
Er is van alles te doen. Sport, koken,  
techniek of media. Kies je eigen favoriet.  

Themaklassenp2

INHOUD

Met de praktijkvakken op onze mavo  
heb je een echte plus.

Mavo+p3

Vakcollegep2

Wanneer, waar en hoe kun je je aanmelden?
Aanmeldenp4
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Na de zomer maak je de overstap van de basisschool naar het 
vmbo of de mavo. Het is nu tijd om een nieuwe school te kiezen. 
In deze krant lees je meer over Vakcollege Thamen. We zijn 
een bruisende school én een erkend vakcollege. Zowel op basis, 
kader als mavo+ krijg je daarom in de brugklas al praktijklessen. 
Dat is leuk en je bent meteen lekker actief bezig.

Iedereen kent elkaar
De overstap naar de middelbare school is 
spannend. Dan is het fijn als iedereen elkaar  
kent. Voor elke klas hebben we daarom een  
vast team van (vak)docenten. Onze docenten 
zijn echt betrokken bij hoe het met jou gaat op 
school. En als je wat extra hulp kan gebruiken, 
kun je bij je mentor terecht. 

Bruisende school
Thamen is een bruisende school. Er is altijd wat 
te doen. Dat begint al met de introductieweek 
als je start als brugklasser. Door het jaar heen 
organiseren we allerlei excursies en doen we 
projecten. We houden ook van een feestje, zoals 
de gezellige disco. Daarnaast organiseren we 
ook gastlessen, waar mensen vertellen over hun 
vak of beroep. Ook ga je meteen op bezoek bij 
bedrijven en instellingen. Zo krijg je al snel een 
indruk van een beroep in de praktijk.

Een Themaklas die bij je past  
Op onze school bieden we naast de normale 
lessen ook vier Themaklassen aan. Hier staat 
jouw interesse centraal en deel je die met andere 
brugklassers. In de Themaklas werk je in een 
groep samen aan leuke dingen. Kies jij voor Sports 
& Body, Arts & Media, Tech + of Food & Health? 
Lees hierover meer op de volgende bladzijde. 

Bij de start van het schooljaar is het fijn om elkaar goed te leren 
kennen. “Daarom organiseren we een speciale introductieweek”, 
vertelt Mark Bader (teamleider van de brugklas).

“In de eerste week maak je natuurlijk kennis met je klasgenoten,  
je mentor, en de school. Je krijgt informatie over Magister, de kluisjes  
en er is een leuke speurtocht. Ook gaan we een dag op excursie!  
Om de introductieweek goed en gezellig af te sluiten is er daarna  
nog een BBQ met alle brugklassers”.

Meer weten over  
onze school?
Ga dan naar thamen.nl of volg ons  
op Facebook of Instagram.

Vakcollege Thamen 
Den Uyllaan 4 
1421 NK Uithoorn
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telefoon 0297 – 563 192
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Onze school houdt zich aan de afspraken van de Kernprocedure 
Amstelland. Allereerst betekent dit dat je een schooladvies hebt 
voor basis, kader of mavo. Voor leerjaar 1 betekent dit verder:

1. Heb je een broer of zus op Thamen of werkt één van je ouders  
op school? Dan plaatsen we je direct.

2. Vervolgens plaatsen we leerlingen die van een basisschool uit 
de eerste ring komen of wonen in Uithoorn, de Ronde Venen, 
Nieuwveen, Zevenhoven en Ouderkerk aan de Amstel.

3. Daarna plaatsen we leerlingen uit de overige woonplaatsen. 

Lees meer over het aanmelden op onze website.

Vakcollege Thamen is dé school voor vmbo basis, vmbo kader en mavo+ in Uithoorn en 
omgeving. We zijn een écht vakcollege. Op weg naar een mooi beroep is het nodig eerst een 
vak te leren. Samen leren, ontdekken en oefenen doen we graag in de praktijk. Onze leerlingen 
vind je daarom vanaf de brugklas veel in de praktijklokalen, waar ze dingen ontwerpen en 
maken. Vakcollege Thamen, leren door doen! 

Welkom  
bij Thamen

Start brugklas

Aanmelden

Try-Out
Nog meer Thamen proeven?  
Doe dan mee met de Try-out  
op 15 februari en/of 22 februari 
van 14.00 - 16.00 uur. Inschrijven 
kan via: bit.ly/thamen-try-out.

0104

Inschrijfweek
Maandag 6 maart t/m donderdag 9 maart  
(van 16.00 - 19.00 uur) kun je inschrijven,  
vrijdag 10 maart kun je het formulier afgeven.  
Het inschrijfformulier is te vinden op www.thamen.nl

Voor groep 8

Elke leerling heeft een vaste mentor. Dit is één van de docenten 
die ook lesgeeft aan jouw klas. Je ziet de mentor in ieder geval 
elke week. De mentor is jouw contactpersoon en helpt je bij het 
oplossen van problemen of het beantwoorden van vragen.

Mentoren  
in beeld

Jill:
 ‘ Iedereen is ontzettend aardig.  

Ik voelde me al heel snel thuis.’

Meer zien van het vakcollege in beeld?  
Kijk dan online naar het filmpje over het vakcollege.  
Je vindt het 24/7 online op onze website.

Thamen the movie

Christiaan: 
‘ Mijn mentor staat altijd voor 
me klaar.’

www.thamen.nl



Vakcollege Thamen staat voor leren door doen.  
Op onze school mag je daarom gelijk zelf aan de slag.  
Dat doe je bijvoorbeeld in ons Skillslab, als je interesse 
hebt in Techniek. Maar bij Mens & Dienstverlening  
heb je weer keuze uit allerlei andere dingen. Leer jij  
ook het liefst door te doen? Dan is Vakcollege Thamen 
echt iets voor jou.

Heel afwisselend 
In onze moderne werkplaatsen kun je van alles 
maken voor elektra, transport of de bouw. Is aan 
een auto sleutelen niets voor jou? Bij Mens & 
Dienstverlening kun je leren hoe het werkt in de 
gezondheidszorg, op de administratie van een 
kantoor of ga je aan de slag als kok. Tijdens de 
praktijklessen leer je ook alles over samenwerken, 
creativiteit en hoe je met de computer moet 
werken. Daarnaast haal je een EHBO-diploma, 
leer je dat er vieze bacteriën op je ongewassen 
handen zitten en hoe je veilig kan omgaan met 
gereedschappen.

Acht uur praktijk per week
Het maakt niet uit welk niveau je doet, alle 
leerlingen krijgen bij Vakcollege Thamen 
praktijkuren. Mavo+, kader en basis krijgen zelfs 
acht uur praktijk per week in de eerste klas.

Excursies naar bedrijven 
Als vakcollege laten we je graag zien  
hoe een beroep in de praktijk eruitziet.  
Dat helpt jou om straks jouw richting  
te bepalen. Daarom komen vakmensen  

Tijdens de Themaklas staat jouw interesse centraal en daar ga je het hele jaar mee 
aan de slag. Op Thamen hebben we vier Themaklassen. Bij je aanmelding op onze 
school geef je aan welke Themaklas je wil volgen. Je zit dan naast je gewone klas een 
heel jaar ook in de Themaklas, met leerlingen uit andere klassen. Je hebt dus eigenlijk 
een extra klas, waar je ook andere brugklasleerlingen leert kennen. 

• In klas 1 én 2 
• 2 uur per week op een vast moment
• In een vaklokaal of aan de slag buiten school

uit de praktijk vertellen over hun beroep.  
Ook gaan we op bedrijfsbezoek. Dan krijg je  
echt een beeld wat er allemaal komt kijken  
bij een beroep.

Stage
Na de brugklas ga je ook stage lopen. Dan kun 
je wat je op school hebt geleerd in de praktijk 
brengen en kijken of het beroep echt bij je past. 
Door veel te oefenen, weet je goed wat je wel én 
niet wilt. Op die manier kies je een juiste richting. 

Iedere leerling heeft zijn eigen manier waarop hij zo goed mogelijk leert. 
Vakcollege Thamen heeft oog voor jou en helpt je hierbij, met onderwijs 
op maat. Dit betekent dat we jou begeleiden op het gebied van leren. 
Dat is niet het enige. We vinden het belangrijk dat je goed contact hebt 
met de andere leerlingen op school. Of zoals volwassenen dat noemen: 
op sociaal-emotioneel vlak.

Op de mavo doe je normaal gesproken examen in zes algemene vakken. 
Op Vakcollege Thamen volgen mavoleerlingen, net als alle andere 
leerlingen, ook praktijklessen voor een specifiek beroep. Daarom heet 
het ook mavo+. Het geeft jou een streepje voor bij de overstap naar het 
mbo. Natuurlijk kun je na de mavo ook doorstromen naar de havo. 

Kansklas
Op Thamen heb je de mogelijkheid om in het eerste jaar op te stromen 
als je basisschooladvies tussen de niveaus in ligt. In deze kansklassen 
kun je, als de resultaten goed zijn, gedurende het eerste jaar naar een 
hoger niveau. De mavo-/havoklas is een kansklas die Thamen deelt met 
het Alkwin.  

De basisschool geeft 
advies over het niveau. 
Dit advies bepaalt met 
welke opleiding je 
start in het voortgezet 
onderwijs. Vakcollege 
Thamen biedt drie 
niveaus aan; vmbo basis, 
kader en mavo+. In de 
brugklas en tweede klas 
maak je kennis met  
alle profielen op school. 
In de derde klas kies  
je het profiel dat bij je 
past en waar je examen 
in gaat doen.

Hiernaast een overzicht 
van de profielen van 
Vakcollege Thamen. Voorbeelden van beroepen: 

• Metaalbewerker
• Onderwaterlasser
• Scheepslasser
• Servicetechnicus
• Elektricien 
• Ict’er

Voorbeelden van beroepen: 
• Plaatwerker
• Scootertechnicus
• Autoschadehersteller
• Monteur
• Autospuiter
• Fietstechnicus 

Voorbeelden van beroepen: 
• Meubelmaker
• Metselaar
• Tekenaar
• Uitvoerder
• Schilder
• Timmerman

Voorbeelden van beroepen: 
• Administratief medewerker 
• Beveiliger
• Catering
• Receptiemedewerker
• Ict’er
• Kapper
• Kraamverzorgende

• Leider kinderdagverblijf
• Magazijnmedewerker
• Medewerker Sport en beweging
• Onderwijsassistent
• Stewardess
• Verkoper
• Verzorgende
• Webdesigner

Mentor
Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor is  
de vertrouwenspersoon van de klas en van jou  
in het bijzonder. Als je ouders vragen hebben,  
is de mentor ook het eerste aanspreekpunt.  
Het contact tussen de mentor, jou en je  
ouders is de basis van een goede tijd op 
Vakcollege Thamen. 

Beetje extra steun 
Soms heb je als leerling moeite met leren, speelt er 
thuis van alles of is de overgang naar de middelbare 
school lastig. Dan kun je wel wat extra steun 
gebruiken. Op Thamen staat een team klaar om 
deze leerlingenzorg te bieden. Dit team bestaat uit 
de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog 
en de begeleiders passend onderwijs (BPO).  
Samen met jouw ouders, mentor en leerling-
coördinator wordt er gekeken naar welke hulp  
het meest passend is.

Ook kun je extra begeleiding krijgen om je 
schoolwerk goed te maken. Je kunt hierbij 
denken aan hulp bij het plannen en organiseren 
van huiswerk of extra uitleg. 

We geven ook trainingen 
• Training om faalangst of examenvrees  

te verminderen
• Training voor sociale vaardigheden

Dyslexie
Heb je dyslexie? Dan helpt onze 
dyslexiecoördinator jou met slimme 
hulpmiddelen. Hierbij kun je denken aan extra 
tijd voor het maken van toetsen, het laten 
voorlezen van toetsen of schoolboeken 
door een computerprogramma 
of het gebruiken van een 
(eigen) computer. We houden 
de gemaakte afspraken bij en 
informeren jouw docenten.

Vakcollege

Mavo+

Jij bent uniek 

Ons onderwijs 
Ontdek de 
Themaklassen 

Vakcollege Techniek Vakcollege Dienstverlening & Producten

PIE
Produceren, 
Installeren  
en Energie

MOBT
Mobiliteit en 
Transport

BWI
Bouw, Wonen 
en Interieur

E&O
Economie en 
Ondernemen

Z&W
Zorg en 
Welzijn

Houd jij van veel bewegen  
en ben je sportief? Dan kies je 

natuurlijk voor Sports & 
Body. Maak kennis met 
bijzondere sporten en  

leer meer over je eigen body.  
En dat gaat verder dan de 
gewone gymles.

Houd jij van lekker eten en  
wil je daar meer van weten? 
Dan is de Themaklas  
Food & Health iets voor jou!  
In deze Themaklas maak 
je een culinaire reis langs 
verschillende landen, culturen 
en eetgewoonten.

Als techniek jouw ding is,  
wil je vooral veel doen! Werk je 
graag met je handen en maak  
je graag dingen? Dan is de  
Tech + klas echt iets voor 
jou! Tijdens de Tech + klas 
ontwikkel je je technische 
vaardigheden nog verder.

Ben jij creatief met handen en 
geest? Of je nu graag dingen 
bouwt, de hele dag foto’s maakt 
of het liefst alleen maar aan 
het tekenen bent, tijdens de 
Themaklas Arts 
en Media leer je 
toffe dingen te 
bedenken én te 
maken.

Sports & Body

Food  
& Health

Tech +

Arts & Media

Loopbaanoriëntatie (LOB) 
Welke richting kies jij?
Als groep 8-er wil je eerst een fijne school kiezen en ben je nog niet zo bezig met 
wat je daarna wil gaan doen. Toch kan het aanbod van beroepsrichtingen bepalen 
naar welke school je gaat. Vakcollege Thamen heeft veel richtingen in huis. 
Wij helpen je stap voor stap om een goede richting te kiezen. Je hebt hierover 
gesprekken in de klas, met je mentor en we doen mee met allerlei activiteiten 
zoals bedrijfsbezoeken, Techniek Driedaagse, Vmbo On Stage, gastlessen en we 
organiseren ook ouderavonden.

0302

Nog vragen? 
Mail dan gerust naar de 
ondersteuningscoördinator,  
mw. Francis Groeneveld:  
f.groeneveld@thamen.nl

Mette:
‘ Sports & Body past  
echt bij mij. Hier kan  
ik m’n energie kwijt.’

Techniek en  
Mens & Dienstverlening

Mustafa:
‘Het is heel gezellig op school.  
Ik heb al veel nieuwe vrienden  
gemaakt.’


