Beste ouders/verzorgers
Fijn dat u meer wilt weten over onze school. Wie kunnen daar beter over vertellen dan onze leerlingen en hun
ouders? Daarom laten we eerst hen aan het woord.
Danni woont in Maarssen. Ze gaat met de bus
of fietst naar station Vleuten waar ze de trein
naar Woerden neemt. Best een stuk reizen,
maar dat heeft Danni er wel voor over: ‘Het is
een leuke school’. Haar moeder Natascha
zegt: ‘We hadden goede verhalen gehoord
over het Futura College. Woerden is net een
dorp zoals Maarssen, dat voelde vertrouwd.’

Danni Kocsis, 2e klas, met haar ouders Dezsö en Natascha
en broertje Xavi

‘Haar advisor zíet haar’
In het eerste gesprek van Danni’s ouders met
advisor Floortje werd meteen duidelijk: zij
snapt Danni. Ze ‘verdween’ nog weleens
tussen andere kinderen, maar nu wordt ze
echt gezien en krijgt ze de aandacht die ze
verdient. Het contact met Floortje is heel nauw.
‘Als er wat is, hebben we WhatsApp-contact
met haar’, zegt Natascha.
Veel praktijkvakken
Danni vindt vooral het vak Creatief leuk.
Daarnaast is Horeca favoriet. Tijdens de kookles leert ze ook rekenen: hoeveel eieren en
hoeveel gram suiker heb je nodig voor de
perfecte cake? Thuis maakt Danni nu zelf
cakejes. Dat vinden haar ouders niet erg!

‘Danni voelt
zich hier
veilig’
OPEN AVOND

‘Ze ontwikkelt zich goed’
Danni is erg op haar gemak op school. ‘Ze
voelt zich veilig. Daardoor kan ze zich goed
ontwikkelen’, zegt haar vader Dezsö. Wat
Danni cool vindt, is dat ze een hond in de klas
hebben: Joep. ‘We willen hem allemaal graag
uitlaten en verzorgen’, zegt ze.
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Hier komen kinderen tot hun recht
‘We doen veel met
onze handen’
‘Het Futura College is een fijne
school. Ik vind het leuk dat we veel
praktijkdingen doen. We maken
dus veel met onze handen. Zo heb
ik bij Metaal zelf een slot gelast
en heb ik een raket gebouwd. Bij
Hout heb ik een soort houten loper
gemaakt.
Je wordt hier goed begeleid. Ze
nemen echt de tijd voor je. Ik krijg
extra hulp bij lezen en schrijven.
Ook heb ik speciale boeken met
meer uitleg. Ik ben er trots op dat
mijn lees- en schrijfwerk is verbeterd
sinds ik op deze school zit.’

Wie is hun favoriete docent?
De dames zijn het roerend met elkaar
eens: Daan is hun favoriete docent!
Kirsten vindt hem super leuk. Farisha
moet altijd lachen om zijn grapjes.
‘Maar hij kan ook streng zijn als het
nodig is.’

‘Het Futura gaat
uit van je kracht’

Kirsten: ‘Daan praat duidelijk en geeft
leuk les. Hij is heel aardig, alleen laat
hij ons soms schrikken.’

Robin Tanis, 3e klas, met zijn ouders Bob en Saskia
Robin en zijn ouders zijn enthousiast over het Futura College. ‘Ik voelde me hier
meteen lekker’, zegt Robin. ‘Dat komt door de uitstraling van het gebouw en de
goede sfeer.’ Zijn ouders vullen aan: ‘De rust en structuur van de school vielen ons
direct op. Door de kleine klassen krijgt Robin meer aandacht.’

Matthijs, klas 2C, met zijn advisor Pieter

‘Er ontstaat een toekomst’
Saskia, de moeder van Robin: ‘Robin kan zichzelf hier ontdekken: wil ik straks liever
werken of ga ik verder leren?’ Bob, Robins vader: ‘Het Futura gaat uit van je kracht.
Waar je goed in bent, daar krijg je extra les in.’

Matthijs: ‘Ik vind alle docenten aardig.
Mijn favoriete docent is Pieter. Hij is mijn
advisor en daarom heb ik veel lessen
van hem. Hij helpt altijd als iets niet lukt.
Hij zorgt ook dat we ons aan de regels
houden.’

Meedoen met ouderejaars
Robin wil later technicus worden bij Defensie. Daarom krijgt hij meer technieklessen dan anderen. Bob: ‘Dat komt door de leerwijze van het Futura: Big Picture
Learning.’ Robin vertelt trots: ‘Ik mocht in de tweede al metaalles meedoen met de
4e en 5e jaars. Als ik maar zorgde dat Nederlands en rekenen OK waren.’

Robin Tanis, 3e klas

Meer zelfvertrouwen
Robin heeft meer zelfvertrouwen gekregen. Zijn ouders zien dat vooral tijdens
de presentaties die hij geeft op school waar zij bij mogen zijn. Saskia: ‘Vroeger
mopperde hij soms dat hij iets niet kon. Sinds het Futura is hij veel positiever over
zichzelf.’ Robin: ‘Ik heb eigenlijk altijd zin om naar school te gaan.’

Farisha en Kirsten, klas 2A

Een eigen leerplan, een betere toekomst
Waarom kiezen voor het Futura College?
Ik hoop dat de ouders en leerlingen die in
deze folder aan het woord komen, deze
vraag hebben beantwoord. Maar ik voeg
er graag een paar dingen aan toe.
Ieder kind zijn eigen programma
Onze slogan is: ‘Een eigen leerplan, een
betere toekomst’. Wij hebben niet één
onderwijsprogramma, maar net zoveel
programma’s als we leerlingen hebben.
Waar is dit kind goed in en wat vindt het
leuk? Daar proberen we achter te komen
en in de lessen bij aan te sluiten.

Big Picture Learning
Wij werken aan een goede relatie tussen
leerlingen, ouders en school. Ook stellen
wij het bereiken van resultaten centraal
en maken wij leerstof relevant voor onze
leerlingen, zodat zij snappen waarom
zij iets moeten leren. Dit noemen wij de
3 R-ren van Big Picture Learning: relatie,
resultaten en relevantie.
Leren door te doen
Onze leerlingen leren overigens vooral
door te doen. Dat gebeurt in nageboots-

te praktijksituaties, maar ook door stage
te lopen, ‘Leren in de echte wereld’.
Aantrekkelijke nieuwbouw
Onze school is sinds april 2013 gehuisvest in een prachtig gebouw. We merken
dat onze leerlingen daar trots op zijn
en dat het hun gevoel van eigenwaarde
vergroot. De indeling en inrichting zijn
ideaal voor het onderwijs zoals wij dat
geven.
Het allerbelangrijkste: ons
docententeam
Onze docenten gáán voor de leerlingen. Hun deskundigheid, enthousiasme
en gevoel voor de leerlingen: dat is wat
onze school uniek maakt.
Graag tot ziens op onze Open Avond!
Hartelijke groet,

André Dokman
Directeur/bestuurder
Onze Open Avond is op
dinsdag 16 januari 2018.
Inloop vanaf 19.00 uur;
aanvang om 19.30 uur.
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