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Schoolprofiel

Scholen voor Persoonlijk Onderwijs kennen kleine klassen 
(16 leerlingen) en ruime lestijden (85 minuten). Docenten 
hebben daardoor veel tijd en aandacht voor elke leerling. 
Met in totaal 80 leerlingen per jaarlaag heerst er een pret-
tige sociale sfeer, waar iedereen elkaar kent. Het onder-
linge contact tussen leerlingen en met docenten is goed, 
wat nog versterkt wordt door de taalreizen die we samen 
maken (vanaf de tweede klas 2 x een week per jaar). 
We zorgen er bovendien voor dat de verschillende vakken 
goed op elkaar zijn afgestemd. Stof die bij het ene vak 
is behandeld, wordt bij een ander vak nog eens vanuit 
een ander perspectief gegeven. Met Filosofie bieden we 
bovendien een overkoepelend vak aan, dat verbanden legt 
tussen de verschillende andere vakken. Dit zijn natuurlijk 
ideale omstandigheden, waarin docenten hun werk goed 
kunnen doen en uitstekend onderwijs bieden. Vaak is er 
ook voldoende tijd om het huiswerk al op school te doen.
SvPO Amsterdam is de vijfde School voor Persoonlijk 
Onderwijs. De eerste begon zeven jaar geleden in Zeeland. 
Die school laat al volop zien wat er gebeurt als leerlingen 
voldoende aandacht krijgen. Een ongekend aantal leerlin-
gen komt boven het advies van de basisschool uit, terwijl 
er omgekeerd vrijwel nooit leerlingen onder hun niveau 
zakken. Zittenblijven is zelden nodig en met veel vakken 
bouwen onze leerlingen al vroeg een flinke voorsprong 
op. Veel van onze vwo’ers doen bijvoorbeeld al in klas 5 
eindexamen Nederlands, Engels en Frans. Zowel havisten 
als vwo’ers slagen vrijwel allemaal met een extra vak, voor 
een diploma met dubbel profiel. En van de eerste lichting 
vwo’ers slaagde vorig jaar bijna een kwart cum laude.

Informatiedagen

Wilt u een informatiedag bezoeken, dan kunt u daar-
 voor aanmelden op onze website: www.svpo.nl

Soorten onderwijs

Brugklassen Klassen  Leerlingen Brugjaren

vmbo-t/havo 1  16 1 
havo 1  16  1 
havo/vwo 1  16  1 
vwo 1  16  1 
vwo-atheneum/vwo-gymnasium 1  16  1 

Adres Meeuwenlaan 136, 1022 AM, Amsterdam
Stadsdeel Noord
Telefoon 020 491 0017
E-mail amsterdam@svpo.nl
Website www.svpo.nl
Bestuur Scholen voor Persoonlijk Onderwijs

Richting   alle
Aantal leerlingen  400
Bereikbaar met   bus 32, 33, 38, 105, 109 
   en Noord-Zuidlijn station 
   Noorderpark
 

Schoolsoorten:

 Extra 
ondersteuning:

praktijkonder.

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-t

havo

vwo

lwoo

tussenvoorzien. 

VSO

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee aan 
de centrale loting & mat- 
ching. Voor deze school kun  
je je aanmelden tussen 
maandag 27 februari en 
vrijdag 10 maart. 

Kosten 1e leerjaar
! 250: ouderbijdrage
! 200: schoolkosten (laptop 
en overige schoolspullen)
! 100: per taalreis

Bijzonderheden
Ambitieus
Er is veel onderwijstijd en het 
onderwijs is door de kleine 
klassen intensief. Dat is 
ideaal voor ambitieuze leer-
lingen die ver willen komen.
Bachelor-vakken
Alle Vwo’ers krijgen in de 
bovenbouw naar keuze 
universitaire bachelor-vakken 
aangeboden om hen zo 
goed mogelijk voor te berei-
den op de vervolgopleiding.
Klassen ingedeeld naar 
niveau
Activiteiten zoals gym, sport 
en taalreizen doen we met 
alle leerlingen van verschil-
lende niveaus door elkaar. 
In de klassen zijn leerlingen 
echter ingedeeld naar  
niveau. Daardoor kunnen 
onze docenten het tempo  
en de diepgang van hun  
lessen precies afstemmen op 
de leerlingen in de klas. 
Geen lesuitval
Aan lesuitval doen we niet. 
Niet in de brugklas, maar 
ook in de jaren daarna niet. 
Als er een keer een les uitvalt 
geven we gewoon een ander 
vak. We doen ook niet aan 
tussenuren. We zorgen in alle 
leerjaren voor een aanslui-
tend rooster.

Extra begeleiding 
Extra begeleiding blijkt zel-
den nodig. Onze kleine klas-
sen, vaste rooster en mak-
kelijk te benaderen docenten 
zorgen vanzelf voor veel 
aandacht en begeleiding.
Geen speciaal onderwijs
Hoewel de klassen klein zijn, 
is SvPO geen school voor 
speciaal zorgonderwijs.  
Het is een reguliere school 
voor middelbaar onderwijs, 
bedoeld voor enthousiaste 
en ambitieuze leerlingen.  
Er zijn geen bijzondere zorg-
voorzieningen. 
Geen particulier onderwijs
Een ander misverstand is dat 
we een particuliere school 
zouden zijn. SvPO wordt 
echter gewoon bekostigd 
door de overheid. Door de 
schoolorganisatie eenvoudig 
te houden en te besparen 
op overhead, laten we alle 
middelen naar het onderwijs 
gaan. Daardoor zijn onze klas- 
sen veel kleiner dan normaal. 
Huisvesting
De vestiging in Amsterdam  
start vanaf schooljaar 2017/ 
18 met de eerste lichting 
leerlingen. De gemeente  
heeft ons daarvoor een 
prachtige en definitieve 
 locatie aangeboden aan  
een groot park.


