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Welkom op het 
Castor College We zien je!
Een nieuwe school voelt als een nieuw avontuur.  
Een leuke reis, waarop je allerlei nieuwe talen gaat 
leren, ontdekkingen doet, nieuwe vrienden leert 
kennen, maar ook vooral jezelf ontwikkelt en ontdekt 
waar jouw passie en talenten liggen. 

Deze reis gaat vast niet altijd zonder hobbels, maar 
wij helpen je en begeleiden je om van jouw reis een 
succesverhaal te maken. In het eerste jaar krijg je veel les in 
het paviljoen, jullie eigen stukje binnen het schoolgebouw 
en samen met je mentoren en gezellige juniormentoren 
zorgen we met elkaar voor een fijne sfeer.

Het lijkt ons enorm leuk om jou te begroeten en onze school 
te laten zien. Hopelijk zien we je op de doe-middag! Of op 
ons Open Huis op 27 januari. Wil je meer weten? Kijk dan op 
welkomophetcastor.nl.

Hopelijk zien we je snel!

Maar er zijn nog veel meer redenen  
om te kiezen voor het Castor College:

+  Les in het overzichtelijke juniorpaviljoen

+  Twee jaar de tijd om te ontdekken  
welk niveau bij jou past

+  Extra uitdaging met vwo+!

+  Interessante vakoverstijgende stromen:  
• Art & design

 • Sports, health & nature
 • Business 
 • Science

+  Diverse leuke activiteiten, georganiseerd 
door leerlingcommissies

+  Prima begeleiding als het je even niet lukt

De belangrijkste reden om voor het Castor College 
te kiezen is natuurlijk de fijne sfeer in de school. 
Iedereen mag zichzelf zijn, we respecteren je  
zoals je bent. We zien je! Daardoor voel je je al  
snel bij ons thuis.

De medewerkers van het Castor College



Bij ons krijg je twee jaar de tijd om te ontdekken welk niveau  
het beste bij je past. Het leuke is dat je dan ook twee jaar bij 
dezelfde klasgenoten zit en ook vaak dezelfde mentor houdt. 

Afhankelijk van je advies kun je in de volgende brugklassen komen:
+  Mavo-havo brugklas (advies: mavo, mavo/havo, havo)
+  Havo-vwo brugklas (advies: havo, havo/vwo, vwo)
+  Atheneum brugklas (advies: vwo)
+  Vwo+ brugklas (advies: vwo, gymnasium)

Je krijgt cijfers op twee niveaus: deze geven je informatie over je inzet  
en je inzicht. Dit geeft jou een goed beeld waar jouw talenten liggen!  

In de eerste twee jaar helpen we je ook extra bij het plannen 
en organiseren. Daar heb je je hele leven wat aan!

Heb je vwo-advies en houd je van 
een uitdaging? Kies dan voor vwo+! 
Je komt dan in een klas met andere 

kinderen die dit ook leuk vinden. 
Je krijgt niet meer lesstof, maar 

doordat jullie er sneller doorheen 
kunnen ontstaat er ruimte voor 

verdieping en verrijking en wordt 
het interessanter!

Daarnaast krijg je op jouw interesses 
afgestemde modules, zoals filosofie, 

programmeren en sterrenkunde. Ook is  
er één uur in de week een ‘plusles’,  

waarin je kennis maakt met wetenschap  
en eigen onderzoek. Vwo+ biedt ook  

de basis voor een volledige route  
richting een gymnasiumdiploma: in  

het eerste leerjaar krijg je het vak  
‘klassieke cultuur’ en in het tweede  
jaar Latijn en oud-Grieks. Daarna is  

er ruimte voor keuzes in het 
vakkenpakket, zodat je die route  

kunt nemen die het beste bij jou past!

De tweejarige 
brugklas VWO+

‘ Feitje: in de brugklassen  
blijf je niet zitten!’



In de onderbouw maak je naast je gewone lessen ook twee uur 
per week kennis met onderstaande vakoverstijgende projecten. 
Deze zogenaamde ‘stromen’ bereiden je voor op de profielkeuze 
in de bovenbouw. Ontdek waar jouw passie ligt! Je leert er ook 
goed de verbanden te zien tussen de verschillende vakken,  
je werkt vaak samen en je maakt gebruik van je creativiteit.

+  Art & design  
Ga aan de slag met vormgeven en ontwerpen.

+  Sports, health & nature  
Leer en ervaar wat sporten voor je lichaam doet.

+  Science 
Met toekomstgerichte onderwerpen als energie en 
klimaatverandering

+  Business 
Zit je vol ideeën? Je leert bijvoorbeeld een bedrijfje op te richten!

Naar de middelbare school 
gaan is natuurlijk een grote 
verandering. Daarom krijg je 
bij ons het eerste jaar vooral 
les in het moderne en lichte 
juniorpaviljoen, jullie eigen 
overzichtelijke stukje in het 
schoolgebouw. 

Voor sommige vakken,  
zoals beeldende vorming,  
LO en biologie, heb je al  
les in het hoofdgebouw.  
En mocht je iets willen  
weten, de teamleider  
en -coördinatoren zijn  
ook altijd te vinden in  
het juniorpaviljoen.  
Wel zo handig! Zo wen  
je rustig aan je  
nieuwe school.

Vakoverstijgende 
stromen

Junior
paviljoen

‘ Ontdek waar  
jouw passie ligt!’



De lessen op het Castor  
duren (meestal) tot 14:30 uur. 
Daarna zijn er mogelijkheden 
voor extra ondersteuning, zoals 
de (gratis) huiswerk begeleiding, 
waar je gebruik van kunt 
maken als het thuis niet zo 
goed lukt. Maar we hebben ook 
verschillende commissies, die 
allerlei activiteiten organiseren 
voor de leerlingen.

Zo hebben we de leerlingenraad, 
het klimaatpanel, de feestcommissie, 
het dansteam, de fotocommissie, 
schooltoneel, de juniormentoren, 
de GSA-commissie en de altijd 
gezellige algemene commissie! 
Deze commissies organiseren iedere 
maand leuke activiteiten, zoals 
schoolfeesten, sportwedstrijdjes, 
paarse vrijdag, muziekavond en  
de toneelvoorstelling.

Iedere klas heeft één of twee docenten, met wie je meer contact 
hebt: je mentor. Ze begeleiden je met het leren plannen en 
organiseren, nemen de dagelijkse gang van zaken door, kijken 
hoe het met je gaat en hebben contact met je ouders.  
Als het misschien even niet zo lekker gaat,  
kijken we samen wat we daaraan kunnen  
doen, bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding of  
een rustige plek in onze trajectvoorziening.

We zijn  
 actief!

Begeleiding in 
de brugklas

Naast de mentoren heeft de 
klas ook juniormentoren. Dit zijn 
leerlingen uit de vierde klassen 
die “jouw grote broer of zus” 
zijn bij ons op school. Ze letten 
erop dat niemand alleen is, zitten 
in de groepsapp en geven tips 
over het maken van huiswerk 
en leren. Dit jaar organiseren de 
juniormentoren de Castor Cup: een 
wedstrijd waarmee de brugklassen 
bij verschillende activiteiten 
punten kunnen verdienen. Denk 
aan de beste verkleedkleding bij 
Halloween etc. Met als prijs een 
gezellig klassenuitje!



Tussen november en januari kun je met je klas een keer 
langskomen voor een proefles en een rondleiding door de school. 

Dit wordt met je groep 8-leerkracht geregeld, je hoeft hier dus niets 
voor te doen. Je ziet dan vast allemaal leerlingen die je al kent, 
misschien zelfs je broer of zus?

Speciaal voor leerlingen met een vwo-
advies organiseren we enkele uitdagende 
masterclasses bij ons op school. 

Zo kom je erachter of de vwo+brugklas echt 
wat voor jou is. Hiervoor krijg je speciaal  
een uitnodiging van je groep 8-leerkracht.

Tijdens het Open 
Huis kun je rustig 
met je ouders door 
het schoolgebouw 
heenlopen en 
sfeer proeven.  

Alle vakken 
presenteren zich,  
van Spaans tot 
Latijn, van LO 
tot natuurkunde. 
Overal valt wat 
te beleven, dus 
deze dag mag jij 
niet missen. Zet 
het dus vast in je 
agenda; 

27 januari 2023 
van 17:30 uur tot 
21:00 uur!

Deze avonden krijgen je ouders meer 
informatie over onze school, waarbij zij 
kunnen kiezen uit rondes over diverse 
onderwerpen: 
 
de begeleiding in de brugklas, de extra 
begeleidingsmogelijkheden, de stromen, 
vwo+/gymnasium, het gebruik en 
aanschaffen of huren van de laptop.  
Je mag meekomen als je wilt!

Onze school   een keer zien?
Kom langs met je klas

Vwo+ masterclasses

Open HuisInformatieavonden

Op de doe-middag kun je 
komen ervaren hoe het is  
op het Castor. 

Geen informatie hoor, maar 
lekker aan de gang met 
bijvoorbeeld kunst, sport, 
drama of techniek. Zo kun  
je goed kijken of je je thuis 
voelt! Schrijf je snel hiervoor 
in op de site.

Doemiddagen

Meer info op welkomophetcastor.nl



Kom 
kennismaken

We zien je!

Informatieavond voor  
ouders (en leerlingen)
Woensdag 30 november  

Doe-middag
Woensdag 14 december  

Open Huis
Vrijdagavond 27 januari  

Informatieavond voor  
ouders (en leerlingen)
Woensdag 15 februari  

Wil je meer weten? Kijk dan  
op welkomophetcastor.nl

Büllerlaan 2  •  Beverwijk  •  0251-234150  •  info@castorcollege.nl


