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De Copernicus SG is een school
van het Atlas College. Ook de OSG
West-Friesland en SG Newton in Hoorn,
SG De Dijk in Medemblik en SG De Triade
in Edam horen bij het Atlas College. Het
Atlas College is een openbare scholen
gemeenschap. Dat betekent dat iedereen
welkom bij ons is, dat je mag zijn wie je
bent en dat we willen leren van elkaars
verschillen.
Bij het Atlas College werk en leer je voor
vandaag en voor morgen, dat geldt voor al
onze scholen. Maar er zijn ook verschillen.
De ene school is bijvoorbeeld groter
dan de andere, elke school heeft zijn
eigen sfeer en de keuzemogelijkheden
zijn anders. Zo kun je op de ene school
kiezen voor het technasium en op de
andere voor de SportAccentklas of
techniek. Het mooie van die verschillen is,
dat er altijd een school is die bij jou past.
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Het Atlas College vindt het heel belangrijk
dat je zoveel mogelijk uit jezelf haalt.
En of je nu kiest voor de Copernicus SG,
SG Newton, de OSG West-Friesland,
SG De Dijk of SG De Triade, we helpen
je om je talenten verder te ontwikkelen,
zodat ook jij kunt schitteren!

Veel informatie over
de Copernicus is ook te vinden
op copernicus.atlascollege.nl
en naardebrugklas.nl
Of kijk op
of

(Copernicus SG)

(copernicusinsta)

Elke ochtend staat mevrouw Van Alebeek, de directeur van de school, bij de deur om
je welkom te heten en een prettige dag te wensen. Want zo’n school zijn wij.

WELKOM OP DE COPERNICUS
Beste leerling van groep 8,
Mooi dat jij benieuwd bent naar onze
school en de open dagen bezoekt. We
hopen dat je na vandaag een goede indruk
hebt van onze school.
Als jij straks voor onze school kiest, kies
je voor een toonaangevende school die
‘de Copernicus’ heet. Wij zijn blij met die
naam. Copernicus was een bijzondere
man. Hij was een geleerde die rond het
jaar 1500 leefde en ontdekte dat de aarde
om de zon draait. Dat was grensverleggend, want de mensen dachten toen
dat het andersom was. Zijn naam past
heel goed bij onze school. Waarom dat zo
is? Dat leggen we uit op pagina 4-5 en in
de bijlage die je in het midden van deze
brochure vindt.

Bij ons krijg je in een veilige en
vriendelijke omgeving kansen
om je grenzen te verkennen en
te verleggen.
Dus ga mee op avontuur. Ontdek wie je
bent en wat je wilt. Bepaal je eigen route.
Je gaat veel nieuwe dingen doen en
beleven. Zoals tijdens de twee Copernicus

Plus-uren per week, waarin je misschien
wel Chinees leert, drama kiest, een
computergame bouwt of zelf muziek gaat
maken. Je krijgt vier creatieve vakken en
ook sportieve leerlingen vinden op onze
school reuze interessante mogelijkheden.
Zo blijf je nieuwsgierig en word je steeds
zekerder.

copernicus.atlascollege.nl. Daar vind
je foto’s en filmpjes en nog veel meer
informatie (ook interessant voor je ouders/
verzorgers).

Op de Copernicus helpen we

Mevrouw Van Alebeek,
directeur van de Copernicus SG

je bij het vinden van de

Succes met het kiezen van een nieuwe
school. Wellicht tot volgend jaar op de
Copernicus!

opleiding en de richting die
het beste bij jou past.
De meeste leerlingen van onze school
halen goede resultaten en velen stromen
door naar een hoger niveau. Natuurlijk
zijn zij daar trots op en wij ook. Maar het
allerbelangrijkste is dat we vooral een
school willen zijn waar jij je prettig voelt.
Waar je je op een vriendelijke en positieve
manier uitgedaagd voelt om veel te
leren en hard te werken aan jouw eigen
toekomst.
Tijdens de open dag komt er veel
informatie op je af, dat weten we. Daarom
kun je alles in deze brochure rustig
nalezen: wat we doen en – minstens zo
belangrijk – wie de leerlingen en leraren
bij ons op school zijn. Kijk ook eens op

Als jij of je ouder(s)/verzorger(s)
vragen hebben over onze school,
kun je contact opnemen met
de afdelingsleiders van onze
brugklassen via 0229 – 23 63 44.
Vraag naar meneer Hinke
(p.hinke@atlascollege.nl)
of meneer Beers
(j.beers@atlascollege.nl).

WIJ ZIJN DE COPERNICUS
Wij zijn blij met de naam van onze
school, de Copernicus. Copernicus was
namelijk een zeer inspirerende man. Om
te beginnen, hij was heel nieuwsgierig.
Daar houden we van. Hoe nieuwsgieriger
je bent, des te meer vragen heb je en
des te meer leer je. Nieuwsgierigheid is
een voorwaarde voor leren. Daarom krijg
je op de Copernicus veel verschillende
vakken en doe je mee met allerlei
activiteiten. We verrassen je met veel
afwisseling, in de lessen en daarbuiten.
Zo blijf je nieuwsgierig.
Toen Copernicus op het idee kwam
dat de aarde wel eens om de zon zou
kunnen draaien, maakte hem dat eerst
onzeker. Het was een nieuwe theorie,
mensen dachten toen echt dat het
andersom was. Hoe zouden mensen
reageren? Toch hield hij vast aan zijn
visie. Hij was dus ook een doorzetter.

Hij was dus ook standvastig. Een mooi
voorbeeld voor onze leerlingen toch? De stap
naar de middelbare school is best groot. Dat
kan je onzeker maken. Wat gaat er allemaal
gebeuren? Hoe werkt het en hoe ga ik dat
redden, ook met al die nieuwe mensen?
Wij begrijpen dat, dus we helpen je, zodat
je steeds zekerder wordt, standvastig naar
een doel toe leert werken en je grenzen gaat
verleggen.
Tot slot: we zijn ook blij met onze naam
omdat Copernicus een heel vriendelijk
mens was. Hij had veel contacten en vriendschappen. Hij hield vast aan zijn ideeën,
maar maakte geen ruzie als mensen anders
dachten. Hij benaderde iedereen gelijk en
legde altijd vriendelijk uit wat hij dacht. Zo
wil jij toch ook worden? En zo willen wij ook
met jou omgaan, dan geven we het goede
voorbeeld en voel jij je veilig, prettig, op je
plek op de Copernicus. Dat is de bedoeling!

Alles draait om jou!
Door deze brochure loopt een
rode draad. Als je die volgt, kom je
leerlingen tegen die vertellen hoe het
met ze gaat op de Copernicus. Ze
laten zien dat ze hier vinden wat ze
zoeken of wat ze nodig hebben. Dat
ze daar blij van worden en goed door
kunnen leren. Je komt ook leraren
of andere volwassenen in school
tegen die vertellen hoe ze de leerling
centraal stellen en altijd proberen
verder te helpen.
Volg de rode draad!
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Bij die geleerde man die
Copernicus heette, draaide
alles om de bewegingen van de
zon en de aarde, bij ons draait alles
om jou. Heb je een idee, een zorg,
een vraag, een wens? Vertel het
ons, want wij denken in kansen en
oplossingen. Zo kun je op deze
school heel ver komen.

Wil je meer
weten over
Copernicus?
Lees dan de bijlage
die je midden in deze
brochure vindt!

Onze 8 sterke punten
1. 	Breed pakket bestaande uit vwo, havo, mavo
2. 	 Uniek in Hoorn: tweejarige brugperiode
3. 	Pijlers: SPORT, CULTUUR, INTERNATIONAAL
4. 	 Sportaccentklas voor sportieve leerlingen
5. 	 Chinees als examenvak in het vwo
6. 	 Voor goede havisten: vwo 5 en 6 in één jaar
7. 	 Begeleiding op maat om je eigen weg te vinden
8. Een veilige omgeving voor een mooie schootijd

Tobias de Winkel (MH1A)
“De overstap van basisschool naar de Copernicus vond
ik heel leuk. De school is groter en ik krijg andere vakken.
Wel heb ik meer huiswerk, al krijg ik het meeste af tijdens
de les. Ik heb dyslexie en school houdt daar goed rekening
mee. Zo krijg ik extra tijd bij toetsen. Mevrouw Pasmans
begeleidt mij goed. Ik vind het bijzonder dat mijn vader en
tante vroeger ook op de Copernicus hebben gezeten.”

BRUGKLASSEN
OP DE COPERNICUS
Bij de Copernicus doen we er alles aan
om jouw schooltijd zo goed mogelijk af
te stemmen op jouw mogelijkheden. Dat
maakt je schooltijd leuker en zorgt ervoor
dat jij de beste versie van jezelf wordt.
Daarom hebben we een tweejarige
brugperiode en bieden we naast onze
basisvakken de Copernicus Plus-uren.
Uniek aan de Copernicus is de tweejarige
brugperiode: je komt in een mavo/
havo-klas, een havo/vwo-klas of een
vwo-klas. In de combinatiebrugklassen
word je beoordeeld op beide niveaus.
We dagen je uit om te laten zien op welk
niveau je het beste presteert. Je krijgt
dus een mavo- én havo-cijfer of een havoén vwo-cijfer. Dit geeft een goed beeld
van wat je aankunt. We geven extra hulp
of meer aandacht als we merken dat je
daaraan behoefte hebt.

Na het eerste jaar ga je over naar de
tweede. Wordt dit mavo/havo, havo/
vwo of vwo? Bij ons kan het allemaal!
Na twee jaar brugklas weet je heel goed
welk niveau het beste bij je past en kun
je vol zelfvertrouwen naar de bovenbouw.

Mentoren en
juniormentoren
Als je naar een nieuwe school gaat,
komt er veel op je af. Dan is het fijn als
je terecht kunt bij iemand die je wegwijs
maakt en helpt waar dat nodig is. Je
mentor is er voor je. Op de Copernicus
zijn er ook juniormentoren. Dat zijn
bovenbouwleerlingen. Zij weten nog heel
goed hoe het is om brugklasser te zijn.

In de brugklas krijg je les
in de volgende vakken:

• Nederlands
• Engels
• Frans
• Aardrijkskunde
• Geschiedenis
• Mens en natuur (biologie)
• Mens en techniek (natuurkunde,
scheikunde en techniek)
• Wiskunde
• Lichamelijke opvoeding
• Creatieve vakken: muziek, tekenen,
handvaardigheid en textiele vormgeving
• Economie (vanaf de tweede klas)
• Duits (vanaf de tweede klas)
Daarnaast heb je de Copernicus Plus-uren,
met speciale vakken zoals programmeren
of Chinees. Daarover kun je meer lezen op
pagina 12 en 13.

Nadine Ahmadali (docent Engels en
mentor brugklas)
“Mijn rol is om nieuwe leerlingen in hun
eerste schooljaar te begeleiden bij alles
wat nieuw voor ze is. Naast het begeleiden
leef je als mentor ook enorm mee. Wanneer
iemand zo betrokken is bij wat je meemaakt,
kan dat echt een steuntje in je rug zijn.
Ik vind het bijzonder om de leerlingen in
hun eerste jaar van zo dichtbij mee te maken
en te zien hoe zij hun eerste jaren op de
Copernicus ervaren. Veel leerlingen pakken
de draad hier heel snel op. Bijzonder!”
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EEN KIJKJE
IN DE BRUGKLAS

foto: Julia Spekking V1A

Introductiedagen
Een nieuwe school, nieuwe leraren en nieuwe klasgenoten.
Dat vraagt om een uitgebreide kennismaking. Die tijd krijg je.
De eerste twee weken volg je ‘gewoon’ les. In de derde week
zijn de introductiedagen. Gedurende deze week staan er allerlei
activiteiten op het programma, zoals expeditie Schoorl, een
sportieve clinic, een leren-LEREN-dag en een atletiekdag.

Voorbereid op de toekomst

Brent Heeringa (V1A)
“De eerste dag op de Copernicus vond ik best spannend.
Ik kwam per ongeluk anderhalf uur te vroeg. Ik dacht dat
we meteen om half negen moesten beginnen, net als op de
basisschool. Maar we begonnen later, omdat de eerste dag
vooral een kennismakingsdag was. Na een paar weken hadden
we de introductieweek. Dat was heel leuk. We zijn naar Schoorl
geweest. We hebben hutten gebouwd. Onze hut was trouwens
niet zo stabiel, die hing maar aan één touwtje. Tijdens de
introductieweek leer je goed je nieuwe klasgenoten kennen. En
na deze week wordt het echt serieus. Dan staat je agenda vol.”

De wereld om ons heen verandert. Steeds vaker worden
computers en ICT gebruikt. Om je goed voor te bereiden op de
toekomst, leren we jou 21e-eeuwse vaardigheden aan. Deze
kun je later in je vervolgopleiding en beroep gebruiken, zoals
goed werken met een computer maar ook kritisch, creatief en
probleemoplossend denken. Op de Copernicus leer je deze
vaardigheden toepassen binnen verschillende schoolvakken.
Bij Nederlands werk je bijvoorbeeld veel in Word, bij geschiedenis
en de creatieve vakken word je mediawijs en bij biologie en
aardrijkskunde leer je kritisch denken.

Toetsweek en projecten
Het schooljaar bestaat uit vier periodes. Elke periode wordt
afgesloten met een toetsweek. In de eerste toetsweek in klas 1
krijg je één toets per dag. Dit is om je te laten wennen. Aan het
eind van het jaar doe je volwaardig mee met de toetsweken.
Daarnaast werk je aan een gezamenlijk project. Het project
tijdens de eerste en tweede toetsweek gaat over respect.

Maatwerk
Iedere leerling is uniek. Wat heb jij nodig om het beste uit jezelf
te halen? Op de Copernicus krijg je onderwijs dat het beste
bij je past. En de ondersteuning die daarbij hoort. Dat kunnen
hulplessen zijn, maar ook studiecoaching of ondersteuning
bij dyslexie of dyscalculie is mogelijk. Wij proberen zo veel
mogelijk maatwerk te bieden. Zo kun jij optimaal presteren en
je grenzen verleggen.

Jaco Mol (Verzuimcoördinator)
“Leerlingen moeten wel eens naar de orthodontist. Of naar de
dokter. En soms worden ze ziek op school. Dan ben ik er voor
ze. Ik breng de docenten op de hoogte van het verzuim. En ik
neem contact op met ouders om afspraken te maken. Kan een
leerling zelf naar huis? Of moeten ouders de leerling ophalen van
school? En wat doen we met de fiets? Mijn deur staat altijd open
voor alle leerlingen. Zeker in het begin van het jaar hebben ze
allerlei vragen. Maar soms komen ze ook gewoon langs voor een
praatje. Over voetbal, Formule 1, wat dan ook. Gezellig hoor!”

VERLEG JE GRENZEN
IN SPORT, CULTUUR EN INTERNATIONAAL

In de onderbouw maakt je kennis met
al onze pijlers: sport, cultuur en internationaal. Je komt ze overal tegen. In
sommige schoolvakken, in veel activiteiten buiten de lessen en buiten school,
in de Copernicus Plus-uren en zelfs in de
inrichting en aankleding van het gebouw.
Je gaat veel nieuwe indrukken opdoen. Zo
ontdek je wat jou boeit en waar je beter in
wilt worden. Dat stimuleert en motiveert.
Sport doen we tijdens de sportlessen
en je kunt voor extra sport kiezen in
de Copernicus Plus-uren. Daarnaast
organiseren we toernooien. Wat dacht je
van volleybal, basketbal of het jaarlijkse
schaaktoernooi, speciaal voor leerlingen
uit groep 8 en de brugklas? Je kunt je
op de Copernicus aanmelden voor een
SportAccentklas en je kunt zelfs later
examen doen in een sportvak.
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In de onderbouw volg je bij ons vier
creatieve vakken: tekenen, handvaardigheid, muziek en textiele vormgeving.
Daarnaast woon je theatervoorstellingen
bij. Op school, maar bijvoorbeeld ook
in schouwburg Het Park in Hoorn. Daar
vindt ieder jaar Copernicus Live plaats,
waar leerlingen van de Copernicus hun
talenten laten zien. We hebben een
filmfestival en ook creatieve examenvakken, zoals muziek (in de mavo) en
textiele vormgeving.
We laten je in de pijler ‘internationaal’
letterlijk en figuurlijk over grenzen kijken.
Wat betekent (wereld)burgerschap? Wat
kun je leren van andere talen en culturen,
zoals Chinees of High School English?
Wie weet doe je wel mee met een
uitwisselingsprogramma met scholen in
andere Europese landen. Je gaat in ieder
geval in de bovenbouw een keer op reis
naar het buitenland.

Beau Kramer (MH2S)
“We doen veel verschillende sporten
met onze klas. Bijvoorbeeld een dagje
klimmen. In Amsterdam heb je een heel
grote klimmuur, wel 18 meter hoog. Maar
ook in onze eigen gymzaal hebben we een
klimwand. Daar oefenen we dan. Onze klas
is echt een team. Ook buiten schooltijd.
Vanmiddag gaan we met zijn allen naar het
trampolinepark hier in de buurt. Dat vind ik
leuk!”

SPORTFANATEN OPGELET!
Ben je sportfanaat? Wil je nieuwe
sporten ontdekken en beleven? En
ga je naar de mavo/havo- of havo/
vwo-brugklas? Dan is de SportAccentklas
echt iets voor jou. De hele
brugklasperiode sport je veel: zes uur
per week. Je krijgt geen extra uren op je
lesrooster, want je krijgt sportlessen in
plaats van de Copernicus Plus-uren.
In de SportAccentklas maak je kennis
met allerlei verschillende sporten, van
dansen tot rugby en alles daar tussenin.
In sommige sporten ben je al goed, in
andere sporten word je beter. Je leert de
technieken en spelregels. Naast volop

sporten, leer je hoe je kunt samenwerken,
doorzetten, leidinggeven, feedback
ontvangen en geven, omgaan met
successen en tegenslagen, plannen en
organiseren. Allemaal vaardigheden die
ook bij andere vakken heel handig zijn.

Sportief en een
vwo-advies?
Je meldt je aan voor de vwo-brugklas
en kunt kiezen voor een extra aanbod
SportAccent. Dus ook jij kunt in de
eerste twee jaar op school lekker veel
sporten!

Mike Douma (docent Sport)
“In de sportlessen zijn
de leerlingen niet alleen
deelnemers. Ze krijgen ook
de taak om als scheidsrechter,
organisator, spelleider of coach
te werken. Zo leren ze om sport
op een heel andere manier te
ervaren. Het is mooi om te
zien dat leerlingen zich echt
ontwikkelen: ze durven voor een
grote groep klasgenoten te gaan
staan om andere leerlingen
iets te leren. Daarnaast leren
we veel over de spelregels,
de omgangsvormen en maken
leerlingen kennis met minder
bekende sporten. Zo hebben
we bijvoorbeeld rugbyclinics.
Respect is in deze sport een
belangrijk onderdeel.”

Milan Bouzrou (MH2S)
“Ik vind het leuk om te sporten. Zelf zit
ik op voetbal. En ik zeil. Maar ik vind het
ook leuk om op school kennis te maken
met andere sporten. Helemaal als het in
je uren verwerkt zit. Zo hebben we veel
gym. Ook maken we uitstapjes. We gaan
zelfs een keer skiën. Dit jaar gaan we
naar Zell am See. Ik heb er veel zin in.”

CULTUUR:
HET PODIUM IS VOOR JOU
De Copernicus barst van het talent. Bij
ons krijg je de kans je talenten te laten
zien. Dat kan in veel creatieve vakken en
culturele activiteiten én dat kan tijdens
Copernicus Live. Ieder jaar staan de
leerlingen uit alle leerjaren in de rij om
zich te plaatsen voor deze grote zang- en

dansfinale in schouwburg Het Park in
Hoorn. Maar eenvoudig is dat niet.
Het niveau is elk jaar weer van topklasse.
Kunst en cultuur spelen een belangrijke
rol op onze school. Waarom? Omdat
kunst en cultuur je uitdagen. Ze laten je

nadenken over jezelf en de wereld om
je heen. Je komt in aanraking met film,
fotografie, drama, architectuur, allerlei
materialen en technieken. Je leert jezelf
te uiten, creatief te denken, keuzes te
maken. Je leert te experimenteren,
te ontwerpen en te genieten.

INTERNATIONAAL:
WORD EEN WERELDBURGER
Nederland is een klein land in een
grote, complexe wereld. Hoe kun je
ooit begrijpen hoe die wereld in elkaar
zit? Hoe kun je leren je gemakkelijk
te bewegen in het buitenland, tussen
mensen met andere talen en culturen?
Begin op school! Kijk letterlijk en figuurlijk
over grenzen heen. Leer je talen.

Bijzonder is dat je op de Copernicus
Chinees en High School English kunt
leren. Ga mee op de buitenlandse
schoolreizen in de bovenbouw.
En meld je aan voor het Erasmus+project. In Erasmus+-projecten werken
scholen uit verschillende Europese
landen samen aan een thema.

Win kaarten!
Onder leerlingen van groep 8 verloten wij ieder jaar 25x twee kaartjes
voor Copernicus Live. Lijkt het jou leuk om er tijdens de finale bij te zijn?
Loot dan mee tijdens onze Open Dagen.
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Sezina Kelsey Steur (vwo 4)
“Mijn moeder zegt altijd tegen me: je zong eerder
dan dat je kon praten. Ik hou van zingen. Daarom
deed ik mee aan The Voice Kids. Ik ben toen
tweede geworden. Glennis Grace nodigde me
vervolgens uit voor een gastoptreden tijdens
haar tour Tribute to Whitney. Stond ik ineens in
een vol Ahoy. Nu werk ik aan mijn eerste eigen
single. Alle leraren zijn hartstikke betrokken bij
mijn zangcarrière. Ze hebben ook mijn optredens
gezien tijdens Copernicus Live. Als ik bijvoorbeeld
eerder weg moet voor een optreden, dan bespreek
ik dat altijd gelijk met mijn afdelingsleider, meneer
Albers. Ik houd van korte lijntjes. Hij denkt met
me mee. Dat is heel fijn.

Pieter Chattellon (docent muziek)
“Tijdens de muzieklessen op de
Copernicus ontdekken leerlingen wat
het is om een muziekinstrument te
bespelen. Veel enthousiaste leerlingen
doen ook mee met Copernicus Live
in de schouwburg. De hele aanloop
ernaartoe is mooi om mee te maken,
vooral de spanning. Leerlingen wikken
en wegen: wel meedoen of toch niet.
Misschien toch dat duet met iemand
anders of toch een ander liedje.
Uiteindelijk is het ieder jaar weer een
fantastisch evenement.”

LEREN
KUN JE
LEREN
Het is de bedoeling dat je in het vervolgonderwijs zelfstandig kunt studeren. In de
brugklas zet je daarin de eerste stappen.
Het plannen van je huis- en leerwerk is
een van de lastigste dingen als je naar het
voortgezet onderwijs gaat. Daarom heeft de
Copernicus een eigen agenda ontwikkeld.
Die krijg je als je bij ons in de brugklas
komt. In deze agenda staan alle belangrijke
momenten (vakanties, toetsweken) al
ingevuld. We leren je hoe je met behulp
van die agenda je schoolwerk goed
verdeelt. Je werkt met kleuren,
afkortingen, markeringen en
andere handige foefjes.
Daar heb je de rest van
je leven profijt van.

Oktay Atas (HV2A)
“Als je naar de middelbare school gaat, komt er veel op je af. Je hebt in één keer
tien verschillende vakken bijvoorbeeld. Ik vond dat soms best lastig. Daarom kreeg
ik extra ondersteuning met leren en plannen in de Special Class, HV1A. In HV1A
hoefden we niet van lokaal te wisselen als we een ander vak kregen. Dat maakt het
een stuk rustiger. Ook helpen de leraren je met het inplannen van je huiswerk. Nu
lukt het steeds beter om het zelf te doen. Ik heb niet veel begeleiding meer nodig.”

Elisah Verlaat (docent en leerlingbegeleider)
“Heeft een leerling een hulpvraag? Dan
bespreken we deze vraag samen in een
vergadering. De uitkomsten hiervan delen we
met de mentor, ouders en de leerling. Soms
starten we samen met een ambulant begeleider
of jeugd- en gezinswerker in de school een
begeleidingstraject op voor de leerling. Vaak zijn
dit wekelijkse gesprekken, waarbij iedereen op
de hoogte wordt gehouden van de vorderingen.
Iedere leerling is het waard om een duwtje in de
rug te krijgen om zelfstandig vooruit te komen.”

Met de Copernicusagenda
leer je dus hoe je je schoolwerk
kunt plannen. Ons programma
‘leren LEREN’ helpt je bij de vraag
hoe je je schoolwerk het beste aan
kunt pakken. Dat lesprogramma krijg
je tijdens de mentoruren aangeboden.
Er hoort een leer- en werkboek bij dat we
ook zelf hebben gemaakt en waar heel veel
handige tips in staan.

Met RTTI je ontwikkeling in beeld
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Bij het programma ‘leren LEREN’ maak je kennis met RTTI.
Dit staat voor: Reproduceren, Toepassen
in een bekende situatie, Toepassen in een nieuwe
n
ee
situatie en Inzicht. Het klinkt misschien
in a tie
n
u
e it
s
ingewikkeld, maar waar het op neerkomt
is dat het je helpt om op een goede
manier te leren. RTTI-toetsen geven jou
en je docent inzicht in waar je goed in
bent en hoe je je nog kunt verbeteren.
Misschien kun je namelijk heel goed
Engelse woordjes leren (stampen),
maar vind je het lastiger om een heel
gesprek in het Engels te voeren. We
en
bieden je strategieën aan waarmee je dan
si in
tu e e
n
at
precies dát kunt oefenen.
ie
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Dennis Boendermaker
(docent en leerlingbegeleider)
“Een scheiding van ouders, een diagnose
van een stoornis, motivatieproblemen of
gewoon behoefte aan een extra zetje vooruit.
Om welke reden dan ook, leerlingen zijn bij
ons altijd welkom. We proberen elke leerling
ondersteuning op maat te geven. Het is mooi
als je na een diploma-uitreiking bedankjes krijgt
van ouders: mede door jullie hulp is mijn zoon of
dochter geslaagd.”

DE PLUS
VAN DE COPERNICUS
Copernicus was een nieuwsgierige
man, een echte ontdekker. Wij hopen
dat je net als Copernicus nieuwsgierig bent en veel nieuws wilt
ontdekken. Dat kan in de Copernicus
Plus-uren. Dat zijn bijzondere vakken
in klas 1 en klas 2 die je twee uur
per week volgt naast je basisvakken.
De leerlingen die kiezen voor de
SportAccentklas krijgen tijdens de
Copernicus Plus-uren extra sport.

Je kunt zelf bepalen wat je leuk en interessant lijkt. En iedere periode heb
je de mogelijkheid om een ander vak te kiezen. Zo leer je jezelf steeds
beter kennen en ontdek je welke vakken het beste bij je passen. Dat is
mooi meegenomen voor later. We houden het lesaanbod aan extra vakken
actueel. Dat betekent dat de vakken ieder jaar weer anders kunnen zijn.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit de volgende extra vakken in de Copernicus
Plus-uren.

Chinees

Mediawijsheid

In de bovenbouw vwo kun je op de
Copernicus examen doen in het vak
Chinees. In de onderbouw kun je
alvast kennis maken met deze taal.
Ook leer je veel over de Chinese
cultuur. Mavo-, havo- en vwo-leerlingen zijn in de onderbouw allemaal
welkom. Je leert jezelf voorstellen in
het Chinees. Aan het einde van een
periode kun je al enkele zinnetjes
Chinees spreken.

Op internet verschijnen veel
verschillende berichten.
Wat is echt en wat niet?
Kun je berichten op Instagram
en Facebook altijd vertrouwen?
En wat zet je op je eigen social
media en wat niet? Mediawijsheid
is tegenwoordig erg belangrijk.

Noor Dol (V1A)
“In groep 8 had ik extra uitdaging
nodig. Daarom stuurde mijn vader
een mailtje naar de Copernicus.
Of ik niet alvast mee kon doen met
Copernicus Plus. Dat kon. Ik koos
ervoor om Chinees te volgen, omdat
ik heel benieuwd was naar deze
taal. Copernicus is de enige school
waar Chinees wordt gegeven, dus
het was een mooie kans. Ik vond
het wel spannend, want ik zat nog
in groep 8. Maar hoe vaker ik ging,
hoe leuker ik het vond. Nu zit ik op
de Copernicus. Ik doe nu andere
vakken in de Copernicus Plus-uren.
Dans, programmeren en drama. Ook
leerzaam.”
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Wiskunst

Programmeren

Wiskunde in de kunst. Je gaat aan de
slag met wiskundige vormen. Van die
vormen maak je de meest prachtige
tekeningen en objecten. Zo ben je zowel
creatief als wiskundig bezig.

Leer de eerste stapjes van het
programmeren. Aan het einde van
de periode kun je een eenvoudig eigen
computerspelletje programmeren!

Muziek
Ben je muzikaal aangelegd? Dan wil je
waarschijnlijk wel extra muzieklessen
bovenop je normale muziekles. Bij de
extra muzieklessen ga je dieper op
muziek in. We brengen zelfs een keer
een bezoek aan het Concertgebouw in
Amsterdam.

Bèta
Wil je aan de slag met robots, computers
en allerlei technische gadgets? Dan is
bèta echt iets voor jou! Tijdens de lessen
werk je met je handen én je hoofd aan
een technisch project.

Drama
Bij drama speel je toneel. Maar het gaat
ook over jezelf presenteren. Durf jij voor
een groep te gaan staan en hoe doe
je dat dan? Ook leer je je creativiteit te
ontwikkelen door zelf kleine sketches te
bedenken en uit te voeren.

High School English
Amerika is het land van de onbegrensde
mogelijkheden, maar ook een land vol
tegenstellingen. Bij High School English
verdiep je je in de Amerikaanse cultuur.
Natuurlijk wordt er ook veel Engels
gesproken tijdens de lessen en werk je
ondertussen dus aan de ontwikkeling
van je eigen Engels.

Internationaal –
Europaproject
Bij het Europaproject komt het
internationale karakter van de
Copernicus naar voren. Je leert
over Europa en gaat aan de slag met
verschillende projecten. In klas 2 kun
je meedoen aan een uitwisseling met
scholieren uit allerlei Europese landen.
De afgelopen jaren zijn de leerlingen
van de Copernicus op uitwisseling
geweest naar landen als Duitsland,
Tsjechië, Portugal en Denemarken.

“Dienstregelingen voor het
openbaar vervoer, roosters bij grote
bedrijven, logistieke systemen; voor
bijna alle bedrijfsprocessen wordt
geprogrammeerd. Het is daarom
belangrijk dat er programmeurs in
de wereld zijn die kunnen coderen
en met algoritmes overweg kunnen.
Gelukkig zijn steeds meer leerlingen
geïnteresseerd in programmeren.
Zelfs op de basisschool wordt er al
aandacht aan besteed. Dat verrast
me positief. Diezelfde verrassing is er
bij leerlingen die voor programmeren
kiezen. Vaak kunnen ze na een aantal
uur les al tekst, afbeeldingen en
filmpjes zichtbaar maken in hun eigen
lokale website.”

Marieke Brouwers
(docent Drama)
“Bij drama leren de leerlingen de
basisvormen van het toneelspelen.
Bijvoorbeeld hoe je je lichaam en
je stem kunt gebruiken. Of hoe je
kunt improviseren. Ook leer je je
inleven in de ander wanneer je een
personage moet spelen. Ik hoor
van de leerlingen dat zij zich door
de lessen drama gemakkelijker voor
een groep kunnen presenteren. En
zich kwetsbaar op durven stellen. De
Plus-uren drama zijn best populair; de
lessen zitten altijd vol. Laatst kwam
een leerling me vertellen dat ze was
aangenomen op de Hogeschool voor
de Kunsten, voor de opleiding docent
Drama. Toen gloeide ik van trots.”

Luna Ruttenberg (M4D)
“Soms zeggen de leraren grappend dat de
wereld om mij draait. Ze overdrijven natuurlijk
een beetje, maar het klopt dat ik best aanwezig
ben. Als ik stil ben in de klas, dan is iedereen
stil en aan het werk. En als ik praat, dan praat
de rest ook. Ik weet niet wat het is, het gaat
vanzelf. Het hangt ook van de leraar af. Ik vind
meneer Roosje van aardrijkskunde heel aardig,
dus let ik ook goed op in zijn les. Alle leraren
willen dat ik goede cijfers haal, dat merk ik
wel. Ik heb veel steun aan meneer Kooij, de
afdelingsleider. Om mijn hart te luchten en om
even lekker boos tegen te worden. Hij maakt
me altijd weer aan het lachen.”

MAVO IN DE BOVENBOUW:

GA MEE OP AVONTUUR
We bieden je in onze bovenbouw extra
avontuurlijke uitdagingen. Je kunt kiezen
wat jíj leuk vindt: of dat nu op creatief,
muzikaal, sportief of een ander gebied is.
Daarom hebben we in de mavo sport,
muziek en textiele vormgeving als eind
examenvak. Welke keuze je ook maakt: na
vier jaar beschik jij over een grote hoeveelheid
praktische kennis en vaardigheden. Daarmee
ben je goed voorbereid op een vervolgopleiding in het mbo. Overigens, veel van onze
leerlingen gaan na hun examen door naar de
havo. Ook daar doen ze het goed.

Leren buiten school
Vanaf de derde klas doe je ook veel buiten
school. Zo ga je op culturele excursies en loop
je een maatschappelijke stage. Dat houdt in
dat je twintig uur werkt, bijvoorbeeld in een
zorginstelling of bij een vrijwilligersorganisatie.
De kers op de taart? Een schoolreis naar
het buitenland: Parijs of Londen. Gezellig én
leerzaam!

Profielwerkstuk
In het laatste jaar van de mavo maak
je een profielwerkstuk. Dat gaat over de
beroepsrichting die je na examen gaat kiezen.
Je bezoekt verschillende bedrijven, je interviewt
andere leerlingen en je gaat op onderzoek uit. Dit
heet Match2Work en is de goede voorbereiding
op je vervolgopleiding. In de derde klas bereid
je je hier al op voor met leuke en leerzame
praktische opdrachten. Tijdens deze opdrachten
leer je samenwerken, plannen en presenteren.

Profielen
Aan het einde van de tweede klas
kies je de richting waarin je verder wilt
leren. Dit zijn de profielen:
• Techniek
• Economie
• Zorg & Welzijn

Nienke Breed (M4A)
“Meneer Slagter is een fijne mentor. Hij is
erg betrokken en neemt altijd de tijd voor
je. Soms moet je gewoon even met iemand
praten als het niet zo lekker loopt. Als het
allemaal tegenzit. Als je slechte cijfers haalt.
Of als je niet zo gemotiveerd meer bent. Ik
kan je verzekeren, als je dan met hem gaat
praten, dan heb je er weer helemaal zin in.”
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Thijs Mul (M4A)
“Lezen en schrijven gaan me wat
moeilijker af. De school had al
ervaring met andere leerlingen die
hetzelfde hebben als ik, dus ik voel
me hier begrepen. Ik mag iets langer
over mijn toetsen doen. En ik werk
op een laptop. Dat gaat wat sneller
dan schrijven, waardoor ik me meer
kan concentreren op de opgaven.
Ook mijn leraren begeleiden me.
Bijvoorbeeld door me te vertellen
wat ik kan verwachten van de toets
en hoe ik me het beste kan voor
bereiden. Mevrouw Verlaat helpt
me heel goed met Engels. Bij dit
vak heb ik echt de stijgende lijn te
pakken. In de eerste klas haalde ik
nog onvoldoendes, maar nu scoor
ik voldoendes.”

Tamara Luijkx (H5A)
“Ik ben zaalvoetbalkeeper van Jong Oranje.
Dat betekent twee keer in de week voetbaltraining en drie keer in de week conditietraining. En dan nog de wedstrijden. Ik heb
eerst mavo gedaan op de Copernicus. Toen was
het goed te combineren. Maar nu ik havo doe,
wordt het pittiger. Samen met mijn mentor
mevrouw Bos, neem ik mijn huiswerk door. En
met afdelingsleider mevrouw Hupkens ga ik
eens per week zitten om me te laten helpen
als ik vastloop. Mevrouw Hupkens houdt van
plannen, dus dat komt mooi uit. Ik ben echt blij
dat ik hier de kans krijg om mijn havo-diploma
te halen.”

HAVO IN DE BOVENBOUW:

ONTDEK WIE JE BENT
EN WAT JE WILT
Na het behalen van je havo-diploma
kun je alle kanten uit. Je hebt een
brede basis en je hebt geleerd zowel
zelfstandig als samen te werken. Wat
maakt de havo op de Copernicus zo
speciaal?
Wij helpen jou om een goede
profielkeuze te maken. Ook bij het leren
blijven we je begeleiden als dat nodig
is. Je mentor kan je in contact brengen
met een studiecoach in school voor
begeleiding op maat.

Profielen
In de derde klas komen er
leuke en belangrijke dingen
op je af. Zo kies je de vakken
waarin je eindexamen gaat
doen. Weet je al welk profiel
het beste bij je past?
• Natuur & Techniek
• Natuur & Gezondheid
• Economie & Maatschappij
• Cultuur & Maatschappij

Meer dan leren
Op de Copernicus ga je op ontdekkingsreis. Niet alleen tijdens de
lessen, maar ook daarbuiten. Zo
staan verschillende excursies en een
schoolreis op het programma. Je
gaat naar de Tweede Kamer, diverse
musea en naar het buitenland: Berlijn
of Praag. Havo-leerlingen die kiezen
voor Chinees, mogen in hun derde
jaar op reis naar China. Ook volg je
workshops die je anders misschien
nooit zou volgen, zoals dans, popart of
modetekenen.

Examen doen,
en dan?
Op de Copernicus bestaat je mondeling
examen Frans en/of Duits uit
gesprekken met winkeliers in Franstalig
België of Duitsland. Ook bijzonder is dat
je eindexamen kunt doen in Bewegen,
Sport en Maatschappij (BSM) en
textiele vormgeving. Na je examen ben
je klaar voor het hbo. Als je de havo
goed hebt afgerond, kun je er ook voor
kiezen om in één jaar je vwo-diploma
te halen. Dat kan niet zomaar op iedere
school, maar wél bij ons!

Tessa Borst (H5A)
“Ik doe aan Latin dance. Ik train zo’n
twintig uur in de week. Komende zomer
doen we met onze dansgroep mee aan
het EK in Wenen. Omdat ik al zo veel
sport, heb ik op de Copernicus niet voor
de extra sporturen gekozen. De kans op
blessures is dan te groot. Met dansen
gebruik je heel andere spieren dan met
gymles. Gelukkig houden ze er op school
rekening mee en hoef ik sommige
gymlessen niet te volgen.”

Bente Kerkhoff (vwo 6)
“Plannen, plannen, plannen. Dat is het allerbelangrijkste als je school
en topsport goed wilt combineren. Ik doe aan schaatsen en inline
skaten. Vorig jaar ben ik tweede geworden op het WK. En Europees
kampioen. Bij het schaatsen behoor ik tot de Nederlandse top.
Ik ben vaak weg voor wedstrijden en trainingskampen. Met mijn
mentor of de afdelingsleider bespreek ik welke toetsen ik moet
maken en welke lessen ik moet volgen. Tot de vierde klas was het
goed te doen, maar nu merk ik dat het volgen van de lessen soms
echt belangrijk is. Mijn doel? Mijn vwo-diploma en de Olympische
Spelen halen.”

VWO IN DE BOVENBOUW:

BEPAAL JE EIGEN ROUTE
Op het VWO kun je examen doen
in bijzondere vakken als textiele
vormgeving, Chinees en BSM. Jouw
vwo-diploma is het toegangsbewijs tot
de universiteit of een andere vervolgopleiding. We leiden je op tot een
zelfbewust, kritisch en zelfstandig mens.
We verwachten veel van je. Natuurlijk
helpen we je bij je ontwikkeling. We laten
je ontdekken wat je wilt en bieden je de
middelen aan om dit te doen.

Profielen
In vwo 3 maak je de keuze
voor de vakken waarin je je de
volgende jaren gaat specialiseren. En waarin je examen
gaat doen. Er zijn de volgende
profielen:
• Natuur & Techniek
• Natuur & Gezondheid
• Economie & Maatschappij
• Cultuur & Maatschappij

Naast de 21e-eeuwse vaardigheden leer
je op het vwo academische vaardigheden
aan. Denk daarbij aan het formuleren
van een probleemstelling, analytisch
denken, argumenteren, interpreteren en
presenteren. Dit alles leg je vast in een
plusdocument. Hierin laat je zien hoe je
jouw route hebt bepaald en gevolgd.

Pre-University
College

Isa Fine (vwo 4)
“Ringen, kettingen, happy socks, maar dan
net even anders. Met een bijzondere stijl.
Samen met een vriendin ga ik een online
shop beginnen met allerlei sieraden. Tijdens
Culturele Kunstzinnige Vorming op school
hadden we het over het ontwikkelen van je
eigen stijl. Ik was sowieso al veel met mode
en kleding bezig, maar de lessen hebben
we wel aan het denken gezet. Mevrouw
Van Werkhoven, mijn leraar CKV, heeft me
gestimuleerd om hiermee verder te gaan.”

De Copernicus is lid van het
Pre-University College van de
Vrije Universiteit Amsterdam.
Leerlingen uit de bovenbouw
vwo maken op de universiteit
kennis met wetenschappelijk
onderwijs. Ze volgen masterclasses en voeren projecten
uit. Het doel is natuurlijk een
soepele overgang naar de
vervolgopleidingen.

Marthijn Vink (V5)
“Het afgelopen jaar deed ik mee aan het Pre-University College.
Dan draai je een paar dagen mee op de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Gewoon, om alvast te proeven hoe het is om aan
een universiteit te studeren. Je kunt wel veel informatie over
vervolgopleidingen op internet vinden, maar je weet het pas als
je het daadwerkelijk ervaart. Ik heb duurzame innovatie gekozen,
dat trekt me wel.”
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OP REIS MET DE COPERNICUS
Op de Copernicus ontdek je veel van
de wereld en verleg je je grenzen.
Dat vinden we belangrijk voor je
verdere ontwikkeling. Zowel in de
onderbouw als in de bovenbouw
ga je veel op pad. Om verschillende
culturen te leren kennen. Om
wereldwijs te worden. Om datgene
wat je tijdens de lessen hebt geleerd
ook in de praktijk te ervaren.

Introductiekamp
Op reis gaan begint al tijdens de
introductiedagen in de eerste klas. In de
tweede klas ga je tijdens de introductiedagen met je klasgenoten op kamp.
Zo leer je elkaar goed kennen.

Het Erasmus+-project
Ook elk jaar doen we mee met een
uitwisseling met andere scholen in
het buitenland. Dat uitwisselingsprogramma heet Erasmus+. De scholen die
meedoen, komen niet alleen naar ons
toe, we gaan ook bij hen op bezoek!
Iedereen krijgt de kans om over de
landsgrenzen te reizen. Welke landen?
Dat wisselt per jaar.

Buitenlandse
reizen op mavo,
havo en vwo
Zit je op de mavo? Dan ga je in de
bovenbouw naar Parijs of London.
Leerlingen van de havo reizen naar Praag
of Berlijn. En Rome is de bestemming
voor leerlingen die op de Copernicus het
vwo volgen.

Frédérique Frikke (V5A)
"Je denkt gewoon dat je naar Amerika
gaat om dingen te bezoeken en plezier te
hebben, maar je hebt helemaal niet door
dat je herinneringen aan het maken bent
voor het leven."

China en Amerika
ontdekken
Naast deze buitenlandse reizen heb je op
de Copernicus nog meer mogelijkheden
om de wereld te ontdekken. Als je op
het vwo voor natuurkunde hebt gekozen,
ga je naar de CERN-centrale in Genève.
Heb je Chinees als keuzevak? Dan ligt
er een verre reis naar China voor je in
het verschiet. En volg je High School
English? Dan ga je onder andere naar
een Amerikaanse high school en op
stedentrip naar New York.

Naar het buitenland
voor je examen
Heb je Frans en/of Duits gekozen als
eindexamenvak, dan ga je voor je
mondelinge examen echt de grens over.
Je voert gesprekken met winkeliers in
Franstalig België of Duitsland. Spannend,
maar ook een heel leuke ervaring!

BETROKKEN BIJ DE COPERNICUS
Niet alleen voor jou is het spannend
om naar de middelbare school te gaan.
Ook voor je ouders is het een hele stap.
Ze moeten erop vertrouwen dat iedereen
op de Copernicus het beste met je voor
heeft. Op deze pagina staat informatie
voor je ouders.
Ouders willen vaak weten hoe een
school presteert. Dat kunnen zij zien en
vergelijken op www.scholenopdekaart.nl.
Daar is bijvoorbeeld te zien dat:
• we al jaren prima slagingspercentages
op de examens hebben;
• in klas 3 ruim 40% van onze havoleerlingen en ruim 85% van onze
vwo-leerlingen onderwijs boven het
basisschooladvies volgt;
• onze leerlingen de school een 9,4 voor
veiligheid geven.

Ouderraad en
Oudernieuwsbrief
Met onze nieuwsbrief ‘Ondertussen op
de Copernicus’ houden we ouders van
de brugklassen op de hoogte. Daarnaast
ontvangen ouders regelmatig een
algemene oudernieuwsbrief. Voor ouders
die betrokken willen worden bij de
school is er de Ouderraad. De Ouderraad
behartigt de belangen van de ouders en
dient als klankbord voor de schoolleiding.
De Copernicus organiseert meer activiteiten voor en met ouders. Voorbeelden
zijn thema-avonden, voorlichtingsavonden
en klankbordgroepen. Hiermee betrekt
de Copernicus ouders zo veel mogelijk bij
het leerproces van hun kind.

Leerlingenraad
Ook als leerling kun je invloed uitoefenen
op wat er op onze school gebeurt. Dit kan
als je zitting neemt in de Leerlingenraad.
Je denkt dan mee over schoolfeesten en
het jaarplan van de school. Jouw ideeën
en die van andere leerlingen in de raad
leiden regelmatig tot verbeteringen of
vernieuwingen.
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Lysanne Meijer (V3C)
“De Copernicus is een fijne school.
Ik voelde me er meteen op mijn gemak.
De leerlingen en de leraren zijn erg
aardig. Je voelt je er thuis, omdat er
goed gekeken wordt naar wat je wel
kunt en wat je nog niet zo goed kunt.
Zo zijn wiskunde en natuurkunde mijn
zwakke vakken. Mijn leraren helpen me
daar dan bij. En als je vragen hebt, dan
kun je ze gewoon stellen. Ze nemen er
goed de tijd voor.”

STROOMSCHEMA
+ AANMELDEN
mbo

Toelichting bij
stroomschema
Copernicus
In dit overzicht zie je welke routes je
op de Copernicus kunt doorlopen.
Een groen pijltje wijst op doorstroom
na je diploma, een paars pijltje wijst
op opstroom tijdens de opleiding. Op
de Copernicus duurt de brugperiode in
principe twee jaar. Zowel in klas 1 als
klas 2 kent de school mavo/havo-klassen,
havo/vwo-klassen en vwo-klassen.
Je komt in een vwo-klas als bij je
aanmelding al helemaal duidelijk is dat
die klas het beste bij je past. Bij de
andere leerlingen wordt aan het eind van
de tweede klas duidelijk of je mavo, havo
of vwo gaat doen. Op de Copernicus
kun je in de eerste klas kiezen voor de
reguliere brugklas, maar ook voor de
SportAccentklas (mavo/havo en havo/
vwo). Voor deze klas geldt een maximum
omvang. Een intake-middag maakt
duidelijk of je in aanmerking komt voor
de SportAccentklas.

hbo

wo
vwo
(+ BSM)

6
5

havo
(+ BSM)

vwo
(+ BSM)

4

mavo
(+ LO 2)

havo
(+ BSM)

vwo
(+ BSM)

3

mavo
(+ LO 2)

havo
(+ BSM)

vwo
(+ BSM)*

2

Sport Accent
klas (m/h, h/v)

mavo / havo

havo / vwo

vwo**

1

Sport Accent
klas (m/h, h/v)

mavo / havo

havo / vwo

vwo**

		

= Onderwijsaanbod

* 		BSM kan in het vwo alleen
gekozen worden als de
roosterconsequenties voor de
school aanvaardbaar zijn.

** 		De vwo-brugklas kent geen
SportAccentklas, maar
vwo-leerlingen kunnen wel
kiezen voor het aanbod
SportAccent.

Hoe meld je je aan voor de Copernicus?
De Copernicus SG hoort bij het Atlas College. De aanmeldingsformulieren
van het Atlas College sturen we naar alle basisscholen, dus ook naar jouw
meester of juf. Op onze website staat precies wat
je ouder(s)/verzorger(s) moeten doen om
je aan te melden voor onze school.
Voor meer informatie kunnen ze bellen
met het Atlas Service Centrum:
(0229) – 20 60 20.
Wist je dat de Copernicus de
enige school in de omgeving is
Ook op de website van het
waar je na de havo in één jaar
Atlas College is meer informatie
je vwo-diploma kunt halen?
te vinden over de aanmelding:
www.atlascollege.nl.

Heb je de rode draad gevolgd?
Dan weet je nu meer over onze school, de leerlingen en hoe wij jou
centraal stellen om te zorgen dat je hier op een goede manier een
mooi diploma haalt. Alles draait om jou!

TOT VOLGEND SCHOOLJAAR!

Copernicus SG
Nieuwe Steen 11, 1625 HV Hoorn
Telefoon: (0229) 23 63 44
copernicus.atlascollege.nl
naardebrugklas.nl
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