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Welkom 
Je staat op het punt een belangrijke keuze te maken. Je gaat van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs of je wilt van VO-school 
wisselen. Het is belangrijk dat de keuze, die je maakt, de juiste is. 
In dit boekje leggen we uit wat voor school het IVKO is en wat wij 
belangrijk vinden. We hopen je daarmee een zo goed mogelijk beeld 
te geven en een basis om jouw keuze op te baseren. 
 
Alle VO-scholen organiseren open dagen. Het is verstandig die te 
bezoeken. Je ziet dan de school in bedrijf.  
Wij vinden het altijd prettig op zo’n open dag te laten zien hoe ons 
onderwijs er uit ziet. En zijn er altijd veel leerlingen, die ons helpen 
op zo’n dag. Ze zijn trots op hun school. 
Op onze open dag krijg je een boekje waarin staat waar je welk 
lokaal of domein kunt vinden. Dat boekje geeft dus nog meer 
informatie. 
 
Informatie kun je ook altijd vinden op onze website: 
www.ivko.nl. 
 
Mailen of bellen met de administratie kan ook: 
ivko@msa.nl 
020-5979360 
  
Informatiemomenten 
 
OPEN AVOND  vrijdag 20 januari 2017  19.00-21.30 
OPEN DAG   zaterdag 21 januari 2017  10.00-13.00  
INTAKEMIDDAG  woensdag 1 februari 2017  13.00-16.30  
INTAKEMIDDAG woensdag 8 februari 2017  13.00-16.30  
INTAKEMIDDAG woensdag 15 februari 2017  13.00-16.30  
 
Opgeven voor een lesmiddag kan uitsluitend via de mail of tijdens 
de open dagen. Het aanmeldingsformulier is te vinden op onze 
website: www.ivko.nl onder het kopje ‘lesmiddag groep 8’. 
 
 

http://www.ivko.nl/
mailto:ivko@msa.nl
http://www.ivko.nl/
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Geschiedenis 
Het IVKO werd in 1962 opgericht door Hans Snoek, oprichtster van 
het Scapino-ballet. Ze maakte zich hard voor een middelbare school 
voor balletleerlingen met een flexibel programma en een sterk 
accent op de kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen. Het IVKO 
was een IVO-school volgens de ideeën van reformpedagoog Kees 
Boeke. 
In 1995 werd het IVKO een Montessorischool en sloot zich aan bij 
de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. Uiteraard bleef de 
individuele leerling het uitgangspunt. Montessorionderwijs sluit 
immers prachtig aan bij de filosofie van Kees Boeke. 
In 2010 verhuisde het IVKO van de Plantage Middenlaan naar het 
nieuwe gebouw aan de Rustenburgerstraat. 
 

Visie en missie 
Het IVKO is een Montessorischool, een Cultuurprofielschool en met 
ingang van schooljaar 2016-2017 tevens geregistreerd in de 
Amsterdamse Kernprocedure als kunstvakschool. Onze overtuiging 
is dat leerlingen zich door te leren van en met kunst en volgens de 
Montessoripedagogiek zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
 
Kunstonderwijs 
‘Leren van kunst’ is ons motto. 
Wij willen dat leerlingen zich breed ontwikkelen en kijken daarbij 
naar het individu. De ontwikkeling van creatieve vaardigheden staat 
daarom centraal in ons onderwijs. 
In de lessentabel zijn tien kunstvakken opgenomen. In de 
onderbouw is het aanbod breed, in de derde klas kiezen leerlingen 
drie kunstvakken om uiteindelijk  in minimaal één kunstvak examen 
te doen. 
Daarnaast is er een breed cultureel programma. Denk aan 
vakoverstijgend onderwijs, projecten, werkweken, tentoonstellingen, 
voorstellingen, etc. 
IVKO-leerlingen zijn beeldbeesten en podiumdieren. 
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Montessorionderwijs 
Het IVKO hanteert de drie brede ontwikkeldoelen van het 
Montessorionderwijs: 
 De leerling ontwikkelt zelfstandigheid, zelfkennis, 

zelfverantwoordelijkheid en zelfvertrouwen.  
 De leerling verwerft de bekwaamheid om in het dagelijkse, 

sociale en maatschappelijke leven te kunnen functioneren 
 de leerling leert een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en 

verantwoordelijke rol te vervullen in de samenleving van nu en 
morgen.  

 
Bij deze ontwikkeling hanteren we de Montessorikarakteristieken: 
 Hoofd, hart en handen 
 Leren kiezen 
 Reflecteren 
 Sociaal leren 
 Samenhang in leerstof 
 Binnen en buiten school 
 
Domeinonderwijs 
Om de leerdoelen te verwezenlijken werken we op het IVKO voor de 
cognitieve vakken in domeinen. Dat zijn grote fysieke ruimten waar 
twee klassen parallel les krijgen (in hetzelfde vak) van twee 
docenten. De docenten zijn samen verantwoordelijk voor de lessen 
(team-teaching). De leerlingen krijgen veelal keuzes uit diverse 
opdrachten. Bij de begeleiding daarvan kunnen zij gebruik maken 
van de expertise van de beide docenten.  
Door het werken in domeinen kunnen we leerlingen meer op maat 
begeleiden, zowel qua tempo als niveau. 
In ieder domein is er een instructieruimte, waar extra uitleg gegeven 
kan worden of waar leerlingen zelfstandig werken. 
Voor de kunstvakken zijn er specifieke vaklokalen.  
 
Onderwijsaanbod 
Leerlingen krijgen bij ons alle vakken die ook op andere scholen 
worden gegevens zoals Nederlands, Engels, geschiedenis, biologie, 
enz. En omdat we een kunstzinnige school zijn krijgen de leerlingen 
veel vakken die de creatieve ontwikkeling bevorderen. Deze vakken 
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zijn tekenen, handvaardigheid, muziek, dans, drama, mime, mode & 
Textiel, film, fotografie en theatertechniek. 
Leerlingen doen in ieder geval in één kunstvak examen. 
Naast de gewone lesuren hebben we ‘keuzewerktijd’ (KWT). Tijdens 
deze uren kan een leerling zelf bepalen aan welk vak hij gaat 
werken. Dat kan een vak zijn waar hij speciale belangstelling voor 
heeft, waar hij hulp bij nodig heeft of wat extra tijd aan moet 
besteden. 
Door het grote aanbod aan kunstvakken is er wat minder lestijd 
ingeroosterd voor de cognitieve vakken  in vergelijking met andere 
middelbare scholen. Dat betekent dat de leerling voldoende 
capaciteit en inzet moet hebben om de lesstof zich in minder tijd 
eigen te maken. 
 
De IVKO-leerling 
Leerlingen komen naar het IVKO, omdat ze: 
 zich verder willen ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur 
 interesse hebben in kunst en cultuur 
 hun eigen ideeën, talent en persoonlijkheid willen inzetten t.b.v. 

hun schoolwerk 
 ambitieus zijn zichzelf te ontwikkelen 
 eigen verantwoordelijkheid willen dragen 
 zelfstandig willen ontwikkelen 
 het fijn vinden om samen te werken 
 willen kunnen en leren kiezen 
 willen (leren) reflecteren op hun ontwikkeling 
 willen leren met en van elkaar 
 
Aanmelding 1e klas vanuit groep 8: 
Het IVKO is een vakschool en doet mee aan de centrale loting & 
matching. We vragen aan de leerling om ons te laten zien waarom 
hij/zij juist naar onze school wilt. Voor vakscholen, ook het IVKO, 
moet de leerling deel hebben genomen aan een intakemiddag. 
Inschrijven voor de intakemiddag is verplicht. Als je niet hebt 
deelgenomen aan een intakemiddag kun je niet geplaatst 
worden. Tijdens deze intakemiddag presenteert de leerling o.a. 
zijn/haar portfolio.  Voor de volledige informatie verwijzen wij jullie 
naar de website van het IVKO. (aanmelden-groep 8-intake groep 8). 
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Leerlingen die naar een vakschool willen melden zich bij ons aan om 
deel te nemen aan een intakemiddag. 
Als de intake positief is en de leerling het juiste advies heeft wordt  
hij/zij automatisch op plaatsbaar (toelaatbaar) gezet. Het kan zijn dat 
een enkele leerling op basis van de intakemiddag niet plaatsbaar is. 
Om deze leerlingen de gelegenheid te geven zich op een andere 
school aan te melden, loopt onze school voor op het tijdpad van 
de Amsterdamse kernprocedure die voor reguliere VO-scholen 
geldt. 
 
Voor alle helderheid: de vakscholen (IVKO, het Media Collegae en 
het Hubertus College) staan niet standaard op de voorkeurslijsten. 
De school verschijnt pas op de voorkeurslijst van de leerling als de 
vakschool in MEPS heeft aangegeven dat deze leerling toelaatbaar 
is op de school.  
Is de voorkeurslijst al uitgedeeld vóór de positieve intake, dan staat 
de vakschool (i.c. het IVKO), nog niet op de lijst. De basisschool kan 
dan opnieuw een voorkeurslijst vanuit MEPS printen, waarop nu het 
IVKO wel staat, en aan de leerling overhandigen.  
 

 
Geschiktheid 
Wanneer ben je geschikt voor het IVKO 
 Je hebt een basisschooladvies voor mavo, mavo/havo , havo of 

havo/vwo.  
 Je hebt interesse en ambitie in meerdere kunstvakken en kunt 

dit aantonen tijdens één van de intakemiddagen. 
 Je voelt je thuis in het Montessori-onderwijssysteem waarbij je je 

eigen werk organiseert. Je kunt reflecteren op jezelf en anderen 
en je vindt het prettig om samen te werken. 

 Je kunt geconcentreerd werken in grote domeinen. 
 Wij houden ons aan de Amsterdamse Kernprocedure  
 De leerlingen die afkomstig zijn van een Montessoribasisschool, 

Jenaplanschool, Kunstmagneetschool hebben voorrang op 
plaatsing. Maar alleen indien zij het IVKO als eerste keuze 
aangeven op de voorkeurslijst. 
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 Wij streven naar een gelijke verdeling van mavo- en havo-
leerlingen in de eerste klassen 
 

Als je veel structuur en aansturing nodig hebt in de les, is het IVKO 
geen geschikte school. 
 

 Het IVKO is een (kunst)vakschool. Deelname 

aan intakemiddag is verplicht. 

 Als de intake van de leerling positief is, zal de leerling in 

MEPS op toelaatbaar worden gezet 

 Het kan zijn dat leerlingen die zich bij ons aanmelden op 

basis van de intake niet plaatsbaar zijn. Om deze leerlingen 

de gelegenheid te geven, in de 1e ronde, zich op een andere 

school aan te melden, loopt onze school voor op het tijdpad 

van de Amsterdamse kernprocedure die voor de andere 

reguliere VO-scholen geldt 

 Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen 

voorrang bij plaatsing: leerlingen van een Montessori-, 

Jenaplan of Kunstmagneetschool. 

 Wij streven naar een gelijke verdeling van mavo- en havo-

leerlingen 

Voor 3 maart krijgt de leerling van ons te horen of hij/zij 

plaatsbaar is 

 Vanaf 27 februari t/m 10 maart inleveren ondertekende 

voorkeurslijst bij de school van 1e keuze (IVKO: alleen 

mogelijk als je mee hebt gedaan met een intakemiddag) 

 Inleveren voorkeurslijst: dit kan zonder afspraak van 

maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 15.30 uur 
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Zij-instroom 
Leerlingen die van school willen veranderen noemen we 
schoolwisselaars of zij-instromers. Leerlingen moeten een goede 
reden hebben om van school te wisselen.  
Het IVKO neemt alleen leerlingen aan die voldoen aan de eerder 
genoemde criteria. Aanname van zij-instromers geschiedt op basis 
plaats en geschiktheid. 
 
Procedure voor zij-instromers 
Zij-instromers leveren bij de administratie een dossier aan. Zij 
worden uitgenodigd voor een aannamegesprek, indien: 
 Het dossier compleet is en 
 Aan de formele aannamecriteria wordt voldaan 
 De beschikbare ruimte in de betreffende jaarlaag 
Indien niet aan deze criteria voldaan is ontvangt de leerling een 
afwijzing. 
 
Dossier 
Het dossier bevat: 
 Aanmeldingsformulier 
 Motivatiebrief, waaruit de motivatie en geschiktheid voor het 

IVKO blijkt (kunst-, Montessori- en domeinonderwiis) 
 Schoolwisselformulier (in te vullen door jouw huidige mentor) 
 Rapporten van het afgelopen schooljaar en  
 Het eindrapport van vorig schooljaar 
 Positief advies van jouw huidige school 
 KP2 formulier (als je van een school van buiten Amsterdam 

komt) 
 
Formele aannamecriteria 
 Juiste niveau 
 Je hebt een overgangsrapport 
 Je bent niet vaker dan een keer blijven zitten 
 Bij doorstroom van Mavo naar Havo 4 voldoe je aan de 

toelatingseisen voor doorstroom 
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Portfolio 
Het portfolio neem je mee tijdens het aannamegesprek en bevat: 
 (een selectie van ) eigen werk 
 Laat het proces van ontwikkeling zien 
 
Aannamegesprek zij-instromers 
Tijdens het aannamegesprek wordt beoordeeld of het IVKO de 
beste keuze is om jouw schoolloopbaan te vervolgen. 
Tijdens het gesprek stellen we je vragen over jouw motivatie, jouw 
kunstportfolio en de aangeleverde stukken uit jouw dossier. 
Video, film en muziek willen we graag vooraf bekijken, stuur die dus 
ruim voor het aannamegesprek op. 
Soms nemen we nog contact op met je huidige school. 
 
Na het gesprek ontvang je bericht of je toelaatbaar bent of niet. 
Toelaatbaar betekent dat je ‘geschikt’ bent.  
Zodra we weten of er ook werkelijk plaats is, krijg je bericht dat je 
plaatsbaar bent (of niet). Dat is afhankelijk van de beschikbare 
plaatsen en dat weten we dus vaak pas definitief aan het einde van 
het schooljaar. 
 
Beschikbaarheid 
 2 Mavo/Havo: het aantal beschikbare plaatsen verschilt jaarlijks, 

maar doorgaans is er weinig plaats voor zij-instromers 
 3 Mavo: het aantal beschikbare plaatsen verschilt jaarlijks 
 4 Mavo: In het examenjaar nemen we geen zij-instromers aan 
 3 Havo: het aantal beschikbare plaatsen verschilt jaarlijks 
 4 Havo: het aantal beschikbare plaatsen verschilt jaarlijks en is 

mede afhankelijk van de doorstroom van onze eigen 4 Mavo 
leerlingen 

 5 Havo: In het examenjaar nemen we geen zij-instromers aan 
 
Belangrijk om te weten 
Als je instroomt mag je in het jaar van instromen niet blijven zitten! 
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Schoolwisselaars HAVO 4 
Op het IVKO worden alleen de profielen Cultuur & Maatschappij en 
Economie & Maatschappij aangeboden.  
Het precieze aanbod van vakken vind je op onze website. 
 
Aanvullende voorwaarden voor plaatsing in Havo 4 
 Je bent op 30 september 2017 nog geen 17 jaar 
 Jouw vakkenpakket sluit aan bij het vakkenpakket dat je op het 

IVKO gaat volgen 
En als je rechtstreeks van de Mavo (examen) komt: 
 Je hebt je mavodiploma in vier jaar gehaald 
 Je vakkenpakket mavo sluit aan bij het pakket dat je op het 

IVKO wilt volgen 
 Je hebt een extra vak gedaan 
 Je gemiddelde eindexamencijfer is 6,8 
 Je hebt minimaal 2 zessen en 5 zevens op je cijferlijst 
 
Geen aanname 
 We nemen geen leerlingen aan in de examenklassen 
 We nemen geen leerlingen aan die al een MBO-opleiding volgen 
 We nemen geen leerlingen aan die al een jaar een MBO-

opleiding hebben gevolgd. 
 We nemen geen schoolwisselaars aan gedurende het 

schooljaar. 
 
Formulieren voor aanmelding 
Alle formulieren voor aanmelding (basisschoolleerlingen en zij-
instromers) zijn te vinden op onze website www.ivko.nl onder het 
kopje: aanmelden 
 
Aannamecommissie 
Benno Breeuwer Adjunct-directeur 
Maureen Gefken Voorzitter kunstsectie 
Wendy Krol  Zorgcoördinator 

http://www.ivko.nl/
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Tijdpad van voorlichting, aanmelding en aanname 
 

vrijdag 20 januari 19.00-21.30 uur open avond 

zaterdag 21 januari 10.00-13.00 uur  open dag 

woensdag 1 februari 
 
13.00- 16.30 uur 

 
intakemiddag 

woensdag 8 februari 
 
13.00- 16.30 uur 

 
intakemiddag 

woensdag 15 februari  
 
13.00- 16.30 uur 

 
intakemiddag 

maandag 27 februari 
t/m vrijdag 10 maart 

8.00 – 15.30 uur 
Inleveren voorkeurslijst + 
basisschool advies 

 
 

Nadere informatie 
Voor nadere informatie over onze school en de aanname kunt u 
contact opnemen met onze administratie. 
 
IVKO-school 
Rustenburgerstraat 15 
1074 EP Amsterdam 
 
website: www.ivko.nl 
ivko@msa.nl 
020-5979360 
 
 
 
 
 
 

http://www.ivko.nl/
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