
1e Montessorischool de Wielewaal 
openbaar (OOadA, 21 scholen) 
montessori 
groeiend leerlingenaantal: 263 (2010), 280 (2012) 

ouderbijdrage € 100 (2011-2012) 
 
kwaliteit 
vwo 65%, lwoo 0%, 88% na 2 jaar conform advies 
cito 542, boven gemiddelde groep 1 (541) 
alledrie de Asschernormen 
 

 
 
2e Dalton Piet Bakkum 
openbaar (OOadA, 21 scholen) 
dalton 
stabiel leerlingenaantal: 457 (2010), 459 (2012) 

ouderbijdrage € 70 (2011-2012) 

 
kwaliteit 
vwo 68%, lwoo 0%, 88% na 2 jaar conform advies 
cito 542, boven gemiddelde groep 1 (541) 
alledrie de Asschernormen 
 
 
 

3e Dalton Alberdingk Thijm 
openbaar (OOadA, 21 scholen) 
dalton, met Engels vanaf midden groep 6 
groeiend leerlingenaantal: 407 (2010), 441 (2012) 

ouderbijdrage € 55 (2011-2012) 
 
kwaliteit 
vwo 61%, lwoo 8%, 77% na 2 jaar conform advies 
cito 542, boven gemiddelde groep 2 (538) 
alledrie de Asschernormen 
 
 
 

  



6e Montessorischool Anne Frank 
openbaar (OOadA, 21 scholen) 
montessori 
krimpend leerlingenaantal: 323 (2010), 285 (2012) 
(huisvestingsplan Zuid voorziet in uitbreiding schoolgebouw) 

ouderbijdrage € 80 (2013-2014) 
 
kwaliteit 
vwo 50%, lwoo 0%, 86% na 2 jaar conform advies 
cito 542, boven gemiddelde groep 1 (541) 
alledrie de Asschernormen 
 
 

 
9e Montessorischool de Scholekster 
openbaar (OOadA, 21 scholen) 
montessori 
stabiel leerlingenaantal: 174 (2010), 186 (2012) 

ouderbijdrage € 45 (2013-2014) 
 
kwaliteit 
vwo 6%, lwoo 36%, 60% na 2 jaar conform advies 
onvoldoende citogegevens, gemiddelde groep 3 (534) 
geen van de drie Asschernormen 
 
 
 

12e Montessorischool de Stern 
openbaar (OOadA, 21 scholen) 
montessori 
stabiel leerlingenaantal: 153 (2010), 145 (2012) 

ouderbijdrage € 50 (2011-2012) 
 
kwaliteit 
vwo 21%, lwoo 24%, 100% na 2 jaar conform advies 
cito 535, boven gemiddelde groep 3 (534) 
twee van drie Asschernormen 
 
 
 

  



15e Montessorischool Maas en Waal 
openbaar (OOadA, 21 scholen) 
montessori 
groeiend leerlingenaantal: 273 (2010), 288 (2012) 
(huisvestingsplan Zuid voorziet in uitbreiding) 

ouderbijdrage € 45 (2011-2012) 
 
kwaliteit 
vwo 49%, lwoo 0%, 86% na 2 jaar conform advies 
cito 539, boven gemiddelde groep 2 (538) 
alledrie de Asschernormen 
 
 

 
Amsterdamse Montessori School 
algemeen bijzonder (eenpitter) 
montessori 
stabiel leerlingenaantal: 316 (2010), 311 leerlingen (2012) 

ouderbijdrage (inkomensafhankelijk) € 180 - € 630 (2013-2014) 
 
kwaliteit 
vwo 62%, lwoo 3%, 87% na 2 jaar conform advies 
cito 542, boven gemiddelde groep 1 (541) 
alledrie de Asschernormen 
 
 
 

Ark 
oecumenisch (KBA NwWest, 7 scholen) 
regulier 
stabiel leerlingenaantal: 204 (2010), 206 leerlingen (2012) 

ouderbijdrage € 66 (2012-2013) 
 
kwaliteit 
vwo 45%, lwoo 15%, 65% na 2 jaar conform advies 
cito 538, op gemiddelde groep 2 (538) 
alledrie de Asschernormen 
 
 

  



Avonturijn 
rooms-katholiek (ASKO, 33 scholen) 
ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) 
krimpend leerlingenaantal: 193 (2010), 145 (2012) 

ouderbijdrage € 66 (2012-2013) 
 
kwaliteit 
vwo 16%, lwoo 26%, 56% na 2 jaar conform advies 
cito 529, onder gemiddelde groep 4 (531) 
een van de drie Asschernormen 
 
 
 

Buitenveldertse Montessorischool 
algemeen bijzonder (eenpitter)  
montessori 
stabiel leerlingenaantal: 201 (2010), 203 leerlingen (2012) 

ouderbijdrage (inkomensafhankelijk) € 340 -  € 540 (2013-2014) 
 
kwaliteit 
vwo 52%, lwoo 0%, 73% na 2 jaar conform advies 
cito 540, onder gemiddelde groep 1 (541) 
alledrie Asschernormen 
 
 

 
Cheider 
joods (eenpitter, PO en VO in zelfde school) 
regulier 
stabiel leerlingenaantal: 90 (2010), 93 (2012) 

ouderbijdrage € 1.950 (2011-2012) 
 
kwaliteit 
onvoldoende gegevens over adviezen, cito en Asschernorm 
 
 

  



Cornelis Vrijschool 
algemeen bijzonder (eenpitter, oudervereniging) 
regulier, met Engels vanaf groep 1 
stabiel leerlingenaantal: 250 (2010), 251 leerlingen (2012) 

ouderbijdrage € 625 (2013-2014) 
 
kwaliteit 
vwo 78%, lwoo 0%, 89% na 2 jaar conform advies 
cito 542, boven gemiddelde groep 1 (541) 
alledrie Asschernormen 
 
 

 
Dongeschool 
openbaar (OOadA, 21 scholen) 
regulier 
groeiend leerlingenaantal: 319 (2010), 355 (2012) 

ouderbijdrage € 35 (2011-2012) 
 
kwaliteit 
vwo 45%, lwoo 9%, 75% na 2 jaar conform advies 
cito 539, boven gemiddelde groep 2 (538) 
alledrie Asschernormen 
 
 
 

Eerste Openluchtschool  
voor het Gezonde Kind 
algemeen bijzonder (tweepitter) 
regulier 
stabiel leerlingenaantal: 230 (2010), 235 (2012) 

ouderbijdrage € 515 (2012-2013) 
 
kwaliteit 
vwo 74%, lwoo 0%, 89% na 2 jaar conform advies 
cito 547, boven gemiddelde groep 1 (541) 
alledrie Asschernormen 
 
 

  



Elout 
oecumenisch (KBA NwWest, 7 scholen) 
regulier 
groeiend leerlingenaantal: 234 (2010), 265 (2012) 

ouderbijdrage € 75 (2013-2014) 
 
kwaliteit 
vwo 32%, lwoo 16%, 71% na 2 jaar conform advies 
cito 535, boven gemiddelde groep 3 (534) 
twee van de drie Asschernormen 
 
 
 

Europaschool 
algemeen bijzonder (Esprit, 10 scholen) 
regulier, met Engels, Spaans of Frans vanaf groep 1 
stabiel leerlingenaantal: 217 leerlingen (2012-2013) 
(huisvestingsplan Zuid voorziet in uitbreiding) 

ouderbijdrage (inkomensafhankelijk) € 270 -  € 747 (2013-2014) 

 
kwaliteit 
vwo 54%, lwoo 15%, 82% na 2 jaar conform advies 
cito 538, op gemiddelde groep 2 (538) 
alledrie Asschernormen 
 
 

 
Geert Groote School I 
antroposofisch, tweepitter 
vrije school, met Engels of Duits 
groeiend leerlingenaantal: 243 (2010), 262 (2012) 

ouderbijdrage (inkomensafhankelijk) € 225 -  € 1.200 (2013-2014) 
 
kwaliteit 
vwo 38%, lwoo 3%, 70% na 2 jaar conform advies 
geen gegevens cito, gemiddelde groep 1 (541) 
twee van de drie Asschernormen (derde geen gegevens) 
 
 

  



Geert Groote School II 
antroposofisch, tweepitter 
vrije school, met Engels of Duits 
stabiel leerlingenaantal: 211 (2010), 229 (2012) 
(huisvestingsplan Zuid voorziet in uitbreiding) 

ouderbijdrage (inkomensafhankelijk) € 225 -  € 1.200 (2013-2014) 
 
kwaliteit 
vwo 43%, lwoo 5%, 81% na 2 jaar conform advies 
geen gegevens cito, gemiddelde groep 2 (538) 
twee van de drie Asschernormen (derde geen gegevens) 
 
 

 
Hildebrand-van Loon 
protestants-christelijk, (eenpitter, oudervereniging) 
regulier, met Engels vanaf groep 3 
stabiel leerlingenaantal: 234 (2010), 230 (2012) 

ouderbijdrage € 225 (2013-2014) 
 
kwaliteit 
vwo 72%, lwoo 0%, 100% na 2 jaar conform advies 
cito 544, boven gemiddelde groep 1 (541) 
alledrie Asschernormen 
 
 
 

Instituut Schreuder 
protestants-christelijk, (eenpitter, oudervereniging) 
regulier 
groeiend leerlingenaantal: 188 (2010), 228 leerlingen (2012) 

ouderbijdrage € 395 (2013-2014) 
 
kwaliteit 
vwo 39%, lwoo 18%, 85% na 2 jaar conform advies 
cito 537, onder gemiddelde groep 2 (538) 
alledrie Asschernormen 
 
  



Merkelbach 
openbaar (OOadA, 21 scholen) 
regulier 
stabiel leerlingenaantal: 177 (2010), 166 (2012) 

ouderbijdrage € 38 (2011-2012) 
 
kwaliteit 
vwo 19%, lwoo 26%, 73% na 2 jaar conform advies 
cito 534, op gemiddelde groep 3 (534) 
twee van de drie Asschernormen 
 
 
 

Nautilus 
oecumenisch (AMOS, 30 scholen) 
regulier 
groeiend leerlingenaantal: 150 (2010), 187 (2012) 

ouderbijdrage € 70 (2012-2013) 
 
kwaliteit 
vwo 10%, lwoo 25%, 45% na 2 jaar conform advies 
cito 533, onder gemiddelde groep 3 (534) 
geen van de drie Asschernormen 
 
 

 
Nicolaas Maes 
openbaar (OOadA, 21 scholen) 
regulier 
stabiel leerlingenaantal: 449 (2010), 442 (2012) 
(huisvestingsplan Zuid voorziet in dependance) 

ouderbijdrage € 80 (2012-2013) 
 
kwaliteit 
vwo 71%, lwoo 4%, 86% na 2 jaar conform advies 
cito 543, boven gemiddelde groep 1 (541) 
alledrie Asschernormen 
 
 

  



Notenkraker 
openbaar (OOadA, 21 scholen) 
kunstmagneet 
groeiend leerlingenaantal: 397 (2010), 432 (2012) 
(huisvestingsplan Zuid voorziet in dependance) 

ouderbijdrage € 45 (2011-2012) 
 
kwaliteit 
vwo 49%, lwoo 0%, 78% na 2 jaar conform advies 
cito 541, boven gemiddelde groep 2 (538) 
alledrie Asschernormen 
 
 

 
Olympia 
openbaar (OOadA, 21 scholen) 
regulier 
stabiel leerlingenaantal: 300 (2010), 297 (2012) 

ouderbijdrage € 63 (2011-2012) 
 
kwaliteit 
vwo 30%, lwoo 9%, 70% na 2 jaar conform advies 
cito 535, boven gemiddelde groep 3 (534) 
alledrie Asschernormen 
 
 
 

Oscar Carré 
openbaar, (OOadA, 21 scholen) 
kunstmagneet 
stabiel leerlingenaantal: 269 (2010), 281 (2012) 
(huisvestingsplan Zuid voorziet in uitbreiding) 
ouderbijdrage geen info  
 
kwaliteit 
vwo 37%, lwoo 0%, 88% na 2 jaar conform advies 
cito 539, boven gemiddelde groep 3 (534) 
alledrie Asschernormen 
 
 

  



Peetersschool 
interconfessioneel, (eenpitter, oudervereniging) 
regulier, met Engels vanaf groep 3 
stabiel leerlingenaantal: 229 (2010), 231 (2012) 

ouderbijdrage € 650 (2012-2013) 
 
kwaliteit 
vwo 64%, lwoo 0%, 90% na 2 jaar conform advies 
cito 541, op gemiddelde groep 1 (541) 
alledrie Asschernormen 
 
 
 

Rivieren 
oecumenisch (AMOS, 30 scholen) 
dalton 
stabiel leerlingenaantal: 216 (2010), 203 (2012) 

ouderbijdrage (excl schoolkamp) € 70 (2012-2013) 
 
kwaliteit 
vwo 20%, lwoo 26%, 100% na 2 jaar conform advies 
cito 532, onder gemiddelde groep 3 (534) 
een van de drie Asschernormen 
 
 

 
Rosj Pina 
joods (tweepitter, 1 PO en 1 VO) 
regulier 
stabiel leerlingenaantal: 294 (2010), 282 (2012) 

ouderbijdrage € 1.150 (2013-2014) 
 
kwaliteit 
vwo 39%, lwoo 0%, 40% na 2 jaar conform advies 
cito 536, onder gemiddelde groep 1 (541) 
alledrie Asschernormen 
 
 

  



Sint Catharina 
rooms-katholiek (ASKO, 33 scholen) 
regulier 
stabiel leerlingenaantal: 210 (2010), 202 (2012) 
(huisvestingsplan Zuid voorziet in uitbreiding) 

ouderbijdrage € 40 (2011-2012) 
 
kwaliteit 
vwo 15%, lwoo 24%, 57% na 2 jaar conform advies 
cito 529, onder gemiddelde groep 4 (531) 
een van de drie Asschernormen 
 
 

 
Sint Jozef 
rooms-katholiek (ASKO, 33 scholen) 
regulier 
stabiel leerlingenaantal: 433 (2010), 426 (2012) 

ouderbijdrage € 80 (2013-2014) 
 
kwaliteit 
vwo 58%, lwoo 9%, 93% na 2 jaar conform advies 
cito 540, onder gemiddelde groep 1 (541) 
alledrie Asschernormen 
 
 
 

Springstok 
openbaar (OOadA, 21 scholen) 
regulier 
groeiend leerlingenaantal: 151 (2010), 181 (2012) 

ouderbijdrage € 43 (2011-2012) 
 
kwaliteit 
vwo 14%, lwoo 19%, 75% na 2 jaar conform advies 
cito 533, onder gemiddelde groep 3 (534) 
een van de drie Asschernormen 
 
 

  



Tweede Openluchtschool  
voor het Gezonde Kind 
algemeen bijzonder (tweepitter) 
regulier, met Engels vanaf groep 1 
stabiel leerlingenaantal: 207 (2010), 214 (2012) 

ouderbijdrage € 515 (2012-2013) 
 
kwaliteit 
vwo 64%, lwoo 0%, 86% na 2 jaar conform advies 
cito 541, op gemiddelde groep 1 (541) 
alledrie Asschernormen 
 
 
 

Willemspark Schoolvereniging 
algemeen bijzonder (eenpitter, oudervereniging) 
traditioneel, met Engels en Frans (in groep 7 en 8) 
stabiel leerlingenaantal: 244 (2010), 236 (2012) 

ouderbijdrage € 717 (2013-2014) 
 
kwaliteit 
vwo 75%, lwoo 0%, 85% na 2 jaar conform advies 
cito 541, op gemiddelde groep 1 (541) 
alledrie Asschernormen 
 


