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Aanmeldingen instroomleerlingen
voor klas 2, 3 en 4: zie website

Jeroen: “Het
Talentproject
is echt
vet cool”

Emma: “Je mag vaak meedenken
over verschillende onderwerpen
& opdrachten en er wordt veel
aandacht besteed aan leerlingen”

BEREIKBAARHEID
Onze school is centraal gelegen in het centrum van Hilversum,
op nog geen drie minuten van trein- en busstation en voor
iedereen goed bereikbaar. Het St. Aloysius College is gehuisvest
in een modern schoolgebouw. Dit gebouw geeft ruimte aan
het onderwijs waar wij voor staan: actief lerende kinderen die
in orde en rust en onder uitstekende studiebegeleiding alle
ruimte krijgen om hun talenten volop te ontplooien.

www.hetalc.nl

Op het St. Aloysius College ben jij
als leerling “in beeld”. Wij willen
jouw kennis en vaardigheden graag
vergroten, zodat jij kunt uitgroeien tot
de beste versie van jezelf. Het mooie
schoolgebouw biedt je een gezellige
leeromgeving voor zowel MAVO als
HAVO waarin je je snel thuis voelt.

en algemeen vormende vakken, zoals kunst & media, sociale
vorming , techniek en sport. Ook bieden we naast Frans en Duits
vanaf klas 1 Spaans aan. Engels bieden we in de onderbouw in
niveaugroepen aan en de leerlingen maken een Anglia-examen.
BRUGKLASSEN MAVO/HAVO EN HAVO
Justin:
Onze brugklassen zijn er op MAVO/HAVO
“Het is altijd
en HAVO niveau. In de MAVO/HAVO
heel gezellig
brugklas ben je plaatsbaar met een GL, TL
op school”
en/of MAVO/HAVO plaatsingsadvies van je
juf of meester van groep 8. In de MAVO/
HAVO brugklas geven we les op MAVO-niveau. Wanneer een vak
je goed afgaat zullen we je uitdagen met de HAVO-lesstof. De
HAVO-brugklas is voor leerlingen met een HAVO-advies.

Vanaf de eerste dag dat je bij ons
op school zit, leren we je hoe alles
werkt en bij wie je terecht kunt. Voor
leuke dingen, maar ook als je ergens
wat meer hulp bij nodig hebt.
DE LEERLING IN BEELD
Wij vinden aandacht voor een leerling van groot belang.
De school biedt haar leerlingen een plezierig en veilig
leerklimaat dat hen in staat stelt op te groeien tot evenwichtige
volwassenen. Dit doen wij door leerlingen een breed aanbod
te bieden (cognitief, creatief, executief en sociaal) gericht op
een succesvolle deelname aan de maatschappij. Wanneer hier
extra begeleiding in nodig is, hebben wij leerlingbegeleiding en
leerlingcoaches om te ondersteunen.
BREED VAKKENAANBOD
Het ALC biedt naast de gewone schoolvakken ook veel creatieve

RUSTIGE LEEROMGEVING
Leerlingen (en hun ouders) kiezen voor het St. Aloysius College
vanwege het veilige schoolklimaat. Orde en rust vinden wij heel
belangrijk. Om er voor te zorgen dat de brugklassers zich bij
ons thuis voelen, bieden wij hen:
• Aaneengesloten roosters (zo min mogelijk tussenuren)
• Mentorlessen, studievaardigheid & sociale vorming
• Een vast team van brugklasdocenten die naast de vaklessen
ook het mentoraat en het introductiekamp verzorgen
• Een heldere omgang met regels die zorgen voor
orde, rust en veiligheid
• Een absentiecontrole met directe lijnen naar huis

•
•

Regelmatig contact met ouders
Iedere middag is er een huiswerkklas voor alle leerlingen.
Hier zijn geen kosten aan verbonden

aan de slag gaan met maatschappelijke vraagstukken en door
middel van challenges hun grenzen verleggen.

WAAR HET OM GAAT
In onze visie op leren is het niet enkel belangrijk om kennis
te vergaren, maar ook om vaardigheden te leren. Wij hebben
deze vaardigheden gekoppeld aan ons ALC-profiel.

WERELDWIJS
Sophie:
Op het ALC willen wij onze leerlingen
“Mijn mentor
wereldwijs maken. Tijdens het werken
staat altijd
in projecten brengen wij de leerlingen
voor me
in contact met verschillende culturen
klaar”
en samenlevingsvormen. Door ons
versterkte programma Engels kunnen
we internationaal makkelijker communiceren o.a. tijdens de
diverse (internationale) projecten. In klas 4 MAVO nemen de
leerlingen deel aan een cultuurreis. Deze excursie met de
daarbij behorende praktische opdracht is opgenomen in het
examenprogramma.
PROJECTEN
Ons uitgangspunt is dat een leerling door te werken aan
projecten diverse vaardigheden ontwikkelt. In de onderbouw
zijn er projecten als; Soep, Trasherweek, Woonwijk, Pandora
en Globaland.

DAAR GAAT HET OM!
In de brugklas hebben de leerlingen twee lesuren per week
het vak “Daar gaat het om”. In deze lessen zullen de leerlingen

daarvan doen de leerlingen elk leerjaar zelfstandig meerdere
activiteiten waarbij ze hun naasten of hun medemens uit de
maatschappij helpen: een Belangeloze Leerling Inzet met een
activiteit Naar Keuze.

BLINK
We
willen
de
leerlingen
leren
verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf
én hun directe omgeving. In het kader

Tessa: “Je
bent nooit
alleen”

EIGEN DEVICE
In het kader van creatieve technologie werken alle leerlingen
met een chromebook. Deze wordt aangeschaft door school, de
leerlingen hebben hem in bruikleen. Veel van ons lesmateriaal
is door onze eigen docenten ontwikkeld. Leerlingen en
docenten werken vanuit een digitale leeromgeving. Uiteraard
leren wij de leerlingen goed hoe ze hiermee om moeten gaan.
Leerlingen hebben in de onderbouw ook nagenoeg geen
schoolboeken.

