
SPRING HIGH LEREN IN BEWEGING IN AMSTERDAM NIEUW-WEST



ONDERWIJS VAN SPRING HIGH DAAGT UIT TOT ONTWIKKELEN
In augustus 2016 opent Spring High haar deuren met een geheel nieuw onderwijs concept. 
Bij Spring High leren onze leerlingen van 10 tot 16 jaar door ontdekken, de kunst afkijken, 
samenwerken, oefenen en kennis verwerven. Fouten maken mag én moet zelfs bij onze school. 
We creëren ruimte voor onze leerlingen om te laten zien wat zij kunnen en zich te ontwikkelen. 
Hierdoor ontplooien de leerlingen zich tot zelfbewuste jongvolwassenen, die de wereld in de 
toekomst veel kunnen bieden. 

Het onderwijs op Spring High
Op  Spri ng High bestaat het onderwijs uit een basisprogramma waarbij leerlingen de vereiste kennis en vaardig-
heden opdoen. Alle leerlingen krijgen zowel in vakken, Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen, digitale ge-
letterdheid en burgerschap als in kennisgebieden les. Binnen deze kennisdomeinen, Sport, Lifestyle & Bewegen, 
Mens & Maatschappij, Natuur & Technologie, en Taal & Cultuur, wordt die kennis aangereikt die leerlingen nodig 
hebben om de wereld te kunnen begrijpen en eraan bij te dragen. 

Het onderwijs is thematisch en projectmatig van opzet. Ook worden de leerlingen uitgedaagd tot leren door 
middel van het doen van onderzoeken en door problemen op te lossen. Onze leerlingen leren in een vroeg 
stadium om onderzoek uit te voeren en naarmate zij verder komen in hun schoolloopbaan, zullen hun leer- en 
onderzoeksvragen meer en meer complex worden .

De schoolomgeving
Spring High is een kleine veilige school waar we van de leerlingen verwachten dat ze steeds bewuster bezig 
zijn met het voelen van verantwoordelijkheidsbesef voor zichzelf, elkaar en de gemeenschap. Wij stimuleren 
onze leerlingen zich te ontwikkelen en zich te ontplooien tot een zelfbewuste jongvolwassene die zichzelf en 
de wereld wat te bieden heeft. Persoonlijk talent ontdekken en ontwikkelen staat centraal. Vanzelfsprekend 
zijn ouders hierbij een belangrijke partner. 

Meer weten? Kom kijken bij de informatie- en kijkdagen op: 
9 MAART VAN 16.00-17.30 UUR | 10 MAART VAN 18.00-19.30 UUR | 16 MAART VAN 16.00 -17.30 UUR
Adres: Herman Poortsstraat 17, 1064 BR, Amsterdam

Informatie: Camyre de Adelhart Toorop | E: springhigh@cb.espritscholen.nl | W: springhigh.espritscholen.nl


