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“Mijn docenten weten
precies waar ik goed in ben
en wat ik nog beter kan.
Daar helpen ze me mee.”

Johan de Witt: een Topschool!
Op de Johan de Witt Scholengroep geloven we in

Leesmoment

eerlijke, gelijkwaardige kansen voor iedere jongere.

We lezen elke dag op een vast moment 20 minuten.

Onze overtuiging is dat goed onderwijs hiervoor de

Je leest dan uit een boek dat je zelf hebt uitgekozen.

basis vormt. Gelijkwaardig betekent niet hetzelfde als

De hele school leest op hetzelfde moment. De

gelijk. Iedereen is uniek. Daarom streven wij naar het

leerlingen, maar ook docenten en medewerkers. Dat

best passende onderwijs voor elk van onze leerlingen

doen we, omdat lezen belangrijk is. Door te lezen,

met daarbij altijd het hoogst haalbare niveau voor

neem je kennis tot je over verschillende vakgebieden.

ogen. In een veilige en inspirerende omgeving. Op die

Lezen is dus nodig om te leren.

manier kan iedere leerling zijn beste zelf worden en
met een diploma van waarde de school verlaten om

Alle opleidingen in een school

de volgende stap in de maatschappij te zetten.

Het Johan de Witt heeft alle opleidingen binnen het
voortgezet onderwijs in huis: vwo, havo, mavo,

Het Johan de Witt is een van de beste binnenstad-

vmbo-kader, vmbo-basis, praktijkonderwijs + (PrO+),

scholen van Nederland en heeft het predicaat

praktijkonderwijs (PrO) en entree. Zo kun je bij ons,

‘Excellente School’. De inspectie heeft al onze

als je resultaten goed zijn, altijd opstromen naar een

opleidingen als goed gewaardeerd en over het

hoger niveau. Je hoeft dan dus niet naar een andere

geheel scoren we met de slagingspercentages

school. Als het niet meteen duidelijk is welke opleiding

van onze opleidingen boven het landelijk

het best bij jou past kun je starten in een van onze

gemiddelde.

kansklassen. Met vier locaties in het centrum en één
locatie in het Laakkwartier is er altijd wel een opleiding

Kernvakken, taal & rekenen

van het Johan de Witt bij jou in de buurt.

Wij vinden een goede basis heel belangrijk.
Daarom besteden we veel aandacht aan de

Maak kennis met onze school tijdens onze

kernvakken Nederlands, Engels, rekenen en

open avonden. Kijk voor actuele data op:

wiskunde. Deze kernvakken moeten voldoende

www.johandewittscholengroep.nl

zijn en heb je overal nodig. Samen met jou volgen
we je resultaten op deze vakken heel nauwkeurig.
Dat doen we door regelmatig te testen en te toetsen.
Zo kunnen we zien of je op niveau werkt, waar je
meer hulp nodig hebt of dat je misschien meer
aankan. Op die manier kun je zo goed mogelijk
presteren en ga je met een stevige basis naar een
vervolgopleiding.
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Vwo

Mavo (vmbo-tl)

De vwo-opleiding duurt 6 jaar en bereidt je voor

om later succesvol te kunnen zijn in je leven en

In de mavo-opleiding word je voorbereid op het

op een vervolgopleiding in het wetenschappelijk

werk, hebben we veel extra programma’s en

middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Doordat wij je

onderwijs (WO, universiteit). Aan het einde van

projecten waar je aan kunt deelnemen. Zo is er in

vorderingen en ontwikkeling goed volgen weten we

leerjaar 3 kun je één van de vier profielen kiezen:

samenwerking met Universiteit Leiden het Haags

precies welke begeleiding je nodig hebt om je diploma

Cultuur & Maatschappij (C&M), Economie &

Mentoren Programma. Studenten vervullen de rol

te halen. Die begeleiding krijg je dus ook. Als uit je

Maatschappij (E&M), Natuur & Gezondheid (N&G),

van mentor voor leerlingen van het Johan de Witt.

resultaten blijkt dat je een hoger niveau aankan, kun je

Natuur & Techniek (N&T). Uiteraard begeleidt de

Deze studenten helpen onze leerlingen vooruit met

bij ons altijd opstromen. Heb je bij ons je mavodiploma

mentor jou bij het maken van deze belangrijke

de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan. Een

gehaald en wil je nog verder, dan kun je op het Johan

keuze. Naast cognitieve en creatieve vaardigheden

ander voorbeeld is het programma van Stichting

de Witt daarna je havodiploma halen.

besteden we aandacht aan wetenschappelijke en

Giving Back. Hierbij krijgen leerlingen een jaar lang

studievaardigheden. Om jouw kansen te vergroten

ondersteuning van een gemotiveerde professional.

Daarnaast willen we jou helpen om in je
schoolcarrière de juiste keuzes te maken voor jouw
toekomst. Daarom krijg je loopbaanbegeleiding van je
mentor in de onderbouw om een juiste profielkeuze

Havo
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voor de bovenbouw te kunnen maken. In de bovenbouw loop je stage en doe je praktijkervaring op.
Ook werken we samen met ROC Mondriaan om de

De havo-opleiding duurt 5 jaar en bereidt jou

Naast de ‘gewone’ theoretische lessen, hebben we

aansluiting naar de mbo-opleiding voor jou zo soepel

voor op een vervolgopleiding in het hoger

ook aandacht voor praktische vaardigheden. Zo

mogelijk te maken.

beroepsonderwijs (hbo, hogeschool). In leerjaar 3

krijg je bijvoorbeeld lessen in moderne technologie

kies je één van de vier profielen: Cultuur &

en ga je aan de slag met robots. Verder kun je

Maatschappij (C&M), Economie & Maatschappij

deelnemen aan veel extra programma’s en

(E&M), Natuur & Gezondheid (N&G), Natuur &

projecten die waardevol zijn voor jouw

Techniek (N&T). Het Johan de Witt begeleidt jou

toekomst. Een voorbeeld hiervan is

hierbij zo goed mogelijk. We volgen jouw vorderingen

het programma Peer2Peer.

en ontwikkelingen, zodat we precies weten wat jij

Samen met je klas onderneem

nodig hebt om op jouw niveau te kunnen presteren.

je allerlei activiteiten met

In de bovenbouw is de lesstof afgestemd op jouw

leerlingen van een andere

behoeften, zodat je optimaal voorbereid bent op je

middelbare school

eindexamen. Na het afronden van de havo-opleiding

en maak je kennis

bestaat ook de mogelijkheid om het vwo-diploma

met elkaars

te behalen.

leefwereld.
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Vmbo kader (kbl) en basis (bbl)
We vinden het belangrijk dat de overgang van de

moderne machines en al het benodigde gereedschap,

basisschool naar de middelbare school soepel

en een ICT-ruimte waar je aan de slag kan met onder

verloopt. Daarom hebben leerlingen in de onderbouw

andere een 3D-printer.

bij ons een groepsmentor. Van deze mentor krijg je
het merendeel van jouw lessen. De groepsmentor

Als je het goed doet op school en goede cijfers haalt,

kent jou en je klasgenoten dus heel goed en kan jou

kun je bij ons opstromen naar een hoger niveau. Het

goed begeleiden en helpen. Leren doen we niet alleen

kan dus zomaar zijn dat je in de vmbo-bbl opleiding

maar uit boeken, maar ook door te doen. Daarom

begint, maar op vmbo-kbl niveau je diploma haalt.

zorgen wij voor uitdagende opdrachten.

Haal jij je vmbo-diploma, dan kun je naar een
vervolgopleiding binnen het mbo.

Praktijkonderwijs
Ben jij goed in het werken met je handen, maar

In de onderbouw ga je al meteen stagelopen. Je

vind je het leren uit boeken lastig? Dan is het

oefent dan bepaalde situaties die je later ook in je

in een richting die bij jou past. Leerlingen uit leerjaar

Lwoo

praktijkonderwijs iets voor jou. In deze opleiding leer

werk nodig hebt. Dit doe je eerst binnen de school.

3 en 4 van vmbo-kader (kbl) en basis (bbl) kunnen bij

Als je extra hulp nodig hebt om goed te kunnen

je allerlei praktische vaardigheden. Dit komt goed

Later ga je ook stagelopen bij verschillende bedrijven.

Johan de Witt kiezen uit wel 7 profielen:

presteren op school, kan het Johan de Witt hierbij

van pas, als je na het behalen van je praktijkdiploma

helpen. Dat heet leerwegondersteunend onderwijs

aan het werk gaat. Het Johan de Witt heeft mooie

PrO-ISK

 Zorg & Welzijn

(lwoo). Er zitten minder leerlingen in een lwoo-klas,

praktijklokalen. Zo is er een grote keuken, waar je

Voor leerlingen met een PrO-indicatie die de

 Economie & Ondernemen

waardoor je meer persoonlijke aandacht krijgt.

kan leren koken. Er is ook een lokaal ingericht als

Nederlandse taal nog niet goed beheersen, hebben

 Bouwen, Wonen & Interieur

Deze klassen krijgen ook meer lesuren voor de

winkel. Hier leer je wat je moet kunnen om in een

we een speciale PrO-ISK klas.

 Produceren, Installeren & Energie

kernvakken (Nederlands, Engels, rekenen en

winkel te werken.

 Mobiliteit & Transport

wiskunde), wat zorgt voor een goede basis.

In de bovenbouw van het vmbo ga je je specialiseren

PrO+

 Media, Vormgeving & ICT

Je krijgt in de onderbouw een groepsmentor die jou

Is het zo dat jij, wat niveau betreft, tussen praktijk-

 Dienstverlening & Producten

en je klasgenoten heel goed begeleidt. Je hebt dus

onderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg

altijd iemand bij wie je terecht kan met je vragen.

valt? Dan heeft het Johan de Witt een brugklas

Voor het praktijkgedeelte van onze vmbo-opleidingen

Tijdens je schoolloopbaan werk je met een individueel

praktijkonderwijs+ (PrO+). Hier krijg je de mogelijkheid

hebben we praktijkruimtes ingericht op locatie

ontwikkelingsplan (IOP). Hierin houden we bij aan

om binnen een jaar op te stromen naar vmbo-bbl.

Hooftskade. Er is bijvoorbeeld een enorme keuken

welke leerdoelen je werkt en welke doelen je al

De meeste aandacht wordt besteed aan de vakken:

met een restaurant, een techniekruimte voorzien van

behaald hebt. Op die manier helpen we je om jouw

Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde. Wanneer

talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.

deze manier van leren toch niet helemaal bij je past,
kun je gewoon verdergaan in het praktijkonderwijs.

Entree
In de bovenbouw van het praktijkonderwijs is het
mogelijk om te starten met een entree-opleiding. Een
groot deel van onze leerlingen in het praktijkonderwijs
start in het 4e leerjaar met de entree-opleiding.
Je behaalt dan aan het einde van het 5e leerjaar
een entree-diploma. Hiermee kun je doorstromen
naar een opleiding op niveau 2 binnen het mbo.
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Kansklassen

Brede school:
ook na school naar school

Soms is het aan het einde van groep 8 nog niet

Dit zijn klassen waarin jij kunt

precies duidelijk welk niveau op de middelbare school

laten zien op welk niveau je het beste

het best bij jou past. Wij willen jou meer tijd geven om

presteert. De lessen in deze klassen worden

Het Johan de Witt is een brede school. Dit

De Vakantieschool

dit te ontdekken. Daarom hebben wij in het eerste

aangeboden op het hogere niveau. Aan het

betekent dat je ook buiten de normale schooltijden

In sommige schoolvakanties wordt de vakantieschool

leerjaar zogeheten kansklassen:

einde van het eerste leerjaar kijken we op

lessen kunt volgen en verder kan leren. Onze brede

georganiseerd. Vier dagen lang krijg je extra training

basis van jouw resultaten en ontwikkeling

school bestaat uit verschillende onderdelen:

op verschillende onderdelen, zoals toets- en

 havo/vwo

examentraining, rekentraining, etc. In de ochtend

welk niveau het beste past.

 mavo/havo

 Het Huiswerkinstituut

wordt er hard gewerkt en in de middag geniet je

 vmbo kader/mavo

 De Zaterdagschool

lekker van je vakantie!

 vmbo basis/vmbo kader

 De Vakantieschool

Samenwerking met basisscholen

 PrO/vmbo basis (PrO+)

Het Huiswerkinstituut

We werken veel samen met basisscholen in de buurt

Het Johan de Witt helpt jou graag met het maken

van onze locaties. Er komen leerlingen uit groep 6,

van je huiswerk. Op ons huiswerkinstituut kun je

7 & 8 bij ons op de zaterdagschool om daar les te

rustig zelfstandig werken. Je kunt er vier middagen

krijgen. Ook gaan we regelmatig in gesprek met

per week terecht. We besteden hier extra aandacht

leerkrachten van basisscholen om te proberen de

Voor leerlingen die van de basisschool komen en de Nederlandse taal nog onvoldoende

aan studievaardigheden, zoals plannen en

overstap naar de middelbare school zo makkelijk

beheersen heeft het Johan de Witt een brugklas anderstaligen.

organiseren. Zo kun je nog beter en efficiënter

mogelijk te maken.

Brugklas anderstaligen (ISK)

leren werken.

Veiligheid

De Zaterdagschool
Vrijwel iedere zaterdag kun je terecht op de
zaterdagschool. Hier krijg je begeleiding om

Op het Johan de Witt willen we dat iedereen veilig is

bepaalde vakken bij te houden, er nog beter in

en zich veilig voelt, want alleen dan kun je ongestoord

te worden, of bij te spijkeren. Er worden op de

leren. We nemen dan ook maatregelen om voor een

zaterdagschool ook examentrainingen verzorgd.

veilige omgeving te zorgen. Op het Johan de Witt zijn

Naast extra lessen in de schoolvakken kun je op

er drie duidelijke basisregels:

de zaterdagschool ook deelnemen aan
sportactiviteiten.

 Respect voor elkaar
 Aanspreekbaar
 Niet over de streep

Pesten is in strijd met onze basisregels en wordt
absoluut niet getolereerd. Iedere locatie van het
Johan de Witt heeft het veiligheidscertificaat van
gemeente Den Haag gekregen.
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Sport
Bewegen is gezond en leuk. Op het Johan de Witt doe je daarom veel aan sport. Naast de
‘gewone’ gymlessen krijg je extra sportlessen. Je maakt daar kennis met veel verschillende
sporten en ontdekt wat je leuk vindt en waar je goed in bent. We werken daarvoor samen met
sportverenigingen uit de buurt. Een aantal sporten die je zoal gaat beoefenen zijn: longboarden,
lacrosse, tennis en flagfootball.
Na schooltijd kun je je sportief uitleven bij de Sportcampus. Dit is het uitgebreide naschoolse
sportprogramma van het Johan de Witt. Je kunt meedoen met bijvoorbeeld volleybal, basketbal,
voetbal, fitness en nog veel meer. Het is zelfs mogelijk om je zwemdiploma te halen. En dat is
helemaal gratis.
Onze sportteams nemen deel aan regionale of landelijke competities. Er zijn al vele kampioenschappen gewonnen. Ook doen we elk jaar mee met een aantal hardloopwedstrijden zoals de
CPC-loop. Niet alleen leerlingen lopen dan mee, maar ook docenten!

Introductieweek

Schoolreizen

Na de zomer beginnen we niet meteen met de lessen.

Regelmatig staat er een schoolreisje of andere

In de eerste week van het schooljaar geven we je de

buitenschoolse activiteit op het programma. In de

tijd om kennis te maken met je nieuwe klasgenoten,

bovenbouw ga je op reis naar het buitenland.

School is meer dan alleen les in de ‘normale’ vakken. Op het Johan de Witt krijgt

mentor en docenten. Er zijn dan allerlei activiteiten

Bijvoorbeeld naar Londen, Berlijn of Parijs.

iedereen de kans om kunst te ervaren en te maken. Hiervoor is er de Johan de Witt

op het gebied van sport & kunst. Ook doe je allerlei

Kunstcampus. Op onze Kunstcampus maken alle leerlingen van de onderbouw

opdrachten in de school, maar ook buiten in de stad. Het

kennis met dans, theater, film, beeldende kunst, taal en muziek.

schooljaar beginnen we dus altijd op een leuke manier!

Kunstcampus

Het bijzondere is dat deze lessen worden gegeven door professionals van
verschillende kunstinstellingen uit Den Haag, namelijk: het Nationale Theater,
het Korzo Theater, het Filmhuis Den Haag en Kunstmuseum Den Haag.
In de bovenbouw krijg je deze lessen bij deze kunstinstellingen zelf. De
presentaties in de vorm van voorstellingen of tentoonstellingen vinden dan
plaats in de professionele omgeving van deze instellingen. Het kan dus
zomaar zijn dat straks jouw film in een echte bioscoopzaal wordt vertoond
of dat je danst op het podium van een theater!
Heb je na de kunstlessen in je rooster nog meer zin gekregen om creatief
bezig te zijn? Dan kan dat in een van onze kunstgroepen na schooltijd.
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Locaties
Zusterstraat 120
2512 TP Den Haag
Capadosestraat 25
2523 AB Den Haag
Hooftskade 127-129
2526 KB Den Haag
Glasblazerslaan 25
2512 XW Den Haag
Vermeerstraat 56
2525 VM Den Haag

Contact
T: (070) 3120750
E: info@johandewittscholengroep.nl
www.johandewittscholengroep.nl

