
Tijdens de chat zijn er veel vragen aan ons gesteld. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en de 

antwoorden hierop. 

• Hoe lang zitten we op school?   

De schooldag voor een brugklasser duurt meestal van 8.15 uur tot 15.05 uur 

 

• Tot wanneer kan ik me inschrijven? 

Je kunt je inschrijven tot 1 april  

 

• De eerste en tweede klassen wisselen toch niet van lokaal? 

De eerste en tweede klassen hebben een stamlokaal (vast lokaal) voor de theorievakken, 

maar voor gym, muziek, beroepsgerichte vakken enz. ga je naar een ander lokaal.  

 

• Wat merk je van het samengaan van Cortenbosch en Sprengeloo? 

Voor huidige leerlingen en leerlingen die komend schooljaar starten geldt dat zij, onder 

normale omstandigheden, hun diploma halen van hun huidige school. De kans bestaat dat zij 

vanaf schooljaar 23/24 (onderdelen van) het onderwijs op een andere locatie volgen dan de 

huidige. Dat maken we ruim van te voren bekend. 

 

• Kan een leerling zich ook aanmelden voor MAVO+ terwijl hij HAVO als schooladvies heeft? 

Dat is mogelijk, we dagen leerlingen ook uit om vakken op HAVO niveau te doen, maar 

uiteindelijk doen ze examen in de Theoretische Leerweg. HAVO is 5 jarig, om de HAVO af te 

ronden is dus een overstap naar een HAVO school nodig. Daarom bieden we in MAVO+ voor 

de leerlingen die dat willen een extra theorie vak aan.  

 

• Komen alle kinderen met hetzelfde advies bij elkaar in de klas, of wordt dat opgesplitst? 

We hebben gemengde brugklassen basis/kader en kader/mavo. Leerlingen van verschillende 

niveaus zitten bij elkaar in de klas. Je krijgt les op het niveau van je advies. Dus heeft je juf of 

meester je een kader advies gegeven, dan krijg je kaderboeken. En heb je een mavo-advies, 

dan krijg je mavo boeken. Soms krijg je een gemengd advies, dan krijg je de boeken van het 

hoogste niveau van je advies: een leerling met een basis-kader advies krijgt dus kader 

boeken.  

 

• Hoe lang is een lesuur? 

Een lesuur duurt 70 minuten 

 

• Wat zijn de lestijden? 

Brugklassers gaan meestal naar school tussen 8.15 tot 15.05 uur. In de hogere klassen zijn er 

soms dagen die tot 16.30 uur duren.  

 

• Krijg je veel huiswerk? 

We hebben lessen van 70 minuten, in die lessen is ook tijd ingebouwd om aan je schoolwerk 

te werken. Werk je hard in de klas, dan heb je het maakwerk meestal wel af en heb je geen 

huiswerk. Natuurlijk moet je wel thuis leren voor toetsen en bijvoorbeeld boeken lezen voor 

Nederlands en Engels. Maar….zit je veel te kletsen in de klas, dan heb je je werk niet af en 

heb je gewoon huiswerk…….        

 

 



• Kan ik ook in de klas komen bij een vriendje of vriendinnetje? 

Je kunt op het aanmeldingsformulier aangeven of je bij bepaalde kinderen in de klas wilt. 

Kom je van buiten Apeldoorn? Dan proberen we je altijd in een klas te plaatsen waar meer 

kinderen in zitten, die van buiten Apeldoorn komen.  

 

• Wat is de sfeer op school? 

Sfeer is natuurlijk altijd heel persoonlijk. We proberen voor een veilige omgeving te zorgen, 

waarbij leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen als er een probleem is. We hebben 

ongeveer 450 leerlingen en 70 medewerkers, waardoor er wel een gemoedelijke sfeer is. We 

kennen onze leerlingen! Doordat we de school verdeeld hebben naar leerjaren (een gang 

voor klas 1, een gang voor klas 2 enz) voelt het ook klein en overzichtelijk.  

 

• Stel ik kom er achter dat ik toch een ander profiel moet kiezen, is dat dan mogelijk? 

Op het Edison College beginnen de leerlingen in klas 1 al met het kennismaken met de 

beroepsgerichte vakken, ze hebben 5 uur in de week les en maken kennis met de drie 

profielen. In leerjaar 2 kiezen ze al een profiel. Soms komen ze er dan achter dat dit niet de 

juiste keuze is en dan kan er gewisseld worden. In leerjaar 3 moet de definitieve keuze 

gemaakt worden, omdat vanaf dat moment al aan het examenprogramma gewerkt gaat 

worden. In het begin van klas 3 kan er soms nog gewisseld worden, maar daarna kan dat niet 

meer, omdat dan het examenprogramma in de knel komt. Maar doordat leerlingen in de 

onderbouw al zoveel kennis hebben gemaakt met de beroepsgerichte vakken, weten ze vaak 

heel goed welk profiel het beste bij ze past en is wisselen in klas 3 helemaal niet meer aan de 

orde.  

 

• Moet je een eigen laptop hebben? 

We werken op school met chromebooks, je hoeft dus geen laptop van thuis mee te nemen. 

Dit is geen laptop die je mee naar huis mag nemen, je maakt er op school gebruik van. Het is 

wel fijn, als je thuis gebruik kunt maken van een computer voor je schoolwerk, dat kan ook 

een vaste computer zijn.  

 

• Ik heb voor mijn dyslexie een laptop nodig, mag ik wel mijn eigen laptop meenemen? 

Ja, dat mag. En in overleg regelen we dan ook een extra kluisje voor je, zodat je laptop niet 

bij je gymtas ingepropt hoeft te worden.  

 

• Ik heb gehoord dat de VMBO scholen samengaan. Wanneer gebeurt dit, waar en hoe? 

Edison, Cortenbosch en Sprengeloo gaan vanaf september 2022 starten met twee nieuwe 

scholen. Dan worden de oude drie scholen jaar voor jaar een stukje kleiner. In 2025 zijn er 

dan nog twee scholen. Deze worden geplaatst in de gebouwen van Sprengeloo en 

Cortenbosch. In de tussentijd zullen de beide gebouwen fors verbouwd moeten worden. 

Tijdens de verbouwing zou het kunnen zijn de leerlingen dan in het gebouw van het Edison 

College worden geplaatst. Dit samengaan van scholen gaan de leerlingen van alle drie de 

scholen merken. 

 

• Lopen leerlingen ook stage? 

In het 2e jaar volg je een maatschappelijke stage van een week. In het derde leerjaar gaan de 

leerlingen zich oriënteren bij allerlei verschillende bedrijven in het kader van LOB (Loopbaan 

Orientatie en Begeleiding). In het vierde leerjaar volg je een stage gericht op je 

beroepsprofiel van twee weken. 



• Is er huiswerkbegeleiding? 

Ja, er is twee keer in de week huiswerkbegeleiding, je kunt met je coach overleggen of je 

hiervoor in aanmerking komt.  

 

• Hebben jullie een gezonde kantine? 

Jazeker! Wij werken volgens de richtlijnen van de Gezonde School en hebben zelfs een 

gouden schaal gehaald voor onze kantine! Daar zijn we trots op! 

 

• Ik heb nog wat vragen, met wie kan ik contact opnemen?  

Dat kan met Jolanda Barelds, adjunct onderbouw. U kunt haar via het telefoonnummer van 

de school bereiken (055-5332492) of per mail: j.barelds@veluwseonderwijsgroep.nl. Voor 

specifieke vragen over extra ondersteuning en begeleiding kunt u zich ook wenden tot onze 

ondersteuningscoördinator Madelien Harthoorn m.harthoorn@veluwseonderwijsgroep.nl .  
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