
 
 
Persbericht 6 februari 2020: beoogde start Kairos Tienercollege 
 
Een heuglijk bericht van het Geert Groote College Amsterdam, Vrijeschool Kairos en 
Stichting Kairos College: per 1 augustus 2020 willen wij van start gaan met:  

Kairos Tienercollege 
nevenvestiging van het GGCA 

 
Dit wordt het eerste tienercollege voor vrijeschoolonderwijs in Nederland. 
 
Coralie Pluut, Rector Geert Groote College, is blij met deze nieuwe ontwikkeling. “Het 
Vrijeschoolonderwijs groeit sterk. Ook in Amsterdam komen er jaarlijks meer plekken bij voor 
basisschoolleerlingen. Met deze kleinschalige nevenvestiging komt er ook voor het VO meer 
vrijeschoolonderwijs beschikbaar. Door intensieve samenwerking tussen Vrijeschool Kairos 
en het Geert Groote College maken we het voor een groep leerlingen mogelijk om geleidelijk 
de overstap van PO naar VO te zetten.” 
 
Sascha Holthaus, directeur van Vrijeschool Kairos: “De lijn die we inzetten in het PO kan 
worden voortgezet in het VO. Zo werken we met: 

- heterogene klassen in klas 7, 8 en 9 (klas 1, 2 en 3 van het VO) voor leerlingen met 
vmbo-t, havo en vwo-advies 

- Een doorlopende leerlijn 0-18 jaar  
- Een zachte overgang van PO naar VO in een kleine school” 

“Voor leerlingen van Vrijeschool Kairos is dit wat ze al gewend zijn. De ervaring is dat ook 
leerlingen die instromen na groep 8 op een andere basisschool te hebben gevolgd, heel snel 
gewend zijn.” 

Voor een goede aansluiting met Vrijeschool Kairos zal ook het Tienercollege gevestigd 
worden in Amsterdam Noord. De exacte locatie wordt later dit schooljaar bekend gemaakt. 

Voorbereiding 
In 2019 is het Kairos College gestart als ouderinitiatief zonder overheidssteun. Het was de 
ambitie om vrijeschoolonderwijs toegankelijk te maken voor meer leerlingen en in een 
kleinschalige setting te werken aan het vrijeschoolonderwijs van de 21ste eeuw. De 
mogelijkheid om als Tienercollege, in een samenwerking tussen Vrijeschool Kairos en Geert 

 



 

Groote College, een duurzame plek in het Amsterdamse onderwijsaanbod te krijgen, past 
binnen deze gedachte. Juist het werken vanuit een doorlopende lijn van basisschool naar 
voortgezet onderwijs, en het bereikbaar maken van kleinschalig vrijeschoolonderwijs voor 
alle ouders, stonden daarin centraal.  

Schooljaar 2020-2021 

Wat wij nu voor ogen hebben: In schooljaar 2020-2021 zal het Kairos Tienercollege bestaan 
uit 2 klassen. De huidige 7e klas (1e leerjaar VO) wordt klas 8 (leerjaar 2 VO) en er start een 
nieuwe klas 7, bestaande uit 25 leerlingen. Het rooster is dagelijks volgens een vast ritme 
opgebouwd, de schooldag begint om 9:00. In principe is er geen huiswerk, mits de tijd op 
school goed wordt gebruikt. De klassen zijn heterogeen van samenstelling: leerlingen met 
vmbo-t, havo en vwo advies zitten bij elkaar in de klas en werken op eigen niveau. Elke dag 
start met periodeonderwijs van de klassenleerkracht. Elke dag biedt een afwisseling van 
belevend leren, cognitieve vakken, kunst -en ambachtsvakken en beweging.  

Informatie 
Geïnteresseerde leerlingen en ouders zijn zijn welkom op de informatiemiddag op 13 februari 
2020, met lessen voor leerlingen en een informatiebijeenkomst voor ouders. Voor de 
lesjesmiddag graag hier aanmelden. 
 
Informatiemiddag Kairos Tienercollege 
Datum: 13-02-2020 
Tijd: 15.30 - 16.30 
 
Vragen kunt u stellen via:  info@kairoscollege.nl.  
 

Aanmelden 
Let op: Kairos Tienercollege doet dit jaar nog niet mee met de loting & matching. Van 
10-02-2020 t/m 23/02/2020 kunnen leerlingen aangemeld worden door het online 
aanmeldformulier in te vullen. Het aanmeldformulier staat dan op de website 
www.kairoscollege.nl en kan per e-mail aangevraagd worden via info@kairoscollege.nl.  
 
Is uw kind niet geplaatst (bij overaanmelding wordt geloot), dan kunt u meedoen met de 
Amsterdamse loting & matching voor een plaats op het GGCA of een andere school. 
 
 
De pers kan met vragen naar aanleiding van dit persbericht terecht bij de rector van 
het GGCA, Coralie Pluut: cpluut@ggca.nl  
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