
vmbo-t // havo // vwo (atheneum)

Binnen vijf minuten is directeur
Sufayil Dönmez (40) klaar met de
rondleiding door het gebouw aan de

Laan van Vlaanderen. Het Caland 2 is een
kleine school, met alleen nog een eerste en
een tweede klas.
Maar de school is geen dependance vanhet
grote Calandlyceum, benadrukt Dönmez.
Demanier vanwerken is totaal anders. Al
was hetmaar omdat
vakkenniet per uur
worden gegeven,maar
in blokken. “Je hebt
bijvoorbeeld ’s och-
tends Engels en ’smid-
dags een heel ander
vak,” vertelt vmbo-t-leerlingGinaHeijne (14).
VolgensDönmez kunnen leraren in deze lan-
ge lesblokken veel beter aandacht geven aan
de zwakke én de begaafde kinderen in een
groep. “In de vijftigminuten die een lesuur
op een reguliere school duurt, kan dat niet.”
Iets anders dat opvalt, is dat Caland 2 een
iPadschool is. Iedere leerling krijgt er één,
met alle schoolboeken erin. Ditmaakt het ge-
makkelijker omonderzoekend te leren: in el-

ke les behandelt een leraar een vraagstuk dat
de leerlingenmoeten oplossen.
Dönmez: “Daardoor is erminder structuur. Je
hoeft niet in de klas te zitten, als je in groep-
jesmoetwerken, kan dat ook buiten de klas.”
En er is geen bel. “Vaste pauzes hebbenwe
niet, alleen eenhalf uur tussen demiddag.”
Twee jaar geleden gingen kinderen noodge-
dwongennaar Caland 2, omdat ze op het gro-

te Calandlyceumwa-
ren uitgeloot. De ou-
ders hadden zo hun
bedenkingen,maar al-
le kinderen van toen
zijn gebleven.
Gina zat vorig jaar nog

ophet grote Caland,maar dat bleek niet zo
goed bij haar te passen. “Hier is het klein, dus
erwordt beter op je gelet.”
Dat vinden sommige kinderen juist een na-
deel van de school, weet Dönmez. “Je kunt
niet stout zijn, alleswordt gezien.”
In 2015wil de school in een echt gebouw zit-
ten. Nu barst het noodgebouwal uit zijn voe-
gen,maar datwordt opgelost. “We zetten er
gewoonweer een unit bovenop.” MdV

Gina Heijne en Sufayil Dönmez.

AlleboekenzittenindeiPad

INFORMATIEOCO

adres Anderlechtlaan 3, 1066 HK Amsterdam,
(020) 667 53 53
contact dhr. H. Zantingh (contactpersoon brug-
klas), dhr. S. Dönmez (locatieleider)
website www.calandtwee.nl
schoolbestuur Stichting Calandlyceum (open-
baar)
toelating voorrang voor kinderen van personeel,
bij aanmelding intakegesprek over motivatie en sa-
menwerking, vorige jaren niet geloot

ONDERWIJS
onderwijsconcept digitale leeromgeving voor
zelfstandige ontwikkeling
bijzonderheden digitaal onderwijs met iPad, le-
ren omgaan met informatiebronnen, sociale media
en internet; regelmatig leeshalfuurtje (met lees-
boek); vakken samengevoegd tot domeinen Mens
en Maatschappij, Science, Expressie; samenwer-
king met ROCvA, HvA, UvA
rooster 200 min (les per dagdeel)

VOORZIENINGEN
leerlingen 252
bereikbaarheid bus 61 en 69 (halte Hageland),
tram 2 (halte Kasterleepark)
veiligheid beveiligingscamera‚Äôs, hekken, velig-
heidscoördinator, surveillance (nog geen cijfer vei-
ligheidsgevoel, nieuwe school)
kantine gezonde producten (bij vak science voe-
dingsles en voedingsadviezen)

BRUGPERIODE
indeling twee jaar; 1x26 vmbo-t, 1x28 vmbo-t/havo,
1x28 havo/atheneum, 1x28 atheneum
huiswerk huiswerkklas bij plannings- of concentra-
tieproblemen thuis
studiebegeleiding aangepaste digitale opdrach-
ten, bijlesuur Engels en wiskunde, extra taaluren bij
achterstand woordenschat of tekstbegrip
leerlingzorg remedial teacher voor Engels en Ne-
derlands, advies en behandeling door Abc Praktijk
(betaald) bij problemen met lezen, spellen, reke-
nen, wiskunde en gedrag; training: door Abc Prak-
tijk (betaald) faalangstreductie, sociale vaardigheid
en oplossingsgerichte gespreksvoering; dyslexie:
tijdsverlenging bij toetsen

EXTRA
excursies introductiedagen Amsterdamse Bos,
einde brugperiode kamp in Nederland, bovenbouw
werkweek in Parijs, Berlijn of Londen
ouderbijdrage 285 euro (inclusief leermiddelen
150 euro)

KWALITEIT
inspectieoordeel geen gegevens (nieuwe school)
leerlingoordeel geen gegevens (nieuwe school)
ouderoordeel geen gegevens (nieuwe school)
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