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Leren én inspireren 





IS EEN VRIJESCHOOL IETS VOOR MIJ?
Straks ga je naar het voortgezet onderwijs. Voor je die grote stap 

maakt, komt eerst de vraag: welke school past het beste bij mij? 

Dat hangt niet alleen af van het advies dat je in de onderbouw of het 

basisonderwijs meekrijgt. Zeker zo belangrijk is wat je zelf vindt. Je wilt 

naar een prettige en veilige school waar je je thuis voelt. Een school 

waar je een mens bent en geen nummer. En waar je talenten zo goed 

mogelijk tot hun recht komen.

Welkom op de Adriaan Roland Holstschool in Bergen. Wij zijn een 

vrijeschool. Bij ons wordt nét zo hard geleerd als op andere scholen. 

Alleen stemmen we onze lesstof meer af op jou. Terwijl we vooral het 

accent leggen op de eigenschappen die je nodig hebt om jezelf te 

blijven ontwikkelen. We besteden veel aandacht aan creativiteit en je 

ambachtelijke en sociale vaardigheden. En dat niet alleen in de eerste 

twee jaar, maar tot aan het eindexamenjaar aan toe. Zo ben je straks 

beter voorbereid op de wereld die jij mee gaat vormgeven.
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NAAST LEREN VOORAL OOK INSPIREREN
Op de Adriaan Roland Holstschool krijg je alle lesstof die je nodig hebt om straks een 

diploma te behalen. Maar dat is niet ons enige doel. Om aansluiting bij de toekomst te 

houden moet je eigenlijk je hele leven blijven leren. En dus proberen we je vooral ook 

plezier in leren bij te brengen. Wij bieden je volop mogelijkheden om je eigen interesses 

te volgen. Daarbij doen we niet alleen een beroep op je intellectuele vermogen maar 

op al je talenten. We willen je ook inspiratie meegeven om je kunstzinnig uit te leven. 

Schilderen, muziek, toneel, beeldhouwen, bewegingskunst… Het draagt allemaal bij 

aan je persoonlijke ontwikkeling.

WIJ GEVEN JE DE RUIMTE OM JEZELF TE ZIJN
De komende jaren gaat er best veel voor je veranderen. Of je nu wilt of niet, je bent 

hard op weg volwassen te worden. Niet alleen je uiterlijk verandert. Ongemerkt ga je 

ook anders naar de wereld kijken en over dingen nadenken. Je krijgt veel duidelijker 

een eigen mening en persoonlijkheid. Wij geven je graag alle ruimte om te ontdekken 

hoe jij je leven vorm wilt geven. Op basis van je eigen ideeën en idealen. Wij nemen je 

serieus en staan bij vragen of problemen altijd klaar om je te helpen. Ook als het gaat 

om zaken die niet (direct) met school te maken hebben. Aan het begin en het eind 

van elke les schudden we elkaar de hand. Op die manier laten we steeds opnieuw aan 

elkaar merken hoe belangrijk een goed persoonlijk contact is.
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WELK NIVEAU PAST BIJ JOU?
Op de Adriaan Roland Holstschool bieden we voortgezet onderwijs 
op drie niveaus. Je begint op het niveau dat je als advies op je vorige 
school hebt meegekregen. Afhankelijk daarvan ben je bij ons welkom 
binnen één van de volgende richtingen: >>

• VWO
Met ons vwo-programma bieden we je veel uitdaging en zorgen we dat je straks in 

staat bent om zelfstandig een universitaire studie te volgen. Naast de gewone lessen 

Engels krijg je ook de mogelijkheid om “Cambridge Advanced English” te leren, zodat 

je internationaal nog makkelijker de aansluiting maakt. Aan het eind van de negende 

klas maak je een keuze uit één van de vier profielen (met bijbehorend vakkenpakket): 

cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid of natuur en 

techniek. Ook zijn we veel bezig met kunstzinnige vakken en projecten.

• HAVO
Ons havo-programma is erop gericht om een gedegen basis te leggen voor een 

vervolgopleiding op hbo-niveau. Aan het eind van de negende klas bepaal je welk 

profiel (en vakkenpakket) het beste bij je past: cultuur en maatschappij, economie en 

maatschappij, natuur en gezondheid of natuur en techniek. Net als bij onze andere 

opleidingen besteden we in ons havo-programma de nodige aandacht aan kunstzinnige 

en maatschappelijke vorming.

• VMBO-T 
Met onze vierjarige vmbo-opleiding beschik je straks over een stevige basis voor het 

middelbaar beroeps onderwijs. Naast de normale lessen is veel tijd gereserveerd voor 

kunst en persoonlijke ontwikkeling. Je kiest halverwege voor een (beroeps)sector 

waarop je je wilt richten. Waarna je ook je vakkenpakket hierop kunt afstemmen. Na 

het behalen van je vmbo-t diploma kun je besluiten om door te gaan op het mbo, of als 

dat mogelijk is over te stappen naar onze havo. Wat je ook kiest, alle leerlingen krijgen 

de kans om maximaal te presteren en aantrekkelijk te worden voor de arbeidsmarkt.



AL JE TALENT WORDT GEPRIKKELD 
Op welke niveau je ook bij ons instapt, je bent altijd verzekerd van volop afwisseling. 

Onze inzet is om je een plezierige en zinvolle schooltijd te bezorgen, waarin je al 

je talenten optimaal ontwikkelt. Daarom bieden we je een breed en gevarieerd 

programma. Naast de dagelijkse lessen besteed je ook heel wat tijd en energie aan 

de meest uiteenlopende projecten, excursies, buitenschoolse werkweken en enkele 

jaarlijks terugkerende feesten. In het laatste jaar maak je bovendien met je hele 

klas een uitgebreide kunstreis in het buitenland.

HOOFDONDERWIJS
Je begint je dag altijd met twee uur ‘hoofdonderwijs’ ofwel lessen waarbij de leerstof 

wordt afgewisseld met de verwerking ervan. Elke drie weken concentreren we ons 

op één ander specifiek vak. Door steeds intensief met één vak bezig te zijn, krijgt het 

onderwerp samenhang en diepgang. Tijdens de lessen maak je aantekeningen en 

krijg je opdrachten die je thuis uitwerkt in je periodeschrift. Zo’n schrift groeit uit tot je 

eigen boek of portfolio waarin je alles wat je hebt geleerd, kunt terugvinden. Naast 

het schrift maak je ook gebruik van de computer en internet. De onderwerpen die in het 

hoofdonderwijs aan bod komen, worden afgestemd op jouw leeftijdsfase.

OOG VOOR MENS EN WERELD
Het is goed om een eigen kijk te ontwikkelen op de maatschappij en te bepalen wat 

jij daar aan kunt bijdragen. Tijdens de lessen ‘mens en wereld’ bekijk je samen met je 

klassenmentor wat er om je heen allemaal speelt. Er is aandacht voor maatschappelijke 

en religieuze onderwerpen. Bovendien laten we je via praktijkstages kennismaken met 

verschillende sectoren van de samenleving. In klas negen doe je een winkelstage 

en in klas tien een zorgstage. Dit is bedoeld als algemene oriëntatie en dus niet 

als beroepsvoorbereiding.

KUNST-HANDVAARDIGHEID-PRAKTIJK
Om goed te kunnen leren, moet je ook bewegen. Daarom is dat een onderdeel van de 

meeste lessen. En elke dag volg je na het hoofdonderwijs de kunst- en handvaardigheid-/

praktijkvakken (khp). Hier focussen we ons in periodes van zes tot negen weken op 

één vak zodat je er helemaal vertrouwd mee raakt. Onze khp-vakken variëren van 

houtbewerking, handvaardigheid en metaalbewerking/(sier)smeden tot pottenbakken, 

keramiek en beeldhouwen. En van toneel tot koken, textiele werkvormen, tekenen, 

schilderen en muziek. Vanaf de zevende klas krijg je ook twee uur in de week een 

bijzonder dansvak: euritmie, een bewegingskunst.



AL JE TALENT WORDT GEPRIKKELD 
Op welke niveau je ook bij ons instapt, je bent altijd verzekerd van volop afwisseling. 

Onze inzet is om je een plezierige en zinvolle schooltijd te bezorgen, waarin je al 

je talenten optimaal ontwikkelt. Daarom bieden we je een breed en gevarieerd 

programma. Naast de dagelijkse lessen besteed je ook heel wat tijd en energie aan 

de meest uiteenlopende projecten, excursies, buitenschoolse werkweken en enkele 

jaarlijks terugkerende feesten. In het laatste jaar maak je bovendien met je hele 

klas een uitgebreide kunstreis in het buitenland.

HOOFDONDERWIJS
Je begint je dag altijd met twee uur ‘hoofdonderwijs’ ofwel lessen waarbij de leerstof 

wordt afgewisseld met de verwerking ervan. Elke drie weken concentreren we ons 

op één ander specifiek vak. Door steeds intensief met één vak bezig te zijn, krijgt het 

onderwerp samenhang en diepgang. Tijdens de lessen maak je aantekeningen en 

krijg je opdrachten die je thuis uitwerkt in je periodeschrift. Zo’n schrift groeit uit tot je 

eigen boek of portfolio waarin je alles wat je hebt geleerd, kunt terugvinden. Naast 

het schrift maak je ook gebruik van de computer en internet. De onderwerpen die in het 

hoofdonderwijs aan bod komen, worden afgestemd op jouw leeftijdsfase.

OOG VOOR MENS EN WERELD
Het is goed om een eigen kijk te ontwikkelen op de maatschappij en te bepalen wat 

jij daar aan kunt bijdragen. Tijdens de lessen ‘mens en wereld’ bekijk je samen met je 

klassenmentor wat er om je heen allemaal speelt. Er is aandacht voor maatschappelijke 

en religieuze onderwerpen. Bovendien laten we je via praktijkstages kennismaken met 

verschillende sectoren van de samenleving. In klas negen doe je een winkelstage 

en in klas tien een zorgstage. Dit is bedoeld als algemene oriëntatie en dus niet 

als beroepsvoorbereiding.

KUNST-HANDVAARDIGHEID-PRAKTIJK
Om goed te kunnen leren, moet je ook bewegen. Daarom is dat een onderdeel van de 

meeste lessen. En elke dag volg je na het hoofdonderwijs de kunst- en handvaardigheid-/

praktijkvakken (khp). Hier focussen we ons in periodes van zes tot negen weken op 

één vak zodat je er helemaal vertrouwd mee raakt. Onze khp-vakken variëren van 

houtbewerking, handvaardigheid en metaalbewerking/(sier)smeden tot pottenbakken, 

keramiek en beeldhouwen. En van toneel tot koken, textiele werkvormen, tekenen, 

schilderen en muziek. Vanaf de zevende klas krijg je ook twee uur in de week een 

bijzonder dansvak: euritmie, een bewegingskunst.



GOED OP JE TOEKOMST VOORBEREID
Misschien weet je al precies wat je later wilt gaan doen. Het kan ook heel goed zijn 

dat je nog geen flauw idee hebt. Gelukkig mag je daar nog een paar jaar rustig over 

nadenken. Bovendien kun je altijd bij onze decaan aankloppen om eens van gedachten 

te wisselen over je toekomst. Wanneer je vwo of havo volgt, krijg je aan het eind van 

de negende klas meer informatie om alvast een weloverwogen profielkeuze te maken. 

Daarna word je in klas elf en twaalf via individuele en groepsgesprekken intensief 

voorbereid op een vervolgopleiding die volledig aansluit bij jouw interesses en 

mogelijkheden. Als je vmbo-t onderwijs volgt, ga je in het tweede leerjaar samen met 

de leerkracht op zoek naar de juiste sectorkeuze waardoor je een goede aansluiting 

krijgt op het mbo.

HAAL HET BESTE UIT JEZELF
Jij bent zélf verantwoordelijk voor wat je van je leven maakt. Wij willen je een stevige 

en brede basis meegeven. Vandaar dat we ons er sterk voor maken dat je naast een 

vrijeschooldiploma ook een volwaardig vwo- havo- of vmbo-t-diploma behaalt. We 

houden tijdens je gehele schoolperiode zeer goed in de gaten hoe je ervoor staat. 

Merken we dat je in één of meer vakken een achterstand hebt, dan bekijken we 

samen met onze zorgcoördinator hoe je deze snel kunt inlopen. Je moet het natuurlijk 

wél zelf doen; vanzelfsprekend krijg je daarbij alle hulp die je nodig hebt.
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VRAGEN? KOM MAAR OP!
Op www.arh.nl vind je alle informatie over de Adriaan Roland Holstschool en onze 

aanpak. Spreekt onze benadering van leren én inspireren je aan? En heb je in de 

onderbouw het leeradvies vwo, havo of vmbo-t meegekregen? Vraag dan meteen een 

aanmeldingsformulier aan via de website. Heb je misschien nog vragen die niet op 

onze website worden beantwoord? Bel dan met onze teamleider Gerard Schuth: 072 

589 712 19. Je kunt hem ook mailen via g.schuth@arh.nl. Hij neemt graag de tijd om 

je verder te informeren. En twijfel je nog of een vrijeschool iets voor jou is, dan kunnen 

jij en/of je ouders natuurlijk altijd een afspraak met hem maken. In een open en eerlijk 

gesprek helpt hij je graag om tot een goed afgewogen schoolkeuze te komen.

E-mail: receptie@arh.nl

Website: www.arh.nl

Adriaan Roland Holstschool

Adres: Loudelsweg 38, 1861 TG Bergen NH

Telefoon: 072 589 72 19 (08.00 tot 15.00 uur)


