
www.christelijklyceum.nl

“van brugklasser 
naar student”

INFO 2020-2021



Het Christelijk Lyceum is een school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. 
Je krijgt er naast uitstekend onderwijs alle ruimte om je talenten te ontwikkelen. 
We houden rekening met dingen die jij interessant en leuk vindt. Niet alleen een 
leerzame, maar ook een leuke schooltijd dus!

Het Christelijk Lyceum is een christelijke school. Iedereen kan er zichzelf zijn.  
We gaan eerlijk en open met elkaar om, luisteren naar elkaar en veroordelen elkaar 
niet. Kortom: er is een goede sfeer op school, waarin iedereen zich prettig voelt. Je 
voelt je er snel thuis.

Brugklassen
Afhankelijk van je advies kom je in één van de volgende 
brugklassen:

 Da Vinci Gymnasium
 Atheneum
 Havo/atheneum
 Bewust!Havo
 Havo/mavo

Van brugklasser 
naar student

Trots!
Zo’n 1.400 superleuke leerlingen  

9,4 voor veiligheid

Goede examenresultaten 
(ook al is dit nog voor jou ver weg)

Je kunt jezelf zijn

Da Vinci Gymnasium

Uitdaging op jouw niveau
Je krijgt uitdaging op je eigen niveau. Je maakt je eigen leerdoelen en 
leervragen samen met een docent en werkt hier zelfstandig aan. Ben je 
heel goed in bijvoorbeeld wiskunde, maar minder in talen? Dan denken 
we met je mee en passen eventueel je rooster aan. Een aantal van onze 
leerlingen in de bovenbouw volgt, naast hun opleiding op het Christelijk 
Lyceum, een programma aan een universiteit voor extra uitdaging. We 
werken samen met meerdere universiteiten en kunnen daardoor goed 
bekijken wat het beste past bij jou.

Voor wie?
Als jij een vwo-advies van je juf of meester gekregen hebt, is het Da 
Vinci Gymnasium misschien wel iets voor jou! Als je het leuk vindt om te 
onderzoeken en te ontdekken zit je op het Da Vinci Gymnasium helemaal 
op je plek.
Wat je moet weten over het Da Vinci Gymnasium
 Je kunt er jezelf zijn
 Persoonlijke coaching
 Da Vinci modules
 Uitdaging op jouw niveau
 Oog voor jouw talent

Misschien ken je het gevoel wel; je zoekt het antwoord op een vraag 
of raadsel maar je komt maar niet tot de oplossing. Heel vervelend! 
En dan, plotseling, vallen de puzzelstukjes ineens op hun plek. Je hébt 
het! Eureka! Op het gymnasium van het Christelijk Lyceum krijg je tal 
van deze Eureka- momenten. Als jij van leren houdt en nieuwsgierig 
bent, zit je hier op de goede plek.

Het Da Vinci Gymnasium is bijzonder omdat je ‘interdisciplinair’ onderwijs krijgt.  
Dat betekent dat je vier uur per week Da Vinci modules volgt waarin vakken met  
elkaar samenwerken. Je past bijvoorbeeld biologie en wiskunde toe in de kunst en leert 
dat wiskunde ook bij sporten goed van pas komt. Zo ontdek je verbanden tussen de 
vakken, leer je samenwerken, hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, discussiëren  
en debatteren.

Olivier: “Voor elk vak krijg je een Da Vinci-project. Dit project 
gaat over één onderwerp met diverse vakken. Met geschiedenis 
hebben we het nu over Goden en Mensen, maar we bestuderen ook 
kunstgeschiedenis en filosoferen daarover. Bij Tekenen gaan we 
praktisch aan de slag en bij Nederlands leren debatteren. Je kunt dus 
meteen oefenen wat je uitgelegd krijgt en ziet waarvoor je die theorie 
eventueel later nodig hebt. Dat is heel fijn. Je bent lekker bezig met de 
praktijk en werkt veel in groepjes. Ik voelde me vanaf de eerste dag 
meteen thuis op het Christelijk Lyceum.”

Gymnasium op een 
scholengemeenschap
Dat er op het Christelijk Lyceum ook ander onderwijs is heeft veel 
voordelen. Zo kun jij je vrienden of vriendinnen die naar atheneum, havo 
of mavo gaan, gewoon blijven zien op school. En mocht het gymnasium 
toch niet bij je passen, kun je binnen de school overstappen naar 
atheneum.

Latijn en grieks
In de eerste klas krijg je, naast de andere vakken, twee uur per week Latijn en 
Romeinse cultuur. Het jaar daarop krijg je ook Oud-Grieks en de Griekse cultuur. In de 
vierde klas kies je of je doorgaat met Grieks of met Latijn. Of misschien wel met allebei! 
Wist je dat klassieke talen een uitstekende voorbereiding zijn op de universiteit? Je 
vergroot je denkvermogen en je algemene kennis van de wereld en wetenschap! 
Natuurlijk leer je niet alleen uit boeken over de klassieke oudheid. We hebben leuke 
excursies en in de vijfde klas ga je op reis naar Griekenland!



Atheneum Bewust!Havo
Dat kan geen toeval zijn!

Sascha: “Als je van onderzoeken houdt, is het 
Atheneum de goede keus. Ik wil me graag goed 
voorbereiden op een universitaire opleiding. Mijn passie 
is natuurkunde en ik volg Anglia omdat ik heel graag 
in het buitenland onderzoek wil gaan doen. Je krijgt 
veel uitdaging en leuke opdrachten om aan te werken. 
Bijvoorbeeld tijdens de WON-lessen. Daar leer je 
onderzoek te doen. Ik werk nu samen met een vriendin aan 
de onderzoeksvraag: Waarom mensen liegen.
Het Christelijk Lyceum is een leuke school. De sfeer is leuk, 
we hebben een leuke klas en de docenten zijn aardig. Ik 
kan er mijzelf zijn, en we hebben een fijne mentor: bij haar 
kun je altijd iets kwijt.”

Stevig studeren en leuke dingen
Je start in de atheneumklas of in de havo/atheneum-brugklas. In de atheneumklas 
leer je meteen op atheneumniveau. In de havo/atheneum-brugklas krijg je tijdens 
het jaar steeds meer les op atheneumniveau. Naast stevig studeren zijn er ook leuke 
en ontspannende activiteiten. Een hoogtepunt voor elke bovenbouwleerling is de 
reisweek. Verheug je maar alvast op een weekje Londen, Berlijn, Barcelona,  
Praag of Parijs!

WON-akademie
Vanaf de brugklas krijg je WON-onderwijs. Ben jij iemand die het naadje van de kous 
wil weten? Iemand die graag iets onderzoekt, wil weten hoe iets in elkaar zit en wil 
weten hoe en waarom iets wel of niet werkt? Dan zit je goed op het atheneum of 
gymnasium van het Christelijk Lyceum, één van de 50 WON-scholen in het land.

Van klas 1 tot en met 6 krijg je op het atheneum en gymnasium WON-onderwijs.  
Zo bereiden we je zo goed mogelijk voor op de universiteit. Je beantwoordt vragen  
als: Wat is wetenschap? En: Hoe voer je een goed onderzoek uit? In de bovenbouw 
komen er, vaak beroemde, wetenschappers naar onze school.

‘Als ik er niets aan heb, dan hoef ik het ook niet te weten.’ Herken jij jezelf daarin? 
Wij wel! Kennis is nuttig, maar dan moet je wel weten wat je er mee kunt. Daarom 
werken we in de havo met leerdoelen. Die laten je precies zien wat je moet kennen 
en kunnen en wat er belangrijk is aan de leerstof.

Start in de havo-brugklas
Kiezen voor havo zou eigenlijk bewust moeten gebeuren. 
Wij willen niet dat je toevallig op de havo terechtkomt, 
omdat je het in de mavo/havo-brugklas goed gedaan 
hebt, of omdat je in de havo/atheneum-brugklas wat 
mindere cijfers hebt gehaald. Op het Christelijk Lyceum 
is er daarom een havo-brugklas, zodat jij al in groep 
8 voor de havo kunt kiezen, omdat de opleiding je 
aanspreekt. Bewust!Havo dus.

Betekenisvol onderwijs
Lessen worden pas echt interessant als het leren over 
jou gaat. We dagen je daarom uit om de leerdoelen op 
jouw manier te halen. We testen regelmatig met leuke 
quizjes hoe het leren gaat en helpen je daarna verder 
om je leerdoel zo goed mogelijk te behalen. Docenten 
en klasgenoten geven je met gerichte feedback 

 Heb jij een brede interesse en wil je later naar de universiteit? 
 Vind je het leuk om onderzoek te doen? 
 Kom dan naar het atheneum!

Onderzoek saai? Nee joh! Op het atheneum leer je iedere dag iets nieuws en doe je 
onderzoek naar de dingen die je zelf wilt weten. Als je nieuwsgierig bent en graag leert 
voel jij je vast snel thuis op het atheneum bij ons op school!

Sophie: “Tijdens WON bedenk je zelf een vraag waarop je het 
antwoord wilt weten. Samen met Leonor hebben we onderzoek gedaan 
naar kleedgeld. Wordt dit digitaal of contant betaald en hoe wordt het 
besteed? Eerst hielden we een enquête via de mail. We hadden een 
enorme hoge respons. Daarvoor hadden we al gebrainstormd, interviews 
gedaan, op internet gezocht en bedrijven gesproken. Het was in het 
begin best moeilijk, maar met hulp van de WON-begeleider waren we al 
snel op weg!”

Leonor: “Het is heel leuk om te doen omdat je onderzoek doet naar 
iets wat je zelf graag wilt weten. Er zijn ook WON-wedstrijden. Deze zijn 
eerst op school en daarna landelijk! De hele klas mag dan mee om je aan 
te moedigen.”

Willemijn: “Ik heb voor Bewust!Havo gekozen, omdat ik zo in een echte 
havobrugklas kon beginnen en omdat we veel op de laptop werken. Dat vind 
ik fijn. We doen vaak een quiz of een test om te kijken hoe het leren gaat. De 
docenten zijn heel aardig en helpen je goed bij het leren. Ze willen écht dat je 
het haalt. Ik zou Bewust!Havo iedereen kunnen aanraden!”

eigentijds

positief

op groei gericht

BETEKENISVOL
ONDERWIJS

Je kiest voor 
Bewust!Havo omdat
✔ Het duidelijk wordt wáárom je iets leert
✔ Hóe je leert net zo belangrijk is als wát je leert  
✔ Het leren over jou gaat

Op Bewust!Havo maak je kennis 
met positief onderwijs. Fouten 
maken mag!

De wereld wordt steeds 
digitaler. Bewust!Havo 
dus ook. We zorgen 
er wel voor dat we 
computers pas  
inzetten als het ook 
echt beter is voor  
het leren.

Het gaat ons niet alleen 
om het eindresultaat, 
maar vooral om jouw 

hele leerproces. Dit 
noemen we formatief 

evalueren.

belangrijke tips, zodat het leren beter gaat. Leren gaat 
pas over jou, als je snapt wat jij aan de leerstof hebt. We 
besteden veel aandacht aan het nut van de kennis en 
vaardigheden voor je leven in én buiten de school. Zo 
hoef jij je in de les niet meer af te vragen: “Leuk, maar 
wat héb ik hieraan?”



Havo-Mavo: Route>Havo
Heb je een havo/mavo-advies en wil je hard aan de 
slag om door te stromen naar de havo? Dan past deze 
brugklas bij jou!

In de havo/mavo-brugklas werk je aan jouw leerdoelen. 
Je weet wat je al goed kunt en waar je nog aan zou moet 
werken. Dat zijn dan je leerdoelen. Met die leerdoelen 
ga je aan de slag tijdens de lessen. Daar helpen we je 
natuurlijk bij, ook in het ‘leren leren’.  
Maar we verwachten daarnaast wel van je dat je  
goed zelfstandig kunt werken. Jij bent aan zet in de 
havo/mavo-brugklas! Als jij laat zien dat je er klaar voor 
bent, dan ga je verder op de Route>Havo.

Maria: ‘Als er iets is dat ik 
anders zou doen, dan is dat 
eerder leren voor de toetsweek. 
Mijn tip voor de brugklas: begin 
minstens twee weken van 
tevoren. Plannen en oefenen, elke 
dag. Als je dat niet goed kunt, 
neem dan een papieren agenda 
of koop een planner bij de Hema. 
En vraag altijd hulp als je er niet 
uitkomt. Op mijn basisschool 
leerden we wel plannen en 
samenvatten, maar er werd 
bijvoorbeeld te weinig gedaan 
aan rekenen. In de brugklas krijg 
je nog eens de kans om te laten 
zien wat je kunt.’

Anne: ‘Ik wilde heel graag naar de Havo 
en met de mavo-havo-brugklas op het 
Christelijk Lyceum kon ik laten zien dat ik het 
kan,’ vertelt Anne. Alleen naar de resultaten 
van de Cito- of de IEP-toets kijken is niet 
voldoende. Op het Christelijk Lyceum zeiden 
de leraren tegen mij: “je kan de Havo echt 
wel aan!  Maar het  belangrijkste is jouw 
inzet, als je maar hard genoeg werkt, kun je 
heel erg ver komen.’

06.30 uur:  Phoe, de wekker. Ik snooze nog even tot 7 uur.

07.00 uur:  Helaas, ik moet er nu echt uit. Eerst even omkleden en ontbijten.

07.45 uur:   Soms worden we gebracht met de auto, maar vandaag de fiets! Ik 

fiets bijna elke dag gezellig samen met een vriendin naar school.

08.00 uur:  Aangekomen op school. Spullen in mijn kluisje en snel naar…

08.10 uur:   Blokuur gym. Gelukkig heb ik mijn kleren al thuis aangetrokken. 

We sporten nu binnen, maar soms ook op het sportveld buiten.

09.50 uur:   Yes, pauze! Ik haal een broodje, klets met mijn vriendinnen en 

check Whatsapp.

10.10 uur:  Nederlands, saai. We beginnen met lezen, daarna legt de docent 

eerst wat dingen uit en daarna mogen we zelf aan de slag.

11.00 uur:  Mentor uur: “Fijn! De mentor is voor mij een persoon die ik 

vertrouw. Als er iets is kun je dit meteen in de ochtend zeggen.  

Ik voel me dan altijd de dag zelf weer wat beter.”

11.50 uur:  Weer pauze. Ik eet mijn broodjes, check mijn telefoon en praat met 

mijn vriendinnen.

12.20 uur:  Engels. Vandaag een rollenspel. Eén is de tourist,  

de ander Engelsman.

13.10 uur:  Talentklas: lekker sporten Dat is superleuk!

14.50 uur: Vrij! Ik fiets met mijn vriendin naar huis.

15.00 uur:  Ik maak nog wat huiswerk voor Engels en ga dan lekker in de zon 

zitten, morgen weer een dag!

De dag van: 
 EVAKortom: Heb jij de ambitie/drive/wil om door te stromen 

naar de havo? Wil je er ook heel graag hard voor 
werken? En laat je zien dat je het kunt en wilt? Kies dan 
voor Route>Havo en start in de havo/mavo-brugklas.

Doe de check: 
✔ Ik heb een havo/mavo-advies 
✔ Ik ben gemotiveerd voor school 
✔ Ik ben goed te coachen 
✔ Ik wil leren van mijn fouten 
✔ Ik kan zelfstandig werken 
✔ Ik vind samenwerken leuk



boeken mee naar huis en moeten het dus ook weer mee 
naar school nemen. Voorheen kwamen mijn collega’s 
les in groep acht les geven. Hoe leuk zou het zijn als er 
echte middelbare school docenten les zouden komen 
geven?’ Vorig jaar zocht de basisschool daarom het 
Christelijk Lyceum op en ontstond de Brugklasweek. 

‘We kunnen heel veel van elkaar leren. Waarom maken 
we daar zo weinig gebruik van?’ vroeg ook Sandra 
Bloemsma coördinator brugklassen bij het Christelijk 
Lyceum zich af. Aangezien zij in het basisonderwijs 
is begonnen, heeft zijzelf er wel een idee van. Maar 
hoe is dat voor haar collega’s? ‘Sinds ik zelf van de 
basisschool ging, ben ik er nooit meer terug geweest. 
Het is wel een eyeopener om te zien met wat voor 
kennis en inzicht de leerlingen bij ons komen. Eigenlijk 
zit er maar een paar weken tussen de basisschool en 
de brugklas. Nu ik zie hoe daar dingen gaan, denk 
ik wel: ze kunnen meer dan ik dacht. Ze zijn meer 
gewend qua zelfstandigheid, of werken in groepjes 
bijvoorbeeld’ zegt docent Frans Cindy Aalders.

Op de eerste woensdagmiddag in juni organiseren alle 
middelbare scholen al een kennismakingsmiddag voor 
de nieuwe brugklassers en hun mentor. Hieromheen is 
de brugklasweek geprogrammeerd, niet als werving, 
maar in de eerste plaats gericht op samenwerking. De 
bedoeling is dat de leerlingen alvast een beetje in de 

sfeer van de brugklas komen. ‘Er is natuurlijk al jaren een 
warme overdracht en dat betekent dat we altijd met elke 
basisschool contact hebben. De leerkracht heeft immers 
een schat aan informatie. Maar door dit project krijg je 
een heel ander contact met de basisscholen. Je leert 
elkaar een stuk beter kennen. Dat praat veel makkelijker.’

Een vijftal docenten van het Christelijk Lyceum gaf les op 
drie basisscholen en niet alleen zij zijn enthousiast. ‘Wat 
leuk zou het zijn als je het programma nog verder kunt 
uitbreiden. Dat de kinderen bijvoorbeeld op onze school 
een lesje komen gymmen,’ zegt Sandra Bloemsma.
Cindy Aalders heeft een basis les Frans gegeven, 
gewoon zoals ze dat in de brugklas ook zou doen. 
De leerlingen zijn enthousiast. Sommige kinderen 
kunnen al tot tien tellen, maar voor anderen is 

Frans echt helemaal nieuw. Aan het einde van de les krijgen ze nog een aantal 
werkbladen als huiswerk mee voor de volgende keer. De eerste bezwaren komen 
spontaan op: ‘Hoe moet dat nou? Ik ga dit weekend weg!’ ‘Plannen is voor deze 
leeftijd gewoon nog erg lastig,’ zegt Cindy Aalders. ‘In onze mentorlessen leren 
we de leerlingen hun werk te plannen en daarmee gaan ze aan de slag.’

‘Op de basisschool zitten in een klas van 30 leerlingen alle niveaus door elkaar. Als 
het over differentiëren gaat kunnen we nog heel veel van de basisscholen leren,’ 
zegt Cindy Aalders. ‘Als je ziet wat daar gebeurt, krijg je ook echt bewondering 
voor het werk van de basisschool leerkracht,’ vindt ook Sandra Bloemsma. ‘Als 
mentor op een middelbare school krijg je wel eenzelfde soort relatie met leerlingen 
als de juf op de basisschool. Maar op de middelbare school hebben de leerlingen 
dertien vakken en zij zullen dus niet met al hun docenten zo’n band krijgen.’
De basisschool: ‘We geven de kinderen echt het gevoel mee hoe het volgend jaar 
wordt: dit ga je zoal meemaken. Op onze school kunnen ze nog even kind zijn 
en gaat het er vaak gemoedelijk aan toe. Voor de kinderen is dat ook wennen: 
op de middelbare school is het gepamper wel over,’ zegt ze. ‘Even wat drinken 
tijdens de gymles is er niet meer bij en als je door de les heen praat, krijg je lik op 
stuk. Ook in dat opzicht vind ik de Brugklasweek echt meerwaarde hebben. Wij 
zijn enthousiast, de ouders zijn enthousiast en onze leerlingen niet minder.

Contact
Jachtlaan 108  7313 EC Apeldoorn  Postbus 2939  7301 EH Apeldoorn
055 35 75 200  info@christelijklyceum.nl  www.christelijklyceum.nl

Of het nu het Christelijk Lyceum wordt, of een andere school: naar een 
middelbare school gaan is best een beetje spannend. Broers, zussen, vriendjes 
en vriendinnen plaagden er al mee: ‘volgend jaar word je een brugpieper 
met een grote tas!’ Tijdens de Brugklasweek wordt er veel gedaan en 
over volgend jaar gepraat en dat maakt de overstap vooral heel leuk.

‘Vanaf de tweede helft van het jaar bereiden we de leerlingen voor op de 
middelbare school. De leerlingen moeten vanaf eind groep zeven hun weektaken 
in de agenda schrijven, ze krijgen voor vier vakken huiswerk en ze bezoeken open 
dagen,’ vertelt een groep 8 leerkracht. ‘De Cito-toets is geweest, de adviezen zijn 
gegeven… Zou het dan niet leuk zijn om de kinderen alvast in de brugklassfeer 
te brengen? Hoe werkt dat eigenlijk? Je mag geen Juf of Meester meer zeggen, 

maar Mijnheer en Mevrouw. De bel gaat ieder uur, 
je moet het lokaal uit, opnieuw je plekje zoeken…’
‘De afgelopen jaren simuleerden we dit op onze school. 
Als de bel gaat, pakken de leerlingen hun tas, lopen een 
rondje om school en gaan daarna weer terug in de klas 
op een andere plaats zitten. De kinderen krijgen hun 

   Op naar 
de brugklas “De eerste keer dat ik 

hier kwam voelde ik mij 
meteen op mijn plek”

Sandra Bloemsma (links) en Cindy Aalders



Talentklassen

Emma: “Ik houd van sport, het is superleuk en gezond. De meeste 
sporten uit de Sportklas krijg je niet bij gym; klimmen, schaatsen, 
snowboarden... We sporten vaak buiten en bij locaties buiten school 
bijvoorbeeld trampoline springen. Volgend jaar ga ik weer kiezen voor 
de Sportklas.”

Sameer: “Ik blijf graag fit en vind het ook heel leuk om andere 
sporten te ontdekken. Het leukste aan de Sportklas vind ik dat je 
nieuwe dingen leert en kunt kijken of je andere sporten leuk vindt. 
En dat je in de derde klas lekker samen gaat mountainbiken in de 
Ardennen. Daar heb ik nu al zin in.”

Bengt: “Het is leuk om iets te kunnen kiezen wat je écht leuk vindt. 
Als ik sport zie ik het leven gewoon lekker positief. Een leven zonder 
sport kan ik me niet voorstellen. Van sporten word je fit maar leer je 
ook samenwerken en doorzetten.”

We geven je alle ruimte je talenten te ontwikkelen door rekening te 
houden met dingen die jij interessant en leuk vindt. Zodat je niet alleen 
een leerzame, maar ook een leuke schooltijd hebt! Twee uur per week 
mag je daarom zelf kiezen naar welke speciale klas jij gaat:
je kunt kiezen uit de Bèta+klas, de Sportklas, de Kunstklas of Spaans.

Sportklas

Bèta+klas
Anna: “Bij de Bèta+klas mag je veel dingen 
zelf maken en doen. Ik heb voor de Bèta+klas 
gekozen omdat ik het leuk vind om proefjes te 
doen en geïnteresseerd ben in techniek. Je krijgt 
allemaal projecten: Rocket Science bijvoorbeeld. 
We hebben net een LEGO Robot leren 
programmeren. We doen nu allerlei proefjes, 
witte jas aan, bril op en gaan. Superleuk! Op het 
programma staat ook nog een rookbom maken 
maar dat is helaas nog niet gebeurd.”

Spaans
Lotte: “Bij de talentklassen kun je ook voor Spaans kiezen. Ik houd 
van nieuwe talen leren dus de keus was snel gemaakt. Ik volg het hele 
jaar al Spaans. Spreken vind ik nog moeilijk, maar ik ken al wel veel 
Spaanse woorden. Het lijkt me leuk om het straks goed onder de knie 
te hebben. Naast met elkaar spreken, luisteren we ook naar Spaanse 
muziek of soms spelen we bingo en horen we de cijfers in het Spaans. 
Leuk, leerzaam en gezellig. Adios!”

Kunstklas
Myrthe: “Ik houd heel erg van dansen, zingen. Je krijgt blokken 
met dansen, zingen, toneel maar je kan ook workshops volgen zoals: 
Djembé en grime. Ik dans heel veel en naast al het studeren kan ik hier 
al mijn creativiteit kwijt! Dansen doen we bij Tim Koldenhof. En laatst 
hebben we geleerd hoe je een vlog kan maken en monteren: alles op 
je mobiel echt superleuk” 



Anglia
Bijna overal ter wereld spreken mensen Engels. Handig dus als je goed Engels kunt! 
Je gebruikt het op vakantie, als je later in het buitenland wilt studeren of misschien 
wel in een ander land wilt werken. Op het Christelijk Lyceum kun je beter worden in 
Engels door het volgen van Anglia.

Join!
Wil jij ook meedoen? Great! Alle leerlingen kunnen kiezen voor Anglia. Je kunt het 
jarenlang volgen en ieder jaar wordt het een tikkeltje moeilijker. Je begint natuurlijk bij 
het begin. Als je al iets voorloopt op de rest, start je een niveau hoger. Aan het eind 
van het jaar krijg je een certificaat. Met sommige Anglia-certificaten is je Engels zelfs 
goed genoeg voor internationale universiteiten!

Huiswerkklas
Het lijkt wel een beetje op thuis huiswerk maken: 
eerst wat drinken met iets lekkers en daarna aan de 
slag. Vind je huiswerk maken lastig? Kom dan naar de 
huiswerkklas!

Tijdens de huiswerkklas van het Christelijk Lyceum maak 
je huiswerk onder toezicht. Van maandag tot en met 
donderdag tussen 15.00 en 16.30 uur kun je op school 
terecht in het lokaal van de huiswerkklas.

Joeri: “Op het Christelijk Lyceum is een goede sfeer, Ik had er al goede 
verhalen over gehoord en ben hier nu met veel plezier . Anglia is eigenlijk 
een extra vak voor Engels, een extra uur per week. Het is handig voor als 
je iets meer moeite hebt met Engels. Je moet één uur langer naar school. 
Op mijn basisschool heb ik bijna geen Engels gehad en met Anglia heb ik 
dat snel kunnen bijspijkeren. We praten in de les, krijgen werkwoorden 
en spelling, maar luisteren ook naar muziek. Aan het einde van het jaar 
krijg je een eindtoets en krijg je een diploma. En je kunt het ieder jaar 
weer opnieuw kiezen als je dat wilt.”

Hoe overleef ik 
 de Brugklas Loop jij volgend jaar met een volle rugzak door de nieuwe gangen? 

Spannend! Maar ook een heel leuk! Hier zijn tien tips van Sterre om 
snel een goed en vertrouwd gevoel te krijgen in de nieuwe wereld  
die ‘brugklas’ heet.

Sta open voor nieuwe mensen
Voor iedereen is het nieuw. Dus is het gemakkelijk om contact te maken. 
Daardoor kun je leuke nieuwe vriendschappen sluiten. Stap gewoon op 
iemand af.

Gebruik je kluisje
….en maak meteen een sleutel na als reserve, handig want soms weet  
je even niet meer waar de sleutel is.

Neem niet een te grote tas mee. Je kunt namelijk elke pauze  
naar jouw kluisje en dat scheelt heel wat gewicht! En dus kun je een 
handtas meenemen… fashion tip voor meisjes :-)

Doe je best, meer kun je niet doen.

Maak je geen zorgen over jouw rooster of dat je het lokaal niet  
kunt vinden; er is altijd wel iemand die het weet. Loop daar gewoon 
achter aan.

Vraag als er iets is hulp aan jouw mentor.

Soms kan het ook even niet leuk zijn, dat is okay.
Soms baal je gewoon of heb je een rotdag. Dat is niet erg, het hoort er 
ook bij. En doe wat je het liefste doet op zo’n dag.

Tips van Sterre:
Elke dag iets leren, is handiger dan in één dag alles. 
Ga eerst even sporten of chillen als je uit school komt en maak  
dan pas jouw huiswerk.

Blijf wie je bent.

Enjoy and have fun!
Je gaat goede vrienden maken, leuke dingen doen en mooie  
avonturen beleven.
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O ja, bijna vergeten: …luister niet naar jouw grote broer of zus die zegt dat je  
voor Nederlands de Dikke van Dale en voor Aardrijkskunde de Grote Bosatlas in 
jouw tas moet stoppen. Tot volgend jaar!

Vind je huiswerk 
maken lastig? Kom 
naar de huiswerkklas!



DOE-middagen

Topweken

Voor speurneuzen, onderzoekers, creatief denkers en spanning- en sensatiezoekers! Alle 
toekomstige brugklassers kunnen meedoen met verschillende labs tijdens de DOE-middagen.

In de brugklas heb je drie keer per jaar een Topweek. 
Naast les, krijg je allemaal leuke activiteiten. Denk aan 
theatervoorstellingen, excursies en vakoverstijgende 
projecten. De laatste Topweek van het schooljaar is 
een digitale Topweek: bouwen van een game, sociale 
mediawijsheid en digitaal presenteren.

Technolab
Samen met collegawetenschappers ga jij kijken wat 
je allemaal met ballonnen kan doen. Doe mee aan het 
Wetenschappelijk Ballonnen Festival.

Archeologielab voor vwo-leerlingen
Graaf en bestudeer jouw vondsten met een heel team 
archeologen en trek conclusies!

Talenlab
Op het Christelijk Lyceum is iemand vermoord! Wie is 
de dader? Wat was het moordwapen? Waar ligt het 
lijk? Als journalist ga jij op onderzoek uit.

Sportlab
Als bewegingswetenschappers gaan we een 
sport onderzoeken. Bewegen en wetenschap: een 
spannende combinatie!

Kunstlab
Stap in de wereld die kunst heet. Ontwikkel je eigen 
beeldtaal als een echte kunstenaar.
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Geschiedenis voor vwo-leerlingen
Onderzoek een mysterie! Je gaat terug in het verleden 
om de waarheid over mythes, legendes en raadsels te 
achterhalen.

Muzieklab
Leef je uit tijdens dit lab. Je hoeft niet muzikaal te zijn, 
wel gemotiveerd!

Wanneer en hoe laat?
6, 13, 20, 27 november
Van 14.30 tot 16.30 uur

Je kunt aan één lab meedoen per middag. Je mag je 
voor maximaal twee Lab-middagen opgeven. 

Informatie en aanmelden: www.christelijklyceum.nl.

Activiteiten
Ook buiten de klas leer je veel. Daarom organiseert 
het Christelijk Lyceum activiteiten op het gebied van 
kunst, cultuur, sport en ontspanning. Vaak hebben de 
activiteiten te maken met de lessen, maar ze zijn er 
ook om elkaar beter te leren kennen of samen plezier 
te hebben!

Belangrijke data

DOE-maand
Kom naar onze DOE-dagen op 
6, 13, 20, 27 november
van 14.30 tot 16.30 uur.

Open dag
Woensdag 22 januari 2020
14.00 - 16.30 uur en 18.30 - 20.30 uur

Informatieavond
3 februari 2020, 19.30 uur
Voor ouders en groep-8-leerlingen

Contact met je ouders
We vinden het belangrijk dat je ouders op de hoogte zijn van de dingen die spelen 
op school. Daarom hebben zij regelmatig contact met jouw mentor. Ook kunnen 
ze inloggen in Magister, ons leerlingenvolgsysteem. Hier staan jouw cijfers, 
het huiswerk en jouw aanwezigheid vermeld. Na het rapport organiseren we 
spreekavonden en ouderavonden. Ook ontvangen jouw ouders via de mail brieven 
en informatie van ons.



Jachtlaan 108
7313 EC Apeldoorn

Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

 055 35 75 200
 info@christelijklyceum.nl

 www.christelijklyceum.nl

Wat speelt er op school? In de Jachtlaan 108 vinden ouders interessante artikelen van 
leerlingen en medewerkers. Het online magazine geeft een kijkje in de schoolbanken 
door middel van persoonlijke verhalen, interviews en reportages.

https://www.christelijklyceum.nl/ouders/jachtlaan-108/

JACHTLAAN 108
“van brugklasser 

naar student”


