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1. De visie en missie van Infinity College
De visie van het Infinity College is dat leerlingen beter tot leren komen in een omgeving
waar de leervraag centraal staat. Bij een centrale leervraag kan meer rekening gehouden
worden met individuele behoeften en talenten. Infinity College richt zich daarbij op
leerlingen die de Nederlandse taal in beginsel beheersen en die baat hebben bij
vraaggestuurd onderwijs, georganiseerd in een kleinschalige en goed gefaciliteerde
omgeving.
Onze missie is: “onderwijs op je eigen wijze”
Wij realiseren dit door de individuele leervraag van de leerlingen centraal te zetten bij
het inrichten en het toekennen van mensen en middelen in de school. Daarom zetten wij
voor de deelgebieden pedagogiek, didactiek en monitoring een professional in. De
bevoegd docent is als regiehouder van het didactisch proces verantwoordelijk voor een
onafhankelijke toetsing en becijfering en de pedagoog bewaakt en motiveert het
ontwikkelingsproces. Deze eenheid biedt een volledig pallet aan ondersteuning ten
behoeve van succesvolle leeropbrengsten

2. Waar staat Infinity College voor










Instroom op elk moment van het jaar mogelijk:
Zowel het begin van een lesprogramma als halverwege een programma is op elk
moment te starten.
Flexibel studietempo:
Zowel voor leerlingen die in een regulier als in een versneld tempo willen werken is
het onderwijs ingericht.
Combinatie van online en fysiek lesmateriaal:
De kracht van beide wordt benut op basis van gangbare Nederlandse lesmethoden en
sluit aan bij verschillende leerstijlen van kinderen.
Individuele instructie op maat:
De les sluit aan bij het niveau van uw kind en wij kunnen inspelen op zijn/haar
behoeften, bijvoorbeeld door extra uitleg te geven of door een stapje sneller te
werken.
Persoonlijk contact met onze docenten:
Door de kleinschaligheid is er veel persoonlijk contact tussen de docenten, coaches en
leerlingen.
Meerdere vakken:
Door de door ons gekozen inrichting van het onderwijs zijn alle vakkencombinaties
mogelijk; ook als het extra vakken betreft.
Ouderbetrokkenheid:
Ouders zijn vanaf het begin betrokken bij het onderwijs van hun kinderen en de
keuzes gedurende het schooljaar.
Betaalbaar particulier onderwijs
Infinity College streeft naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding, waarbij met een
marktconforme prijsstelling kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt aangeboden.
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3. Doelen
Infinity College streeft de volgende doelen na:





Door middel van het aanbieden van particulier voortgezet onderwijs,
mogelijkheden te creëren voor leerlingen die in een kleinschalige omgeving beter
tot leren komen.
Ouders adviseren over de onderwijsloopbaan van de leerlingen, met name als
leerlingen de draad weer op moeten pakken.
Zorgen voor een soepele overgang van primair onderwijs naar voortgezet
onderwijs of richting vervolgstudies.
Het aanbieden van aanvullende programma’s of extra ondersteuning waar nodig.

Principes
Infinity College realiseert deze doelen door:










Complete en eerlijke informatie en adviezen te geven over lesmaterialen,
begeleiding en methodieken , zodat geïnteresseerden op goede gronden kiezen
voor Infinity College;
De persoonlijke situatie van de leerling altijd als uitgangspunt te nemen;
Het lesmateriaal regelmatig te actualiseren en te verbeteren;
Bevoegde en betrokken docenten aan te stellen die leerlingen op school en op
afstand kunnen motiveren en vakinhoudelijk kunnen begeleiden;
Waar nodig extra ondersteuning aan te bieden, eventueel door een
gespecialiseerd docent, een psycholoog of andere deskundige;
Te werken met betrokken pedagogisch medewerkers;
Te blijven investeren in de professionalisering van producten en mensen;
Periodieke klanttevredenheidsmetingen en evaluaties om te zetten in structurele
verbeteringen;
Een goede balans te zoeken tussen een positief bedrijfsresultaat en de kwaliteit
van het onderwijs, waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop staat.
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4. Werkwijze
Omdat Infinity College een nieuwe school is, wordt in dit hoofdstuk stap voor stap de
werkwijze van Infinity College beschreven.

Voorbereiding en intake
Wanneer ouders hun kind willen aanmelden bij Infinity College, adviseert Infinity College
eerst langs te komen voor een persoonlijk intakegesprek, waarbij het volgende
besproken wordt:










Waarom de ouders hun kinderen willen inschrijven bij Infinity College;
Of een inschrijving op Infinity College wenselijk is, gezien de huidige situatie;
Wat de werkwijze van Infinity College is (en de rol van de ouder);
Wat het ontwikkelingsniveau is;
Wat de wensen zijn ten aanzien van het vakkenpakket/sector/profiel;
of het kind leer- of gedragsproblemen hebben (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie,
autisme, adhd);
Wat de persoonlijke doelstellingen van leerlingen en ouders zijn met een
inschrijving op het Infinity College;
Of er vanuit de vorige onderwijssituatie relevante contactpersonen zijn;
Welke regels gelden bij inschrijving op het Infinity College.

Op basis van dit gesprek wordt door Infinity College een advies gegeven met betrekking
tot de inschrijving of mogelijk voorafgaande testen. Gaan ouders en leerling over tot
inschrijving, dan wordt een uitgebreid intakeformulier ingevuld en door leerling en ouders
ondertekend. Binnen vier weken na start is er een Leerling Perspectief opgesteld, waarin
doelen, acties en opbrengsten zijn opgenomen.

Niveau
Infinity College wil aansluiten bij het niveau van de leerling. Op basis van de gegevens
van de vorige school geeft Infinity College een advies. Hier wordt ook een intakeformulier
gebruikt dat door de ouders over hun kind wordt ingevuld. Mocht er onduidelijkheid
bestaan over het juiste niveau van aangemelde leerlingen, dan wordt contact opgenomen
met de vorige school of wordt er gebruik gemaakt van de diverse diagnosticerende
toetsen (bijvoorbeeld Cito, RouteVO).

Taalachterstand
Mocht er bij leerlingen een taalachterstand zijn waardoor het volgen van Nederlandstalig
onderwijs belemmerd wordt, dan zorgt Infinity College voor extra NT2-onderwijs aan de
betreffende leerlingen. Hierbij wordt eerst maximaal ingezet en na verloop van tijd is er
met regelmaat onderhoud.

Sociaal-emotionele, burgerschaps- en loopbaanontwikkeling
Scholen zijn in de maatschappelijke context, naast ‘leerinstituut’, natuurlijk vooral een
ontmoetingsplaats waar leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen die zij
nodig hebben om op hun weg naar volwassenheid en de maatschappij passend te
presteren. Een school is niet geïsoleerd, maar is een wezenlijk onderdeel van de
maatschappelijke context waarbinnen ze opereren; in de dagelijkse praktijk zal met
name onze school in aanraking komen met worden met en onderdeel zijn van
maatschappelijke problemen en veranderingen. We willen een effectieve school zijn die
de kansen op een succesvolle deelname aan onze maatschappij vergroot voor alle
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leerlingen. Het onderwijs is erop gericht dat aan ieder kind de mogelijkheid geboden
wordt om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Onze missie qua burgerschap:







Onze school is bij uitstek een omgeving waarin alle betrokkenen veilig kunnen en
durven functioneren. Een school met een veilig pedagogisch klimaat, waarbij
verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander de drijfveer is. We geven elkaar de
ruimte, respecteren en accepteren elkaar.
Een hoge betrokkenheid naar leerlingen en hun ouders toe. Met de leerling en de
ouders wordt een goede band opgebouwd. Er wordt op een constructieve manier met
ze samengewerkt. Men voelt zich mede daardoor nauwer betrokken bij alles wat op
school gebeurt.
Een ieder die bij onze scholen betrokken is, draagt verantwoordelijkheid door met
grote zorg en toewijding te handelen in de verschillende situaties.
Voor iedereen (zowel op leerling- als docentniveau) op school geldt dat je mag, wilt,
durft en kunt ontwikkelen:
o als individu: je groeit en leert je eigen capaciteiten en kwaliteiten ontdekken.
o als lid van een groep: je groeit als gever en ontvanger binnen
groepsprocessen.

Kwaliteitszorg burgerschap en (sociale) integratie:



Onze school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs dat ook gericht is op
bevordering van burgerschap en integratie.
We voeren dit planmatig en cyclisch uit, evalueren en stemmen het aanbod dan weer
af op specifieke omstandigheden in en rond onze school.

Aanbod burgerschap en (sociale) integratie:








We hebben een sterk aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en
integratie.
We besteden veel aandacht aan de bevordering van sociale competenties.
We bevorderen deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving.
We bevorderen basiswaarden die nodig zijn voor participatie in een democratische
rechtsstaat.
We bevorderen kennis, houdingen en vaardigheden die nodig zijn voor participatie in
de democratische rechtsstaat.
We brengen burgerschap en integratie zelf in de praktijk. We kijken naar de langetermijn ontwikkelingen en zorgen op de korte termijn voorSMART-doelen en

interventies.
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de onderdelen burgerschap en loopbaanontwikkeling heeft Infinity College samen met Keuze Lab een jaarprogramma ontwikkeld.
Hierin staat de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal en zullen er, afhankelijk
van de fase waar de leerling in verkeert, aangepast gemaakt worden, bijvoorbeeld als
het gaat om studiekeuze bij de examenleerlingen.
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5. Hoe werkt Infinity College?
Onderwijs van 09.00 tot 17.00 uur
Bij Infinity College gaan leerlingen veertig uur per week naar school. Leerlingen werken
gedurende dag aan hun huiswerk en volgen individueel en in kleine groepen lessen
gedurende de dag. Er is een vast rooster voor de dagelijks aanwezige docenten. De
hoeveelheid lessen die een leerling volgt, wordt afgestemd met de coach en de docent.
De doelstelling is dat leerlingen alle lessen en huiswerk op school maken en het niet
nodig is om thuis nog huiswerk te maken.

Lesuitval
Indien een docent afwezig is worden de lesuren op een andere dag ingepland of wordt de
les overgenomen door een bevoegd docent.

De eerste twee leerjaren
In de eerste twee leerjaren wordt ingestroomd op vmbo-tl of havo/vwo-niveau. Na de
eerste twee jaren wordt definitief bepaald op welk niveau een leerling doorstroomt. Open afstromen kan gedurende deze periode plaatsvinden.

Lesmethode
Infinity College maakt gebruik van Nederlandse lesmethodes die voldoen aan de kerndoelen en leerlijnen van het Nederlandse onderwijs. De methodes die Infinity College
gebruikt zijn maximaal vijf jaar oud, zodat altijd met actueel materiaal wordt gewerkt. Bij
het selecteren van een methode is gekozen voor de methode die zich het beste leent
voor individueel gericht voortgezet onderwijs.

Lesbrieven
Infinity College maakt gebruik van lesbrieven die zijn ontwikkeld bij de Wereldschool.
Deze zijn speciaal voor onderwijs in fysieke vorm, dus met boeken en werkboeken. In de
handleiding staan de lessen en uitleg beschreven in eenvoudige taal, inclusief een
jaarplanning en verwijzingen naar werkbladen en websites. In het voortgezet onderwijs
zijn de lesbrieven geschreven voor de leerling die zelfstandig met het materiaal kan
werken.

Online
Anderzijds biedt Infinity College digitale content voor alle vakken, gebaseerd op de
gekozen methoden. Deze content is leerlinggericht ontwikkeld en wordt ondersteund met
geluidsopnamen, filmpjes, Skypeles en interactieve oefeningen. Hiermee kan de leerling
grotendeels zelfstandig de lessen volgen via onze elektronische leeromgeving in Its
Learning.

Aanvullende materialen
Naast de lesbrieven en de lesboeken krijgt de leerling ook allerlei aanvullende materialen
zoals digitale werkvormen, leesboeken (alle literatuur inclusief), schriftjes, practica etc.
Infinity College verzorgt voor iedere leerling de lesmaterialen en stelt deze beschikbaar.
Iedere leerling heeft een eigen boekenkist in de lesruimte en heeft hier altijd beschikking
over. Desgewenst kunnen lesmaterialen meegenomen worden naar huis, indien dit voor
het huiswerk van toepassing is.
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Digitale leeromgeving
De leerling/ouder krijgt ook toegang tot het webbased Leerlingvolgsysteem. In deze
leeromgeving kan de leerling of de ouder direct communiceren met de docent en in deze
omgeving wordt de voortgang per leerling vastgelegd. In dit systeem kan de ouder, de
leerling en de docent te allen tijde de voortgang bekijken en de feedback van docenten
opvragen.
Naast de digitale informatievoorziening wordt er minimaal tweemaal per jaar een
voortgangsgesprek met de ouders ingepland.

Toetsing
Om de vorderingen van onze leerlingen bij te houden, maakt Infinity College gebruik van
methode-afhankelijke toetsen. De toetsen worden afgenomen op de momenten waarop
de betreffende methode deze aanreikt.
Infinity College neemt daarnaast elk schooljaar methode-onafhankelijke, genormeerde
toetsen af om de vorderingen van de leerlingen nauwkeuriger te kunnen meten.
In het voortgezet onderwijs wordt de RouteVO-toets gebruikt als methode-onafhankelijke
meting.
De resultaten van de leerlingen worden bijgehouden in ons webbased Leerlingvolgsysteem. Infinity College registreert de vorderingen van de leerlingen voor alle vakken in
het leerlingvolgsysteem, waardoor de opbrengsten van het onderwijs inzichtelijk worden.
Een leerling ontvangt via dit systeem ook twee keer per jaar een rapport.
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6. Professionele begeleiding
Docenten van Infinity College (begeleiding en signalering)
Voor de begeleiding van de kinderen werkt Infinity College met bevoegde docenten.
In de praktijk betekent dit per vak een eerstegraads (bovenbouw) en tweedegraads
(onderbouw)docent op locatie. Daarnaast heeft iedere leerling een coach die de
pedagogische begeleiding voor zijn of haar rekening neemt. Er is één coach per twintig
leerlingen. Alle docenten/coaches en andere medewerkers die worden ingezet voor
Infinity College zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Intern Zorgoverleg: de coach, rector en schoolmaatschappelijk deskundige
Commissie van Begeleiding: coach, schoolmaatschappelijk werker, schoolpsycholoog,
onderwijsdeskundige, waar nodig leerplichtambtenaar, jeugdverpleegkundige en
regisseur wijkteam.
Het Infinity College zorgoverleg:
Tijdens dit overleg wordt het zorgbeleid binnen het Infinity College geëvalueerd,
vormgegeven en uitgewerkt. Eens per half jaar zal dit zorgoverleg het zorgbeleid toetsen
op wettelijke kaders, privacy en doelstelling, en waar nodig aanpassen. Zitting nemen
directie, rector, coach, afgevaardigde docenten, onderwijsdeskundige en maatschappelijk
deskundige.
Ten aanzien van de begeleiding van leerlingen op het Infinity College zijn er de volgende
taken en verantwoordelijkheden omschreven:
Taken en verantwoordelijkheden

Het houden van een
kennismakingsgesprek en een startgesprek
met de leerling/ouder als de leerling aan
een nieuw schooljaar begint.

coach, rector

Vakinhoudelijke lessen verzorgen,
gebaseerd op de jaarplanning methode en
de ondersteuningsvragen van de leerling

docent op basis van roosters

Het nakijken van toetsen en het
beantwoorden van vragen. Ieder kind
krijgt persoonlijke feedback (geen
standaard antwoordformulieren).

docent

Het systematisch volgen van de
leeropbrengsten en het tijdig signaleren en
regisseren van
eventuele problemen.

docent en Commissie van Begeleiding
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Het zorgdragen voor een veilig en
voorspelbaar leerklimaat.

coach, Intern Zorgoverleg

Het registeren en analyseren van de
gegevens van een kind in het webbased
leerlingvolgsysteem en geanalyseerd.

docent en Commissie van Begeleiding.

Het maken en opstellen van een tussenen eindrapport van een kind.

coach (getuigschrift) en docent

Het opstellen en bijstellen van plannen om
het onderwijs aan te passen aan de
behoefte van het kind, met het oog op het
realiseren van basisdoelen en extra doelen.

coach, docent, Commissie van Begeleiding

Het evalueren van de uitvoering van de
plannen en het nemen van
voortgangsbeslissingen worden genomen.

Commissie van Begeleiding en Directie

Het schrijven van een onderwijskundig
rapport wanneer de leerling uitstroomt
naar een andere school/onderwijsinstelling.

Onderwijskundige, Rector

Het aanspreken op pestgedrag en het
aanspreekpunt in verband met pesten.

Coach, Rector

Het aanspreekpunt voor het melden van
signalen van huiselijk geweld.

Coach, Rector in samenspraak met
maatschappelijk deskundige.

Door wekelijks een Intern Zorgoverleg te houden, kunnen alle betrokken partijen preventief
werken wat ten goede komt aan de doorlopende leerlijn.

Leerlingenzorg
Wanneer blijkt dat een leerling extra begeleiding nodig heeft en/of de taalbeheersing
onvoldoende is, kan in eerste instantie de begeleidend coach advies en
hulp geven en zo nodig een kortlopende interventie opstellen. Dit kan bij binnenkomst
van een leerling zijn, dan volgen de acties vanuit de intake. Maar ook tijdens het
onderwijs bij Infinity College kunnen moeilijkheden zich manifesteren. De eerste
signalering ligt vervolgens bij de docent en de coach, waarna de coach tijdens het CvB
de regiehouder wordt. Momenteel is er één coach die meer verantwoordelijkheid op zich
neemt, deze zal dan ook een deel als zorgcoördinator fungeren. Zie ook het Zorgplan.
Ouders worden in ieder geval in een vroegtijdig stadium betrokken bij eventuele
problemen en/of inzet van extra ondersteuning van bijvoorbeeld een externe specialist.
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Wat intern in ieder geval aan de orde is:






Toetsen analyseren
Methode-onafhankelijke toetsen analyseren
Evt. aanvullend toetsen of observatie
Leerling Perspectief maken en bespreken met de ouder
Indien de moeilijkheden groter zijn of te uitgebreid wordt een gespecialiseerde
docent, orthopedagoog of een andere specialist ingeschakeld om te ondersteunen bij
het schrijven van een Leerling Perspectief.

De begeleiding gaat vervolgens van start aan de hand van het Leerling Perspectief.
Infinity College maakt gebruik van gestandaardiseerde handelingsplannen uniform
Leerling Perspectief met eenzelfde opbouw en ingevuld naar gelang de behoefte of
benodigde zorg. De documenten rondom deze zorg, analyses, testen en het Leerling
Perspectief, worden opgenomen in het dossier van de leerling in ons leerlingvolgsysteem.
Er is altijd een evaluatiemoment ingebouwd tijdens deze extra zorg. Dit kan middels
een toets, observatie of vervolgopdrachten geanalyseerd worden. Het effect van de zorg
wordt bepaald in overleg met alle betrokkenen. Tevens wordt bekeken of voortzetting
van extra hulp nodig is of dat de leerling weer met reguliere lessen kan verdergaan.
Deze stappen worden altijd besproken met de ouder. Er wordt afgesproken wie
verantwoordelijk is voor de uitvoering en de evaluatie. De communicatie moet helder
zijn. Indien externe hulp nodig is of uitgebreid onderzoek, zal dit in samenwerking en
overleg gaan met de ouders. Voor deze externe zorg werkt Infinity College samen met AVision, een onderzoeks- en begeleidingsinstituut in Apeldoorn. (Zie ook het Zorgplan.)
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7. Hoe gaan we hiermee om
Basis- en gedragsregels
Op het Infinity College zijn een aantal basisregels:






Respectvol omgaan met elkaar
Begrip tonen voor elkaar
Elkaar helpen en steunen
Samen bouwen aan een veilige wereld.
Pesten, ruzie zoeken, agressie, discriminatie of aantasting van andermans
persoonlijke leefwereld wordt niet getolereerd.

Dat geldt voor leerlingen, medewerkers én ouders. Deze basisregels worden op diverse
manieren vormgegeven:
• We hebben coaches die alert zijn en toezicht houden. De coach is tevens de
contactpersoon en vertrouwenspersoon om problemen mee te bespreken.
Contactpersoon voor problemen met een coach is de directie van Infinity College.
• Wie de gedragsregels overtreedt, kan rekenen op een sanctie; We hanteren specifieke
richtlijnen en gedragsregels met betrekking tot mobiele telefoon en geluidsdragers,
internetgebruik, bezit of gebruik van wapens, laserpen, vuurwerk, alcohol, drugs en
agressie (verbaal en fysiek). Daarnaast gaan we ervan uit dat iedereen zich houdt aan
algemeen geldende omgangsregels. Alcohol en drugs gaan niet samen met leren. Bij
gebruik of in bezit hebben in- en om de school worden direct maatregelen genomen
conform onze algemene voorwaarden.

Pesten, geweld en discriminatie
We zijn bijzonder alert op pestgedrag, geweld en discriminatie en hanteren de volgende
procedure: Pestgedrag, geweld en discriminatie kan bij iedere medewerker van school
gemeld worden. De melding wordt doorgegeven aan de coach of directie. Deze horen alle
betrokkenen, van slachtoffer en dader tot omstanders, ouders en medewerkers. Zo
proberen we een eenduidig beeld te krijgen over wat er is gebeurd en wanneer, wie erbij
betrokken waren en wie wat heeft gedaan. Als we een volledig beeld hebben, maken we
afspraken om het samen op te lossen. Bijvoorbeeld door slachtoffer en dader het conflict
te laten uitspreken en excuses aan te bieden. De coach vervult hierbij een belangrijke
rol. Als het conflict niet opgelost kan worden of afspraken niet worden nagekomen,
schakelen we de directie in om de verdere aanpak te bepalen.

Signaleren huiselijk geweld
Het signaleren van huiselijk geweld is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van
het Infinity College. De coach heeft een leidende rol hierin als aanspreekpunt binnen het
Infinity College. Het stappenplan dat we hanteren voor huiselijk geweld is afgebeeld in
onderstaande figuur.
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8. Overgang naar het volgende leerjaar
Bij het bepalen of een leerling wel of niet wordt bevorderd tot een volgend leerjaar wordt
per vak gekeken naar het resultaat van de voortgang. Is deze voldoende dan kan de
leerling door naar het volgende leerjaar. Is de voortgang op dat moment onvoldoende
dan kan de leerling in eerste instantie (ook tijdens de zomervakantie) de laatste
onderdelen afronden. Tussentijds afronden van een leerjaar is natuurlijk ook mogelijk,
mits dat voor het gehele programma van de leerling geldt. De uiteindelijke beslissing
over de bevordering van een leerling naar een opvolgend leerjaar ligt bij de directie van
de school.

Eindrapport
Aan het einde van ieder schooljaar ontvangt een leerling ten minste een eindrapport, ook
als de lesstof door de leerling nog niet is afgerond.

9. Praktische zaken
Vakantierooster 2018/2019 en vrije dagen
Infinity College volgt het vakantierooster:
Herfstvakantie*

21 oktober - 29 oktober

Kerstvakantie
24 december – 4 januari
Voorjaarsvakantie*
18 februari – 22 februari
Goede vrijdag
19 april
2e paasdag
22 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie*
22 april – 3 mei
Hemelvaart
30 mei
e
2 pinksterdag
10 juni
Zomervakantie
15 juli – 26 augustus
 In Diemen zijn deze weken flexibel in te delen door de leerlingen zelf
De kosten van ons onderwijs
Op het Infinity College wordt onderwijs inclusief boeken en sportschoolabonnement aangeboden.
De kosten zijn:
Onderwijs
Onderbouw mavo, havo, vwo
Bovenbouw vwo
Bovenbouw vmbo
Bovenbouw havo
Havo 2–jaar-in-1
Vwo 2-jaar-in-1
Certificaten (per vak)

Betaling ineens
€13.000,€15.000,€14.000,€14.000,€16.000,€17.000,€2.500

Betaling in tien termijnen
€14.040,€16.200,€15.120,€15.120,€17.280,€18.360,Op aanvraag.
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Schoolreisjes, laptop en excursies zijn voor rekening van de ouders.
Onze medewerkers
In het volgende overzicht treft u de medewerkers die op school werkzaam zijn.
Directie en coaches
Naam
Sjoerd Veltman
Ruben van der Winden
Eline Raken
Angela Jellesma
Dirk Luttikhold
Lonneke Hoogenhoud
Coendert Voorink
Sandy Liebeek
Eric Verwoert

Diemen
Directeur
Rector
Coach
Coach
Coach
Coach
Coach
-

Docent Lichamelijke opvoeding
Docent Frans
Docent Geschiedenis

Jasper van Veen
Lamine Samake
Aaldrik Hermans
Robert van Weldam
& Katja van der Linde
Harry Puts
Bert Burger & Jagdies Gajadhar
Frank de Graaf en Reza Jouneghani
Ingrid de Maat
Bernd Albers
Luc Kepers & Marc Schols
Lija Hellendal
Manuel dos Santos
Guus van Huis
Giovanni Rizzuto
Tom Hettinga
Simon Mulder
André Vagevuur
Victor Moorman
Liesbeth Touw

Docent Engels
Docent M&O
Docent Economie
Docent Wiskunde
Docent Scheikunde
Docent Nederlands
Docent Biologie
Docent Duits
Docent Natuurkunde
Docent Aardrijkskunde
Docent Filosofie
Docent Spaans
Docent Latijn
Docent Tekenen
Docent Informatica
Docent Handvaardigheid

Rotterdam
Directeur
Rector
Coach
Coach

Evelyn Armstrong
Hans van der Tholen
Katja van der Linde
Kees Gordijn
Kees Gordijn
Anneke Helder
Rehana Sukhrie
Leonore de Bruijn
Karin Sollart
Corné van Bavel
Wim van Son
Arno Groen
Nadia Gonzalez
Simon Mulder
-

Verzuimbeleid
Leerlingen zijn verplicht voor 09.00 uur aanwezig te zijn. Ziekte en afwezigheid wordt voor 09.00 uur
door de ouders gemeld. Bij afwezigheid wordt door de coaches van Infinity contact opgenomen met
de ouders. Bij structureel te laat komen of afwezigheid wordt een gesprek met leerling en/of ouders
ingepland. Bij meer dan zestien uur ongeoorloofd verzuim per vier weken wordt melding gedaan bij
de gemeente.
Veilgheidsbeleid
De bedrijfshulpverlening bestaat bij Infinity College uit medewerkers die als bedrijfshulpverleners
geschoold zijn. Zij zijn altijd aanwezig indien zich ongelukken of calamiteiten voordoen waarbij
leerlingen of personeelsleden bij betrokken zijn.
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Leerlingenparticipatiebeleid
Er is een leerlingenraad ingesteld uit leerlingen uit diverse leerjaren. Zij zijn de spreekbuis namens de
leerlingen waar het de verbetering van het onderwijs betreft en het organiseren van activiteiten.
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Klachtenregeling
1. Klachten over Infinity College of haar werknemers of leerlingen dienen allereerst te worden
besproken met het daarvoor bevoegde aanspreekpunt op school.
2. Indien dat aldaar niet naar tevredenheid wordt opgelost kan een klacht schriftelijk worden
ingediend bij de klachtcoördinator op het hoofdkantoor van Infinity College te Lelystad, Pascallaan
71, 8218NJ te Lelystad.
3. In geval van een onoplosbaar geschil kan het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechter
te Lelystad, dan wel de volgens de wet bevoegde rechter. Indien Infinity College kiest voor
beslechting door de bevoegde rechter te Lelystad, dan zal zij dit schriftelijk aan de Opdrachtgever
en/of de leerling kenbaar maken, waarbij zij de Opdrachtgever in de gelegenheid stelt om binnen een
maand na deze in kennisstelling te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Contactgegevens Diemen:
Infinity College
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
Contactgegevens Rotterdam:
Infinty College
Schiekade 830
3032AL Rotterdam

Telefoon: 0320 22 99 26
Email: info@infinitycollege.nl
Website: www.infinitycollege.nl

Bijlage 1: Algemene voorwaarden Infinity College
Bijlage 2: Vakken
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Bijlage 1: Algemene voorwaarden Infinity College
ALGEMENE VOORWAARDEN INFINITY COLLEGE
art 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle (studie-) overeenkomsten van Infinity
College B.V. hierna te noemen: “Infinity College”.
De studieovereenkomst heeft betrekking op de studie of op het vakkenpakket zoals op de
studieovereenkomst is vermeld. De schoolgids van Infinity College maakt deel uit van deze
overeenkomst.
art 2 Inschrijving
1. Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers, hierna te noemen “Opdrachtgever” en de leerling
hebben voor inschrijving bij Infinity College een kennismakingsgesprek. Op basis van de gegevens die
Opdrachtgevers en leerling verstrekken waarvan de juistheid Infinity College mag uitgaan, wordt er
een studieovereenkomst aangegaan.
2. Infinity College maakt op basis van deze (historische) gegevens en het toelatingsgesprek een
inschatting van de kwalificaties van de leerling. Een toelating kan nimmer worden gezien als een
garantie voor het behalen van enig diploma.
3. De offerte is maximaal dertig dagen geldig. Als er een verschil bestaat tussen de offerte en de
studieovereenkomst dan prevaleert hetgeen bepaald is in de overeenkomst.
4. De studieovereenkomst komt tot stand na schriftelijke acceptatie door Infinity College van de
ondertekende en ingevulde studieovereenkomst door Opdrachtgever en leerling.
art 3 Beëindiging/annulering/ontbinding/opzegging studieovereenkomst
1. De studieovereenkomst eindigt op de door Infinity College te bepalen laatste dag van het
schooljaar waarin de leerling het Staatsexamen aflegt voor het vak/de vakken dan wel de studie
waarvoor de studieovereenkomst is aangegaan.
2. In bijzondere omstandigheden kan en mag Infinity College de overeenkomst eenzijdig voortijdig
beëindigen. Dit ter beoordeling van de schoolleiding en ontslaat onder meer als de leerling niet aan
zijn/haar verplichtingen voldoet danwel niet aan de met deze gemaakte afspraken houdt. Als zo een
gesprek/beslissing heeft plaatsgevonden wordt opdrachtgever onverwijld op de hoogte gesteld en
vanaf dat moment wordt de leerling niet meer toegelaten tot de lessen en/of het schoolgebouw en –
terrein.
3. De opdrachtgever kan Infinity College ook verzoeken om met beider goedvinden de overeenkomst
te beëindigen op een eerder tijdstip dan overeengekomen.
4. Een verzoek om met beider goedvinden de studieovereenkomst vóór het einde van de
studieovereenkomst te beëindigen dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden bij het
in de studieovereenkomst vermelde adres en Opdrachtgever dient rekening te houden dat er bij
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instemming van eerdere beëindiging kosten aan verbonden zijn van tenminste twee maanden
studiegeld. In geval van tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst door Opdrachtgever is
het studiegeld over de opzegtermijn en de daaraan voorafgaande studieperiode direct en volledig
opeisbaar.
5. Bij vermindering van het aantal vakken in samenspraak met de leerling wordt geen studiegeld
gerestitueerd, tenzij in bijzondere gevallen vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
6. Indien een Opdrachtgever meerdere studieovereenkomsten gelijktijdig of opvolgend
overeenkomt, geniet deze een studiegeldkorting van 2,5% voor iedere volgende leerling of voor ieder
volgend jaar waarin een overeenkomst wordt gesloten. Er is nimmer sprake van een stapelrabat.
7. In de onverhoopt bijzonder situatie dat een leerling komt te overlijden wordt de
studieovereenkomst per einde van die maand ontbonden.
8. In geval het voor de leerling onmogelijk is deel te nemen aan de lessen door een ongeval of ziekte
en schriftelijk dit oordeel door een medisch daartoe bevoegd specialist wordt bevestigd dat dit
langer dan twee maanden zal aanhouden, zal Infinity College meewerken om de overeenkomst te
beëindigen op een eerder tijdstip dan overeengekomen met de eerder genoemde condities.
9. Indien Opdrachtgever enige financiële verplichting aan Infinity College niet nauwgezet nakomt is
Infinity College gerechtigd om alle overeenkomsten met opdrachtgever per direct te beëindigen en
de kosten die daaraan verbonden zijn van tenminste twee maanden studiegeld op opdrachtgever te
verhalen. Het studiegeld over de opzegtermijn en de daaraan voorafgaande studieperiode direct en
volledig opeisbaar.
art 4 Financiële verplichtingen
1. De Opdrachtgever ontvangt van Infinity College een factuur voor het studiegeld per studiejaar.
2. Het volledige studiegeld, voor het betreffende studiejaar, dient op de rekening van Infinity College
te zijn bijgeschreven binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen is. De
Opdrachtgever is in verzuim door het enkele verstrijken van een (betalings-) termijn. De
Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.
3. Betaling van het studiegeld in termijnen is mogelijk, indien hiervoor bij inschrijving wordt gekozen
en bij inschrijving tevens een machtiging voor automatische incasso van de termijnbedragen wordt
ondertekend. De termijnen vervallen op de 1e van de maand in de periode september tot en met juni
van het studiejaar. Bij betaling in termijnen worden (administratie)kosten in rekening gebracht (zie
hiervoor www.infinitycollege.nl).
4. Indien niet tijdig en/of niet volledig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, al dan niet in
termijnen, is Infinity College gerechtigd het volledig verschuldigde bedrag direct en in zijn geheel op
te eisen. Elke betalingsregeling zal in dat geval van rechtswege vervallen.
5. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever aan Infinity College een vertragingsrente verschuldigd
van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
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6. In geval van niet (tijdige) betaling is de Opdrachtgever bovendien gehouden tot betaling van alle
door Infinity College noodzakelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten
(volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen), met een minimum van € 40,‐.
7. In geval van niet (tijdige) betaling of onvolledige betaling van het studiegeld kan de leerling de
toegang tot het volgen van de studie (al dan niet tijdelijk) worden ontzegd en kan Infinity College
besluiten niet over te gaan tot aanmelding van de leerling voor het Staatsexamen zonder dat Infinity
College jegens de leerling en/of Opdrachtgever schadeplichtig wordt.
8. Ook als Infinity College de studieovereenkomst beëindigd of ontbind is Infinity College jegens de
leerling en/of Opdrachtgever nooit schadeplichtig.
9. Infinity College heeft het recht jaarlijks de prijzen te verhogen. Prijsaanpassingen worden jaarlijks
voor 1 mei gepubliceerd voor het daaropvolgende studiejaar.
art 5 De studiedagen, studietijden en het aantal lessen
1. Het studiejaar begint omstreeks 1 september en eindigt omstreeks 1 juli van het daaropvolgende
kalenderjaar of zoveel eerder of later als door Infinity College bepaald wordt indien de leerling in het
betreffende studiejaar het staatsexamen aflegt in het vak/de vakken dan wel de studie.
2. De leerling en Opdrachtgever accepteren de wijze van corrigeren van toetsen en examens zoals
gebruikelijk binnen het Nederlandse onderwijssysteem.
art 6 Examens
1. De leerling en/of Opdrachtgever dient zo nodig zelf zorg te dragen voor de bescheiden voor
leeftijdsdispensatie, één en ander in overleg met Infinity College.
2. Kosten van het staatsexamen komen voor rekening van Infinity College.
art 7 Boeken en andere leermiddelen
1. Vóór aanvang van de studie dient de leerling in het bezit te zijn van de voorgeschreven boeken en
leermiddelen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een goedgekeurde laptop.
2. De boeken worden tijdig door Infinity College verstrekt.
3. Boeken komen voor rekening van Infinity College.
4. Reiskosten i.v.m. practica en/of excursies ten behoeve van het verzamelen van materiaal voor
scripties komen voor rekening van Opdrachtgever.
art 8 Auteursrecht
1. Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van Infinity College berust bij Infinity College. Het
materiaal mag niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Infinity College.
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2. Indien opdrachtgever of leerling (in)direct dit auteursrecht schend verbeurt de leerling en/of
Opdrachtgever gezamenlijk een direct opeisbare boete van € 15.000,00
art 9 Huiswerkbegeleiding
1. Een ieder die deelneemt aan de studie, neemt tevens deel aan de huiswerk- en studiebegeleiding.
Slechts in uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van schoolleiding en directie, kan hiervoor
dispensatie worden verleend.
art 10 Klachten en geschillenregeling
1. Klachten over Infinity College of haar werknemers of leerlingen dienen allereerst te worden
besproken met het daarvoor bevoegde aanspreekpunt op school.
2. Indien dat aldaar niet naar tevredenheid wordt opgelost kan een klacht schriftelijk worden
ingediend bij de klachtcoördinator op het hoofdkantoor van Infinity College te Lelystad, Pascallaan
71, 8218NJ te Lelystad.
3. In geval van een onoplosbaar geschil kan het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechter
te Lelystad, dan wel de volgens de wet bevoegde rechter. Indien Infinity College kiest voor
beslechting door de bevoegde rechter te Lelystad, dan zal zij dit schriftelijk aan de Opdrachtgever
en/of de leerling kenbaar maken, waarbij zij de Opdrachtgever in de gelegenheid stelt om binnen een
maand na deze in kennisstelling te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Art 11 Aansprakelijkheid
1. Indien sprake is van het verwijtbaar niet nakomen van de studieovereenkomst door Infinity
College zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.
2. Infinity College is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Infinity
College is uitgegaan van door de leerling en/of Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
3. Indien Infinity College aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Infinity College beperkt tot een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan het bedrag dat Opdrachtgever in
het betreffende schooljaar in het kader van de studieovereenkomst is verschuldigd.
4. Infinity College is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigen van de door de
leerling meegebrachte eigendommen.
5. De aansprakelijkheid van Infinity College beperkt zich tot de grenzen van de vestiging van Infinity
College. De reis van en naar de vestiging van Infinity College, evenals het buiten verblijven tijdens de
pauzes, vallen buiten de aansprakelijkheid van Infinity College.
6. De leerling en Opdrachtgever zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die de
leerling en/of Opdrachtgever tijdens zijn of haar verblijf op de vestiging van Infinity College
aanbrengt aan medewerkers van Infinity College, dan wel aan medeleerlingen dan wel aan derden
dan wel aan materialen.
art 12 Overige bepalingen
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1. De leerling dient zich te houden aan de ordebepalingen van Infinity College, waarvoor wordt
verwezen naar de schoolgids en dient de aanwijzingen van de leerkrachten c.q. schoolleiders stipt op
te volgen op straffe van schorsing of uitsluiting van het onderwijs en leidend tot onmiddellijke
beëindiging/ontbinding van de studieovereenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling van de
schoolleiding.
2. Indien achteraf blijkt dat door of namens de leerling aangeleverde gegevens, die noodzakelijk zijn
voor toelating alsmede voor een correcte uitvoering van de studieovereenkomst, niet correct zijn
aangeleverd of indien voor toelating relevante gegevens zijn achtergehouden, dan behoudt Infinity
College zich het recht voor om de leerling uit te sluiten van het onderwijs dan wel te verwijderen,
hetgeen tevens een beëindiging/ontbinding van de studieovereenkomst tot gevolg heeft.
3. Door ondertekening van de studieovereenkomst geeft de Opdrachtgever te kennen op de hoogte
te zijn van de aangegane verplichtingen, zoals hier zijn aangegeven en deze volledig en
onvoorwaardelijk na te komen.
4. Indien door overmacht, zulks ter beoordeling van Infinity College, de aangevraagde studie niet
mocht doorgaan, wordt het volledige studiegeld gerestitueerd. Indien een dergelijke studie wel
plaatsvindt op een andere vestiging, kan hieraan worden deelgenomen. De eventuele extra kosten
die hieraan zijn verbonden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Onder overmacht wordt onder
andere verstaan: omstandigheden die de nakoming van de studieovereenkomst door Infinity College
verhinderen en die niet aan Infinity College zijn toe te rekenen, daaronder begrepen stakingen,
stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, overheidsmaatregelen die Infinity College
verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen, gebouw gerelateerde
problemen, bovenmatig ziekteverzuim, algemene vervoersproblemen, een algemeen gebrek aan
voor het tot stand brengen van de studieovereenkomst overeengekomen prestatie benodigde zaken
of diensten, het niet op een rendabele wijze kunnen exploiteren van de vestiging.
5. Tijdens Infinity College schooltijden en tijdens Infinity College schoolactiviteiten alsmede tijdens
twee uren voorafgaand aan en na afloop van schooltijden en schoolactiviteiten geldt het volgende:
de constatering van bezit, handel of gebruik van drugs of alcoholhoudende dranken zowel binnen als
buiten de vestigingen van het Infinity College, respectievelijk binnen of buiten de plaatsen van de
activiteiten van Infinity College, heeft onmiddellijke en onherroepelijke verwijdering van de school,
en daarmee een beëindiging van de studieovereenkomst, tot gevolg.
6. Bij ondertekening van de studieovereenkomst gaat de Opdrachtgever akkoord met het gebruik van
beeldmateriaal dat binnen de vestiging of tijdens externe activiteiten wordt gemaakt en waar de
leerling zichtbaar op kan zijn, voor commerciële uitingen van Infinity College, behoudens wanneer
vooraf schriftelijk door Opdrachtgever en/of de leerling te kennen wordt gegeven dat dit niet
akkoord is. Beeldmateriaal wordt gebruikt voor brochures, posters, advertenties, website en overige
uitingen en kan ook na het eindigen van de studieovereenkomst door Infinity College gebruikt
worden. Het beeldmateriaal (foto of video) is uitsluitend bedoeld voor gebruik door Infinity College
en zal nimmer aan derden verstrekt worden.
Versie juli 2017
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Bijlage 2: Vakkenoverzicht
Vmbo
Klas 1 vmbo-tl
Nederlands
Engels
Frans
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Economie
Biologie
Natuur-/Scheikunde

Methode
Op Niveau 2e editie
Stepping Stones 5e editie
D'Accord 2e editie
Werkplaats 2e editie
BuiteNLand 3e editie
Getal en Ruimte 10e ed.
Pincode 5e editie
Biologie voor Jou 6e editie
Pulsar 2e druk

Klas 2 vmbo-tl
Nederlands
Engels
Frans
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Economie
Biologie
Natuur-/Scheikunde

Op Niveau 2e editie
Stepping stones 5e editie
D'Accord 2e editie
Werkplaats 2e editie
BuitenLand 3e editie
Getal en Ruimte 10e editie
Pincode 5e editie
Biologie voor Jou 6e editie
Pulsar 2e druk

Klas 3 vmbo-tl
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Maatschappijleer
Wiskunde
Economie
Biologie
Natuur-/Scheikunde
Sectorkeuze

Op Niveau 2e editie
Stepping stones 4e editie
D'Accord 2e editie
Neue Kontakte 6e editie
Werkplaats 1e editie
BuiteNLand 2e druk
Impuls 3e editie
Getal en Ruimte 10e ed.
Pincode 6e editie
Biologie voor Jou 6e druk
Pulsar 3e editie
Qompas

Klas 4 vmbo-tl
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Maatschappijleer
Wiskunde
Economie
Biologie
Natuur-/Scheikunde
Tekenen
Sectorwerkstuk

Nieuw Nederlands 4e editie
Stepping stones 4e editie
D'Accord 2e editie
Neue Kontakte 6e editie
Werkplaats 1e editie
BuiteNLand 2e editie
Impuls 3e
Getal en Ruimte 9e editie
Pincode 5e editie
Biologie voor Jou 6e druk
Pulsar 2e editie
(Begeleiding)
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Havo/vwo Onderbouw
Klas 1 havo/vwo
Nederlands
Engels
Frans
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Biologie

Methode
Op Niveau 2e editie
Stepping stones 4e editie
Carte Orange Ed. Navigo 2e ed.
Werkplaats 2e editie
BuiteNLand + Topo 3e editie
Moderne Wiskunde 12e editie
Biologie voor Jou 6e editie

Klas 2 havo/vwo
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Economie
Wiskunde
Biologie
Natuur-/Scheikunde

Op Niveau 2e editie
Stepping stones 4e editie
Carte Orange Ed. Navigo 2e ed.
Na Klar 4e editie
Werkplaats 2e editie
BuiteNLand + Topo 3e editie
Economie M&O 200%
Moderne Wiskunde 9e editie
Biologie voor Jou 6e editie
NOVA 4e druk

Klas 3 havo/ vwo
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Economie
Wiskunde
Biologie
Natuur-/Scheikunde
Profielkeuze

Op Niveau 2e editie
Stepping stones 4e editie
Carte Orange Ed. Navigo 2e ed.
Neue Kontakte 5e editie
Werkplaats 2e editie
BuiteNLand + Topo 3e editie
Economie M&O 200%
Moderne Wiskunde 9e editie
Biologie voor Jou 6e editie
NOVA 3e druk
Qompas
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Havo Bovenbouw
Klas 4 havo
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Maatschappijleer
Economie
Wiskunde A
Wiskunde B

Methode
Op Niveau 3e editie
Stepping stones 5e editie
Libre Service 4e editie
Na Klar 5e editie
MeMo 4e druk
BuiteNLand 3e editie
Dilemma
Economie in Context
Moderne Wiskunde 11e ed.
Moderne Wiskunde 11e ed.

Biologie

Biologie voor jou 5e editie

Natuurkunde

Systematische Natuurk. 8e e

Scheikunde

Chemie Overal 4e editie

Klas 5 havo
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Maatschappijleer
Economie
Wiskunde A
Wiskunde B

Nieuw Nederlands 4e editie
Stepping stones 4e editie
Libre Service 4e editie
Na Klar editie 2008
MeMo 4e druk
BuiteNLand 2e editie
Dilemma
Economie in Context
Moderne Wiskunde 11e ed.
Moderne Wiskunde 11e ed.

Biologie

Biologie voor jou 5e editie

Natuurkunde

Systematische Natuurk. 8e e

Scheikunde

Chemie Overal 4e editie

Profielwerkstuk
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Vwo Bovenbouw
Klas 4 vwo
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Maatschappijleer
Economie
Wiskunde A
Wiskunde B

Nieuw Nederlands 4e editie
Stepping stones 4e editie
Libre Service 4e editie
Na Klar editie 2008
MeMo 4e druk
BuiteNLand 2e editie
Dilemma
Economie in Context
Moderne Wiskunde 11e ed.
Moderne Wiskunde 11e ed.

Biologie

Biologie voor jou 5e editie

Natuurkunde

Systematische Natuurk. 8e e

Scheikunde

Chemie Overal 4e editie

Profielwerkstuk
Klas 5 vwo
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Maatschappijleer
Economie
Wiskunde A
Wiskunde B

Nieuw Nederlands * 4e editie
Stepping stones 4e editie
Libre Service 4e editie
Na Klar editie 2008
MeMo 4e druk
BuiteNLand 2e editie
Dilemma
Economie in Context
Moderne Wiskunde 11e ed.
Moderne Wiskunde 11e ed.

Biologie

Biologie voor jou 5e editie

Natuurkunde

Systematische Natuurk. 8e e

Scheikunde

Chemie Overal 4e editie

Latijn

Fortuna

Grieks

Pallas

Klas 6 vwo
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Maatschappijleer
Economie
Wiskunde A
Wiskunde B

Nieuw Nederlands * 4e ed.
Stepping stones 4e editie
Grandes Lignes 3e editie
Na Klar editie 2008
MeMo 4e druk
BuiteNLand 2e editie
Dilemma
Economie in Context
Moderne Wiskunde 11e ed.
Moderne Wiskunde 11e ed.

Biologie

Biologie voor jou 5e editie

Natuurkunde

Systematische Natk. 8e ed.

Scheikunde

Chemie Overal 4e editie

Profielwerkstuk
Latijn

Fortuna

Grieks

Pallas
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Extra vakken:
Buiten de standaardmethode van Infinity College worden ook de volgende vakken aangeboden:
VMBO: Tekenen, NaSk2
HAVO: M&O, Filosofie, Tekenen, Spaans, Informatica
VWO: M&O, Filosofie, Tekenen, Spaans, Informatica, Wiskunde C
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