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Voortgezet gespecialiseerd onderwijs

Aurum College



Het Aurum College is een school 
voor  voortgezet speciaal onderwijs 
op havo/vwo niveau voor jongeren die 
extra onderwijsondersteuning en 
begeleiding nodig hebben.  Bijvoorbeeld 
voor jongeren met een vorm van autisme, die 
zich op een reguliere school niet op hun plek 
voelen en waar  leren niet goed lukt.

Met vaste lestijden, een vaste mentor en kleine groepen 
bieden we jou een veilige en voorspelbare leeromgeving 
waar je je talent verder kunt ontwikkelen.

Elke groep heeft een eigen lokaal. In dit lokaal heb je een 
vaste werkplek  waar je tijdens schooluren altijd terecht 
kunt. Je start de dag bij je mentor. Daarna ga je aan het 
werk in je eigen klas of bij één van de vakdocenten.

Je doet staatsexamens en behaalt  daarmee  
certificaten en je diploma op havo- of vwo-niveau.

ONDERWIJSAANBOD

In de eerste twee leerjaren volg je de basisvakken. In de 
digitale schoolgids vind je een overzicht van deze vakken. 

Aan het begin van het derde leerjaar ga je al een aantal vakken 
op havo- of op vwo-niveau volgen. Aan het eind van het derde 
leerjaar wordt duidelijk of je de havo- of vwo- leerroute gaat 
volgen.

Om tot een profielkeuze te komen, volg je in  het derde leerjaar 
een profielkeuze traject. Dit traject bestaat uit voorlichting 
en activiteiten die je helpen een goede profielkeuze te maken. 
Uiteindelijk kies je één van onderstaande profielen:

• Economie en Maatschappij
• Cultuur en Maatschappij
• Natuur en Techniek
• Natuur en Gezondheid

Vanaf het vierde leerjaar volg je je profielvakken. Je legt 
staatsexamens af en behaalt hiermee certificaten en uiteindelijk 
je diploma op havo- of vwo-niveau.

BREDE VAARDIGHEDEN

Naast de reguliere schoolvakken werken we aan de 
zogenoemde brede vaardigheden.  Sociale en maatschappeijk 
competenties, studievaardigheden en het voorbereiden op 
de toekomst zijn belangrijke thema’s op het Aurum College. 
Deze komen zowel tijdens de reguliere lessen als in de speciale 
vakoverstijgende lessen aan bod.

SAMEN MET OUDERS

Goede samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) vinden we 
heel belangrijk. Via de maandelijkse nieuwsbrief blijven ze op 
de hoogte van nieuws en belangrijke data. Daarnaast houdt je 
mentor intensief contact met jouw ouders over onder andere de 
voortgang op school. In ieder geval tweemaal per jaar nodigen 
we jou samen met je ouders uit voor een gezamenlijk gesprek. 
Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders daarnaast een 
actieve rol spelen bij ontwikkelingen op school. Een groep ouders 
is ook actief in de ouderraad. Deze raad helpt onder meer bij het 
organiseren van thema-avonden voor ouders.

Onderwijs 

op  maat

ONS ONDERWIJS

De mentor begeleidt je in de klas en helpt je op 
weg. Onze vakdocenten verzorgen de instructie 
van de veschillende vakken. In de onderbouw 
komen de vakdocenten naar jouw klas, in de 
bovenbouw ga je zelf naar verschillende  
vaklokalen om daar een les te volgen. 

Voor onder meer de toetsen en het leerlingvolg- 
systeem werken we daarnaast samen met  
IVIO@school.



DE MENTOR

De mentor is de spil in het contact tussen jou, de school en je 
ouders. Voor vragen kunnen jij en  je ouders bij hem of haar 
terecht. De mentor zal ook contact met je ouders opnemen 
als daar aanleiding toe is. 

Ouders kunnen een mentor per e-mail bereiken, of vóór 
(8.00-8.20 uur) of na schooltijd bellen op het telefoonnum-
mer van school. Elke medewerker beschikt over een 
e-mailadres dat als volgt is samengesteld: 
voorletter.achternaam@eduvier.nl
(bijvoorbeeld n.krol@eduvier.nl).

ZIEKMELDING

Als je ziek bent  stellen je ouders ons hiervan tussen 8.00 en 
8.30 uur telefonisch op de hoogte via het telefoonnummer 
van de school. Als je weer beter bent,  stellen je ouders de 
mentor hiervan per e-mail op de hoogte. Als je gebruik 
maakt van vervoer via een taxicentrale, is het belangrijk dat 
je ziek- en betermeldingen ook tijdig aan deze centrale 
doorgeeft.

SCHOOLTIJDEN

Maandag  8.30 - 14.15
Dinsdag  8.30 - 14.15
Woensdag  8.30 - 14.15
Donderdag  8.30 - 14.15

Vrijdag  8.30 - 14.15

29 augustus 2022  is de eerste schooldag.

SCHOOLSPULLEN

• Agenda
• Etui
• Rekenmachine klas 1 t/m 3: TI-30XS of TI-30XB
• Rekenmachine klas 4 t/m 6: TI-84 plus CE-T of HP 

Prime
• Binas boek (uitgave: zesde editie) voor leerlingen 

met het profiel NT en NG, vanaf leerjaar 4
• Schrijfgerei: pennen (blauw of zwart) en potloden 

(grijs)
• Grote A4 schriften: 2 schriften met lijntjes en 2 

schriften met ruitjes (1 cm bij 1 cm)
• 5 kleine (A5) schriften met lijntjes
• Geo-driehoek en liniaal
• Passer
• Kleurpotloden
• Puntenslijper
• Gum
• Lijmstift
• Schaar
• Gymkleding en sportschoenen zonder zwarte zolen
• Koptelefoon of oordopjes (voor geluidsfragmenten 

op de computer)
• Kaftpapier en eventueel etiketten

De les- en werkboeken worden door school ter
beschikking gesteld.



VAKANTIES

Herfstvakantie  17-10-2022 t/m 21-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01 2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023

Tweede paasdag   10-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023*
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023*
Tweede pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie  24-07-2023 t/m 01-09-2023

*24, 25, 26, 28 april en 19 mei zijn extra vrije dagen voor leerlingen. Omdat 

deze data aansluiten op de vakanties zijn ze opgenomen in het 

vakantierooster voor leerlingen.

OVERIGE VRIJE DAGEN

Naast de schoolvakanties ben je een aantal dagen per jaar vrij 
in verband met studie- of organisatiedagen van het team. De 
volgende dagen zijn reeds gepland: 
• 10-10-2022
• 07-11-2022
• 07-04-2023 (Goede Vrijdag)
Overige studiedagen en andere belangrijke data worden in de 
eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt. 

Voor meer informatie kun je terecht op onze website:  
www.eduvier.nl/aurumcollege.  Hier vind je ook de schoolgids.
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