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Het Johan de Witt is een openbare school voor voortgezet onderwijs en valt onder het bestuur van de
Stichting VO Haaglanden. Het Johan de Witt verzorgt onderwijs op drie locaties in Den Haag. Op de
locatie Zusterstraat wordt het Havo, Mavo en Vmbo kader en basis aangeboden. Het Vmbo basis,
MBO-AKA en Praktijkonderwijs vindt u op de locatie aan de Capadosestraat. Het onderwijs aan
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Zaterdagschool en zomerschool

Taal in de Buurt

Naast het reguliere onderwijs, opent het Johan de Witt

In opdracht van de gemeente Den Haag en in nauw overleg

maar al te graag
de deurenin
voor
de mensen
uit de wijk. Zo
Centraal
brede
samenwerking

met de programmaleider van Taal in de Buurt voert het

organiseert het Johan de Witt, in nauwe samenwerking

Johan de Witt Scholen (locatie Hooftskade) een pilot uit

met de gemeente Den Haag, een zaterdagschool en een

die tot doel heeft alle betrokken organisaties die taallessen

zomerschool. Wekelijks nemen ongeveer 1000 mensen deel

verzorgen in het kader van Taal in de Buurt ondersteuning

aan de zaterdagschool. Tijdens de zaterdagschool kunnen

op maat te bieden.

kinderen van groep 7 en 8, leerlingen van het Voortgezet

Voor de toekomst, voor kinderen

Onderwijs en volwassen deelnemen. Er bestaat een

De Support desk biedt praktische ondersteuning bij

uitgebreid aanbod, o.a.:

de toetsing, advisering lesmaterialen, didactiek, inzet

• Lessen Nederlands voor volwassenen (NT2), Engels,

portfolio en evaluatie. Daarnaast wordt ondersteuning

computerles en coupeuse (kleding maken);

middels een website geboden.

• Examentrainingen in vakken zoals Nederlands,

Onderwijs. Kinderopvang. Samen.
Engels en wiskunde;

• Voorbereiding op de overstap naar het Voortgezet
Onderwijs, voor leerlingen uit groep 7 en 8.

Sportcampus
Leerlingen van het Johan de Witt kunnen naast de
reguliere sportlessen deelnemen aan verschillende
sportactiviteiten. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid

Tijdens de zomerschool krijgen deelnemers in vier weken

zwemles te volgen op de vrijdagmiddag. De basketbal-

een uiterst gevarieerd programma voorgeschoteld.

school is al jaren een begrip in Den Haag en omstreken,

Educatie, ontspanning, sport, cultuur en excursies voor

evenals de ADO Den Haag voetbalschool. Maar ook voor

zowel kinderen van groep 7 en 8, leerlingen van het

volleybal, zwemmen, tennissen en fitnessen kun je bij

Voortgezet Onderwijs, maar ook voor volwassenen die

het Johan de Witt terecht.

graag willen bijleren. Aan de zomerschool nemen
jaarlijks ongeveer 150 mensen deel.

Ook voor de buurt
organiseert
het Johan
de Witten
sportieve
Kennis
van Brede
School
IKC
activiteiten, o.a.:
• 24/7 programma voor het Johan Cruyff Court;
• Fitness;
• Zaalvoetbal;
• Basketball;
• Boksen.

Brede School. IKC. Expertise. Advies.

Ambassadeur locatie Hooftskade Jeroen Vrolijk
(j.vrolijk@johandewittscholengroep.nl)
Hooftskade 127

Kennis. Netwerken. Congressen. Advies.

2526 KB DEN HAAG

Telefoon: 070-388 42 00 of mail:
zaterdagschool@johandewittscholengroep.nl
Meer informatie is uiteraard ook terug te vinden op
www.dezaterdagschool.nl

Centraal in brede samenwerking

De zaterdagschool is onderdeel van de krachtwijkaanpak
van de Gemeente Den Haag (Campus Teniersplantsoen)

Voor de toekomst, voor kinderen

Onderwijs. Kinderopvang. Samen.

