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Voor welk type 
leerling?
Fourteens is voor leerlingen die meer tijd  
willen voor het maken van de keuze in het 
voortgezet onderwijs én voor leerlingen die 
eerder behoefte hebben aan een nieuwe uit-
dagende leer omgeving. Juist hun onderlinge 
verschillen zorgen voor een goede dynamiek 
en versterken de persoonlijke ontwikkeling 
en het individuele leerproces. Wat is type-
rend voor een 10-14 leerling?

Je wilt…
zelfstandig werken, zelf ontdekken en  
eigenaarschap over je eigen leerproces.

Je hebt…
ideeën, lef en vooral aandacht en ruimte nodig 
om dit te uiten op jouw eigen manier.

Je bent…
best creatief, ruimdenkend, toe aan iets  
anders, nieuwsgierig naar een ander en  
sociaal.

En bovenal wil je…
uitgaan van je eigen kracht, samen leren, 
samenwerken en samen doorzetten om  
sterker te worden.

Je kunt niet altijd doen 
wat je eigenlijk al wilt. 
Bij ons krijg je de tools 

die jij nodig hebt om  
dit wél te kunnen.  

Van willen naar kunnen!



Anne (11) 
heeft een hoog werk- en 
denkniveau, ze heeft wel 
de juiste prikkel nodig om 
het niveau te halen dat 
bij haar past. Ze is toe aan 
iets anders.

(Her)kent u Anne of Yasin?

Of Nora, die een gemiddelde intelligentie heeft, 
maar met rekenen een veel hoger niveau heeft 
dan met taal. Ze is ontzettend gemotiveerd, geen 
meeloper en durft anders te zijn. Of Wout, die op 
de basisschool versneld naar groep 4 is gegaan.  
Nu de brugklas eraan komt, heeft hij eigenlijk 
meer tijd nodig. Of Lisa, die graag wil samen-
werken, goed kan meekomen, maar nog zoekende 
is welke volgende stap ze kan zetten. Anne, Yasin, 
Wout, Nora en Lisa zijn zo maar een paar leerlingen 
voor wie Fourteens dé plek is.

Yasin (13) 
heeft altijd volop ideeën en vindt
het leuk om zich vast te bijten in een 
onderwerp. Hij heeft meer tijd nodig
om te ontdekken welke school bij 
hem past. 



Onderwijsprogramma
Fourteens
Het onderwijsprogramma is opgebouwd 
uit vakoverstijgende, boeiende, actieve en 
zinvolle lessen. Centraal staat verbinding 
leggen tussen de vakken, leerdoelen 
en de opdrachten, zodat uw kind weet 
waarom hij of zij iets moet leren.  Voor het 
vakoverstijgende programma gebruiken 
we de methode IPC (International Primary 
Curriculum). Voorbeelden van thema’s 
zijn: ‘Een leven lang fit’ of ‘Missie naar 
Mars’. Vakken als aardrijkskunde, biologie, 
geschiedenis, beeldende vorming, 
techniek en ICT worden in zo’n thema 
gecombineerd. 

Belangrijke trefwoorden voor ons 
onderwijsprogramma zijn:

Hoe ziet een dag van Anne, Wout, Yasin, 
Lisa en Nora bij Fourteens eruit?

8.30 uur: Anne begint vandaag een kwartier eerder, want ze 
heeft deze dag haar wekelijkse coachgesprek. Anne heeft een 
eigen coach en bespreekt haar leerdoelen en (leer)vragen.

8.45 uur: start in een kleine groep, Anne bespreekt wat ze 
die dag gaat doen. Tijdens de dagstart is ook aandacht voor 
actualiteit.

9.00 uur: Anne krijgt les in vakken zoals Nederlands, Engels, 
rekenen en wiskunde door de docent van de basisschool en 
de docent van de middelbare school. Instructie en verwerking 
zijn op maat. Wat heeft Anne nodig?

12.00 uur: lunchtijd. Broodje mee of zelf bereiden in onze  
keuken? Gebruikmaken van de kantine van de buren kan  
natuurlijk ook.

12.30 uur: in de middag werkt Anne samen met andere 
leerlingen in periodes aan een thema of vraagstuk. Bijvoorbeeld 
aan het thema ‘Een leven lang fit’. Hier leert ze zelfstandig wer-
ken en samenwerken, leren leren, plannen en organiseren en ze 
krijgt inzicht in haar eigen leerproces. Deskundigen van buiten 
de school en vakdocenten geven uitleg en feedback, en zorgen 
ervoor dat Anne de juiste kennis en vaardigheden leert.

14.45 uur: Anne rondt haar dag bij Fourteens af. Zijn er nog 
zaken waar ze thuis of op school mee verder wil of moet? 

Anne zou ook wekelijks lessen kunnen volgen op de locaties van 
het Kennemer College, afhankelijk van haar leervraag. Verdieping 
nodig? Of een vak om een goede aansluiting te creëren? Klas-
sieke talen? Techniek? Zo krijgt ze het beste uit twee werelden.

Maatwerk

Nieuwsgierig

Eigenaarschap

Zelfstandig

Vakoverstijgend

Ontdekken

Coaching

Samenwerken



Meer tijd om de juiste 

keuze te maken op jouw 

manier en moment

Geleidelijke overstap 

basisschool middelbare 

school

Ontwikkelen in 

kleinschalige setting

Samenwerken, 

samen leren, 

samenhang in 

vakken

Een kansrijke

route naar succes!

De basisscholen van stichting Fedra en de 
scholen van het Kennemer College slaan 
de handen ineen voor 10-14 onderwijs. Bij 
Fourteens krijgt uw kind het beste uit twee 
werelden en de kans om te groeien in zijn of 
haar kracht, om op het juiste moment in te 
stromen in het voortgezet onderwijs. 



Wat is 10-14 onderwijs?
Dat is onderwijs speciaal voor leerlingen van 10 

tot 14 jaar. Dit betekent dat leerlingen uit groep 

7 en 8 van de basisschool samen met leerlingen 

uit klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs op één 

school zitten. Het beste uit twee werelden komt op 

deze school samen; een kleinschalige setting met 

persoonlijke aandacht, gericht op samenwerken en 

zelfstandigheid, met de vakinhoud en de verdieping 

die op dat moment passend is voor de leerling.

Waarom 10-14 onderwijs?
Elk kind is uniek en heeft een eigen leerbehoefte. 

Dit geldt helemaal voor tieners die volop in ontwik-

keling zijn. Voor sommigen kan de overstap naar 

het voortgezet onderwijs op een vaste leeftijd niet 

goed werken. Bij het ene kind komt de overstap te 

vroeg en een ander is juist eerder toe aan extra uit-

daging. Juist voor deze groep leerlingen bieden wij 

met 10-14 onderwijs een school waar je eerder, later 

óf anders kunt invliegen, zodat je kansrijk kunt door-

groeien in het voortgezet onderwijs.  

In een doorlopende leerlijn volgt uw kind een indivi-

duele leerroute met oog voor kennis, vaardigheden, 

creativiteit én groepsgevoel. Door de kleinschalige 

setting is er meer ruimte en tijd om te ontdekken wat 

uw kind wil, kan en wat aansluit bij zijn of haar talenten. 

Met persoonlijke aandacht wordt uw kind uitgedaagd 

het beste uit zichzelf te halen. We leren van en met 

elkaar door samenwerking op meerdere vlakken. 

Meer verbinding tussen de vakken maakt de lesstof 

betekenisvoller. Onze vakoverstijgende aanpak vormt 

een rode draad en stimuleert uw kind om kennis en 

vaardigheden te combineren en eigen leervragen 

te stellen. Zo wordt hij of zij optimaal voorbereid op 

een volgende stap in het voortgezet onderwijs.



En daarna…
Samen met uw kind werken we naar het  
passende niveau van voortgezet onderwijs 
waarvoor we een basis leggen bij Fourteens.  
Als uw kind toe is aan een volgende stap,  
dan kan hij of zij uitstromen naar één van 
de scholen in de omgeving. Uw kind kan 
op alle niveaus begeleid doorstromen, van 
vmbo tot gymnasium. 

Faciliteiten
We zitten naast het Kennemer College havo/
vwo. Allerlei faciliteiten zijn zo binnen handbereik. 
Denk aan de mooie sportaccommodatie, de  
vaklokalen en de techniek- en praktijklokalen.

Meer informatie of aanmelding?
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer infor-
matie over 10-14 onderwijs, dan kunt u contact 
opnemen met Wiske Ruijgrok. In augustus 2020 
starten we met de eerste groep leerlingen. Dus 
herkent u misschien iets van Anne, Wout, Lisa, 
Yasin of Nora, dan helpen we u graag met de 
aanmelding. Dit gaat altijd via een persoonlijk 
intakegesprek.

Contactgegevens
FOURTEENS
Büllerlaan 4

1945 SR  Beverwijk
T 0251-234150

E info@fourteens.nl


