat ook iedereen 

zijn/haar mobiel tijdens de les in de locker. In de lessen 

‘digitale wijsheid’ leer je hoe je op een handige en veilige 

manier digitaal kunt werken.

Iedereen is uniek
Wij zijn ervan overtuigd dat elke leerling uniek is. Iedereen 

heeft eigen talenten en leert op zijn of haar eigen tempo 

en niveau. Het is onze taak om jou te leren hoe je jouw 

talenten zo goed mogelijk kunt benutten. Daarom heeft 

iedere leerling op d’Ampte een coach. Die begeleidt je bij 

het maken van keuzes en planningen. Samen bespreken 

jullie wat je leerdoelen zijn, hoe je die gaat halen en voor 

welke leerstrategie je kiest. Door je te leren studeren en 

je te helpen bij het maken van keuzes, bereidt d’Ampte je 

voor op de toekomst.

Leren op maat



Je wordt gezien!
Heb je extra hulp nodig? Je coach weet de weg en is er 

altijd voor een gesprekje als het even tegenzit. Ook bieden 

we indien nodig dyslexie- of studiebegeleiding. 

We vinden het belangrijk dat je gezien wordt, ook als je 

er niet bent! Als we je op school missen, bellen of sms’en 

we naar huis.

Een eigen plan
Als je extra ondersteuning nodig hebt om succesvol de 

overstap te maken naar het voortgezet onderwijs, dan 

maakt je coach aparte afspraken met jou en je ouder(s). 

Deze afspraken worden opgeschreven in een ontwikke-

lingsperspectiefplan (een OPP). Zo weet elke docent van 

wie je les hebt, welke extra ondersteuning je nodig hebt 

om het onderwijs op d’Ampte met succes te volgen!

Veilige en zorgzame school
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 Ik vind het heel fijn dat we met de brugklassers een eigen gebouw hebben. Daar kom je heel gauw met elkaar in contact.  Julia Bult - Mavo 

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. 

Met dat vignet laten we zien dat we gezondheid heel 

belangrijk vinden.

Kenmerken van een gezonde school:

• actieve en gezonde leerlingen;

• een veilige schoolomgeving;

• een fris klimaat;

•  aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling 

van de leerlingen. 

Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan 

een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder 

schooluitval.
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Handig Gedrag en KIC-lessen
Op d’Ampte benaderen we iedereen positief! We vinden 

het heel belangrijk dat we met respect met elkaar om-

gaan, dat we verantwoordelijkheid nemen en dat we ons 

veilig voelen op school. We noemen dit Handig Gedrag. 

Wij vinden dit zelfs zo belangrijk, dat wij hier in de eerste 

drie leerjaren veel aandacht aan besteden. Dat doen we 

elke week in de KIC-lessen, waarbij KIC staat voor Kracht 

in Controle. In het derde leerjaar wordt KIC Kracht in 

Communicatie. Dan vormt dit programma een vast onder-

deel van het beroepsgerichte vak.

In de KIC-les leer je hoe je op een prettige manier met elkaar 

omgaat, hoe je jezelf sterk presenteert, hoe je moet omgaan 

met pesten en hoe je dit met elkaar kunt voorkomen.

d’Ampte duiten

Op d’Ampte wordt Handig Gedrag beloond.

Als je je handig gedraagt, krijg je een d’Ampte 

duit die je kunt inwisselen voor leuke artikelen. 

Zo leren we allemaal om positief gedrag te 

laten zien. Handig toch?



Hoe sta ik ervoor?
Op d’Ampte start je je schoolloopbaan met een entree-

gesprek. In dit gesprek leren jij, je ouder(s) en de coach 

elkaar kennen. Samen bespreken jullie hoe wij jou het 

beste kunnen begeleiden en coachen.

 

De week voor een vakantie is altijd een activiteitenweek. 

In zo’n week zijn er volop bijzondere activiteiten, zoals een 

sportdag, een theateractiviteit of een excursie. Ook is er 

drie keer per jaar een gesprek met je ouder(s) en je coach. 

Tijdens dit gesprek kijk je met je coach en je ouder(s) 

terug op de afgelopen periode en maak je afspraken voor 

de volgende periode. In het gesprek met je ouders en je 

coach praat je niet alleen over je cijfers, maar ook over 

je vaardigheden en kwaliteiten. Ook het vervolg van je 

schoolloopbaan komt aan bod.

 

Eens in de twee weken heb je een coachgesprek.  

Samen met je coach bespreek je dan de leerdoelen voor 

de komende weken en kijk je terug op de afgelopen weken. 

Samen bespreken jullie hoe je het beste kunt leren, 

plannen en organiseren. Wil je tussendoor weten hoe 

je ervoor staat, dan kunnen jij en je ouder(s) via internet 

inloggen in Somtoday, ons cijferadministratie- en leerling-

volgsysteem. Daar staan je cijfers, de geplande toetsen en 

wanneer je afwezig was.

Oriënteren op een vervolgopleiding
Op d’Ampte word je goed geïnformeerd over de moge-

lijkheden in de bovenbouw. Al in het tweede leerjaar volg 

je lessen op onze moderne praktijkpleinen om zo te erva-

ren welke leerroute het beste bij je past. Dat noemen we 

Praktische Oriëntatie op de Profielen (POP). Omdat je na 

je tijd op d’Ampte verder wilt leren, organiseren we allerlei 

activiteiten die je helpen de juiste keuzes te maken. Je 

coach begeleidt je hier zo goed mogelijk in. Jij houdt alle 

stappen bij in een eigen portfolio. In je portfolio kun je 

dingen bewaren die iets zeggen over jouw ontwikkeling 

en staan ook de zaken waar je trots op bent. Weet je wat 

zo mooi is op d’Ampte? Alles wat je kiest, is goed. 

Leren en Presteren
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 Ik vind de praktijkvakken het 

leukst, want ik ben niet iemand die 

graag stil in de klas zit.  

Wendy Hof - Vakcollege Sport & 

Gezondheid  
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De onderbouw: leerjaar 1 en 2
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Kies je eigen route
Afhankelijk van je schooladvies en wat past bij jouw 

interesses kun je op d’Ampte kiezen voor de Brede route, 

een Vakcollege route of een van de Mavo routes.

AVOAVOHAVHAVAVOAVOHAHAAVAVHAVHAVVOVOHAHAAVAVHAHA OOAVOHAVVOHAVHAVOHAVO

BOBOMBMBBOBOMBMBBOBOMMBOBOBOMBBOMBOMBO
ere leerlingIedere leerlinIe

zijn eigen niveauzijn eigenzijn au
en tempo

Iedere leerling
zijn eigen niveau

en tempo

mavomavo
routeroute
mavo
route
mavo
route

techtech
mavomavo
routeroute

tech
mavo
route

tech
mavo
route

vak-vak-
routeroute
vak-
route
vak-
route

bredebrede
routeroute
brede
route
brede
route

Tabor CollegeTabor CollegeTabor Collegeabor Co
d’Ampted’Amptepted’Ampted’Ampted’Ampted’Ad’Ampte

or Collegleglegabor Coor Coor CoaboaboaboTababor CoaboTabor College 
d’Ampte

Tabor College 
d’Ampte

Tussentijds
overstappen
is mogelijk



12

Dit zijn de vakken die je in de onderbouw krijgt:

 Brede route  

Advies: basis- en/of kader-

beroepsgerichte leerweg

Vaste vakken:

Nederlands, Engels, wiskunde, 

rekenen, digitale wijsheid, 

biologie, gym, KIC en

kunst, vormgeven & media

Extra vakken in deze route:

• mens & maatschappij

• techniek

• drama

Talenturen: ontwikkel je talenten. 

Je leert vakvaardigheden en tege-

lijkertijd oriënteer je je op de leer-

routes in de bovenbouw

 Mavo route

Advies: (k) gemengd/theoretische  

leerweg

Vaste vakken:

Nederlands, Engels, wiskunde, 

rekenen, digitale wijsheid, 

biologie, gym, KIC en

kunst, vormgeven & media

Extra vakken in deze route:

• Duits

• economie

• mens & maatschappij

• lichamelijke opvoeding (lo2)

• drama

 Tech-mavo

Advies: gemengd/theoretische  

leerweg

Vaste vakken:

Nederlands, Engels, wiskunde, 

rekenen, digitale wijsheid, 

biologie, gym, KIC en

kunst, vormgeven & media

Extra vakken in deze route:

• techniek & vakmanschap

• techniek & technologie

• robotica

• ondernemen

• natuurkunde/scheikunde

 Vakcollege routes   

Advies: basis- en/of kaderberoeps-

gerichte leerweg

Vaste vakken alle vakcolleges:

Nederlands, Engels, wiskunde, 

rekenen, digitale wijsheid,

biologie, gym, KIC en

kunst, vormgeven & media

Techniek & Ondernemen
Extra vakken in deze route:

• economie/ondernemen

• techniek & vakmanschap

• robotica

Gezondheidszorg & Welzijn
Extra vakken in deze route:

• mens & maatschappij

• gezondheidszorg & welzijn

• drama

Sport & Gezondheid
Extra vakken in deze route:

• extra gym

• mens & maatschappij

• techniek

• drama

Een stevige basis

Op d’Ampte geloven wij  

in wat je kan en geven we 

ruimte voor jouw talent.  

Tegelijk is een goede basis 

belangrijk. Daarom heeft  

elke leerling een aantal  

vaste vakken. In de onder-

bouw zijn dat Nederlands, 

Engels, wiskunde, rekenen, 

biologie, gym, digitale  

wijsheid, KIC en kunst,  

vormgeven & media.

    KIJK OOK ONLINE!Meer weten over d’Ampte? Scan deze QR-code en bekijk al onze video’s en online info!
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De meeste leerlingen op d’Ampte 

kiezen voor de Brede route. Dat is 

natuurlijk niet voor niets. In de Brede 

route maak je namelijk kennis met 

alles wat d’Ampte te bieden heeft. 

Naast je vaste vakken, zoals Neder-

lands, Engels, wiskunde, biologie, 

rekenen, digitale wijsheid en mens 

& maatschappij, zijn er ook nog de 

talenturen.

Talenturen

Als je kiest voor de Brede route op 

d’Ampte, kies je automatisch voor 

talenturen. In deze lesuren maak je 

kennis met verschillende workshops 

van bijvoorbeeld podiumkunst, koken, 

kunstvakken, muziek en techniek. 

Deze workshops zijn niet alleen heel 

leuk om te doen, maar bereiden je 

ook nog eens voor op de keuze die je 

gaat maken in de bovenbouw.

In de talenturen kijken we niet alleen 

naar het eindproduct, maar beoorde-

len we je juist ook op samenwerking, 

(persoonlijk) leiderschap, doorzettings-

vermogen, plannen, creativiteit en 

oplossend vermogen. Dit zijn allemaal 

vaardigheden die jij in je verdere op-

leiding heel goed kunt gebruiken.

  De Brede route

 Met de Brede route kies je 

nooit verkeerd. Je ontdekt wat je 

sterke en zwakke punten zijn en 

wat je leuk vindt.  
Jayden Greuter - Brede route
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Als je vanaf leerjaar 1 veel praktijk-

vakken wilt volgen en je weet al welke 

richting je erg leuk vindt, dan heeft 

d’Ampte drie fantastische Vakcollege 

routes in de basis- en kaderberoeps-

gerichte leerweg. In deze routes 

ontdek je - door veel praktijklessen, 

excursies, clinics en bezoeken aan 

bedrijven - of er in jou een echte vak-

man of vakvrouw schuilt. Als de route 

goed bij je past, kun je die vervolgen 

in leerjaar 3 en 4.

Wil je na de onderbouw een andere 

route volgen? Geen probleem. 

Omdat je altijd Nederlands, Engels, 

en wiskunde krijgt, kun je nog alle 

kanten op!

 

Welke mogelijkheden zijn er voor 

jou in onze Vakcollege routes?

•  Vakcollege route Gezondheidszorg 

& Welzijn, voor leerlingen die graag 

voor mensen zorgen en met men-

sen willen werken, van jong tot oud.

•  Vakcollege route Sport & Gezond-

heid, voor leerlingen die zelf graag 

sporten maar het ook belangrijk en 

leuk vinden om sportactiviteiten te 

begeleiden en te organiseren.

•   Vakcollege route Techniek & Onder- 

nemen, voor echte techneuten.

  De Vakcollege routes

 Op d’Ampte kon ik meteen voor de richting techniek kiezen. Dat wilde ik heel graag.  Jurgen Stavenuiter - Vakcollege Techniek & Ondernemen 



 Ik vond programmeren altijd al 

heel leuk, maar nu ik een tijdje op 

d’Ampte zit, vind ik het ook heel leuk

om met hout te werken.  

Maud Boots - Tech-mavo 

Heb je een schooladvies (k) g/t? Kom 

dan naar één van onze Mavo routes. 

Natuurlijk zijn er de theorievakken, 

maar daarnaast krijg je ook praktijk-

vakken zoals lichamelijke opvoeding, 

drama en een beroepsgericht vak. Zo 

wordt leren nog leuker.

De reguliere Mavo route:

Een echte mavo met theorievakken 

en praktijkvakken zoals gym, lo2, 

(examenvak gym), drama en een  

beroepsgericht vak. Deze Mavo route 

is sportief, creatief en praktijkgericht.

De Tech-mavo route:

Voor jongens en meisjes met tech-

nische ambities is er de Tech-mavo. 

Wil je een stevige mavo-opleiding 

combineren met - vanaf het eerste 

leerjaar al - veel lesuren in de tech-

niek? Kom dan naar de Tech-mavo.

  De mavo routes
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Na d’Ampte kun je alle kanten op
Welk profiel en welke leerroute je ook kiest, je kunt na 

onze school nog alle kanten op in het mbo. Alle routes 

bieden een prachtige basis voor iedere vervolgopleiding.

Klaar voor de praktijk
In alle leerwegen volg je in het derde leerjaar volop praktijk-

vakken. De praktijklessen volg je op de moderne praktijk-

pleinen van d’Ampte. Je werkt daar in een levensechte 

situatie. Er is een winkel, een keuken, een beautysalon, 

een restaurant, een receptie, een kinderdagverblijf, een 

kantoor, een ontwerpatelier, een garage, een bouwwerk-

plaats en een timmerbedrijf. Ook kun je er leren program-

meren, tekenen met Sketchup, websites ontwikkelen en 

grafisch ontwerpen met behulp van iMacs. Net echt dus! 

Het komt ook voor dat je buiten de school een opdracht

uitvoert in een bedrijf, een instelling of een winkel. Vaak 

komen er mensen op bezoek die je moet bedienen, die 

iets bij je bestellen of waarvoor je iets moet maken. Zo 

kun je zelf ervaren wat bij je past 

en kun je doorstromen naar 

de vervolgopleiding van 

jouw keuze!

De bovenbouw: 

leerjaar 3 en 4

Verdiepend - Verbredend - Vernieuwend

 Op d’Ampte kan je doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Ik wil graag verpleegkundige worden in het ziekenhuis.  Isabelle van Lijnen Noomen Gezondheidszorg & Welzijn 

    KIJK OOK ONLINE!
Meer weten over d’Ampte? Scan deze QR-code en bekijk al onze video’s en online info!
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Mavo routes in de bovenbouw
De mavo op d’Ampte heeft unieke leerroutes in de boven-

bouw, met volop mogelijkheden voor extra theorie- en 

praktijkvakken.

Op d’Ampte vinden we het belangrijk dat je in de Mavo 

route een vakkenpakket kunt samenstellen waarmee je 

de theorie met de praktijk combineert en jij je goed kunt 

voorbereiden op jouw vervolgopleiding. Daarom kun je 

naast de algemene vakken in de bovenbouw ook kiezen 

uit lichamelijke opvoeding (lo2) of drama als examenvak 

én uit beroepsgerichte vakken in een economisch-, 

technisch- of zorg & welzijn-profiel.

In de bovenbouw van Tech-mavo maakt de stage een 

belangrijk onderdeel uit van het lesprogramma en 

werken we nauw samen met het mbo om te zorgen 

voor een naadloze aansluiting naar niveau 4 opleidin-

gen. Voor leerlingen van de Tech-mavo is een vmbo-

mbo-hbo route een reële optie!

Vmbo basis en kader in de bovenbouw
Op d’Ampte werken we in de bovenbouw met leerroutes. 

Binnen de leerroutes kun je ook onderdelen zelf kiezen. 

Het is dus mogelijk een lesprogramma samen te stellen 

dat helemaal bij jou past én zorgt voor een goede aan-

sluiting op het mbo. d’Ampte is in Hoorn de enige vmbo-

school waar je kunt kiezen uit 10 verschillende leerroutes 

in 6 verschillende profielen. Kijk hieronder maar eens naar 

alle mogelijkheden.
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Meld je aan!
Je ouders/verzorgers melden je aan door een volledig 

ingevuld aanmeldingsformulier te versturen aan of af te 

geven bij:

Tabor College d’Ampte 

t.a.v. leerlingenadministratie

Berkhouterweg 5 

1624 NS Hoorn.

Je vindt de aanmeldingsformulieren op onze website 

www.dampte.nl of je kunt ze aanvragen via 0229-284151 

of via dampte@tabor.nl, onder vermelding van ‘aanvraag 

toezending aanmeldingsformulier’. Graag aangeven voor 

welk leerjaar de aanmelding is.

Als je bent aangemeld, krijg je direct bericht over de ont-

vangst en de vervolgprocedure. 

De ouderbijdrage
Schoolboeken, iPads en ander materiaal 

Een deel van het lesmateriaal is gratis: (digitale) leerboeken, 

werkboeken, project- en tabellenboeken, examenbundels 

en eigen lesmateriaal van de school. 

Een aantal ondersteunende materialen kunnen niet gratis 

ter beschikking worden gesteld. Voorbeelden hiervan zijn 

een rekenmachine, iPad, sportkleding en gereedschap. 

Zodra je daadwerkelijk bent ingeschreven op d’Ampte, 

ontvangen je ouder(s) een lijst van materialen die aange-

schaft moeten worden.

Voor het aanschaffen van gymkleding (voor alle leerlingen) 

hebben wij een aparte regeling getroffen met een kleding-

zaak. Voor een zeer gunstig tarief kun je online gym- en 

sportkleding bestellen.

Praktische informatie
De leerlingen van de Vakcollege routes en de Tech-mavo 

schaffen een uitgebreider pakket met sport- en/of werk-

kleding aan en/of betalen een extra bijdrage voor clinics, 

gastlessen en excursies.

De iPad kan voordelig worden aangeschaft via school. De 

aanschaf is dan inclusief verzekering. Na je inschrijving 

ontvangen je ouder(s) meer informatie over de aanschaf 

van de iPad.

Let op: uiterlijk

vrijdag 4 maart 2022 

om 16.00 uur sluit de 

aanmeldingstermijn.



Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan 

contact met ons op via mail of telefoon 0229-284151. 

Dan reageren we zo snel mogelijk en/of maken we 

een (video)belafspraak.

Mw. M. Geerlings
Als u meer wilt weten over leerjaar 2 

of 3 of de aanmelding hiervoor.

 md.geerlings@tabor.nl

Mw. I. Kroezen
Als u meer wilt weten over de  

mogelijkheden voor extra onder-

steuningsbehoeften.

 i.kroezen@tabor.nl

Mw. A. Schipper
Als u meer wilt weten over leerjaar 1 

of de aanmelding hiervoor.

 ahm.schipper@tabor.nl

Mw. G. Verdonschot
Als u meer wilt weten over dyslexie  

of dyscalculie.

 g.verdonschot@tabor.nl
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