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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

Annabel: “Je kunt jezelf zijn.”

Bedir: “Deze school is heel gezellig,  

je hebt hier altijd plezier!” Trots!
Zo’n 1.350 superleuke leerlingen  9,7 voor veiligheid

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



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.

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.

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

Gymnasium op een scholengemeenschap

Dat er op het Christelijk Lyceum ook ander onderwijs is heeft 
veel voordelen. Zo kun jij vrienden of vriendinnen die naar 
atheneum of havo 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!

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.

Matthijs: “Bij Da Vinci werk je binnen één thema aan verschillende 
vakken die bij elkaar horen. Zo moesten we een keer talen die bestaan uit 
tekens, zoals Grieks, ontcijferen. Het leukste vak vind ik toch wel wiskunde, 
vooral wanneer we leren over het herleiden van kwadraten. Ja, het Da Vinci 
heeft veel lesstof, maar als jij ervoor zorgt dat je gewoon oplet en meedoet 
in de les, blijf je er lekker in. De lessen zijn echt niet saai, want je maakt veel 
opdrachten en kijkt ze meteen na. Dat scheelt je ook weer huiswerk!”



Atheneum
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!

 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!

WON-akademie

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.

Tristan: “WON is een afkorting voor Wetenschapsoriëntatie 
Nederland. In deze lessen doe je onderzoek naar een vraag die je zelf 
leuk vindt. Je komt dan tot een antwoord van iets en ontdekt iets wat je 
nog niet eerder wist. Ik zit op voetbal en sta in de centrale verdediging. 
Ik weet dat ik super hard kan trappen, maar hoe hard? De kracht 
waarmee ik de bal trap, ga ik onderzoeken bij WON. En ik wil ook nog 
het gevaar op zee onderzoeken, zoals de Bermuda Driehoek. Ken jij die? 
Dat is een gebied in de Atlantische Oceaan. Vliegtuigen die eroverheen 
zijn gevlogen en boten die er doorheen zijn gevaren zijn op mysterieuze 
wijze gewoon verdwenen. Bizar, hè! Ik wil weten hoe dat toch kan. En 
als je het beste onderzoek uitvoert, mag je deelnemen aan de landelijke 
WON-wedstrijd!”

Annabel: “Ik wilde uitgedaagd worden, ook al wist ik dat het niet 
makkelijk zou zijn. Maar vanaf het moment dat ik de school binnenstapte, 
wist ik dat ik het aankon. Ik heb gekozen voor het atheneum omdat 
ik zelf al wist dat ik het kon en later een universitaire studie, namelijk 
voor dierenarts, wil doen. De lessen worden opgebouwd, waardoor 
het niet té moeilijk is. Het is heel belangrijk dat je je huiswerk wel goed 

verdeeld. Hoe beter je dat doet, hoe meer vrije tijd je hebt! Zo kan ik 
nu nog gewoon hockeyen en met vriendinnen afspreken.



Bewust!Havo
Dat kan geen toeval zijn!

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 havo/mavo-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 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?”

eigentijds

positief

op groei gericht

BETEKENISVOL
ONDERWIJS

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.

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

Indy: “In groep 7 kreeg ik het mavo-havo advies, maar na 
de cito-toets in groep 8 werd het toch een havo-advies. Dus 
dat ben ik ook gaan doen! We werken met leerdoelen en 
tussentijdse testen. Aan het begin van een thema of hoofdstuk 
doe je een 0-meting. Zo zie je precies wat je al van het 
onderwerp weet en kun je je leerdoelen daar naast leggen. Het 
gaat hier niet per se om je cijfers, maar om wat je écht leert. 
Het is belangrijk dat je leert van je fouten. De docenten zijn 
hier heel aardig en helpen je altijd als je hulp nodig hebt!”



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 
moeten werken. Tijdens de lessen 
ga je met deze leerdoelen aan de 
slag. Daar helpen we je natuurlijk bij, 
‘leren leren’, noemen we dat. Maar 
we verwachten ook dat je goed 
zelfstandig kunt werken. Jij bent aan 
zet in de havo/mavo-brugklas! Na het 
eerste jaar kijken we samen met jou 
of je naar 2havo, 2 mavo, of toch nog 
naar 2havo-mavo gaat. Aan het einde 
van jaar 2 maak je écht de definitieve 
keuze: wordt het havo of mavo? 

Kortom: 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

Bedir: “Al vanaf groep 7 wist ik het: ik wilde naar de 
havo. Maar mijn advies in groep 8 was mavo-havo. Een 
twijfelgeval, dus. En daarom koos ik voor deze route. Ik 
vind het fijn dat je twee mogelijkheden hebt, want dat 
daagt je écht uit. En het stelt me gerust dat je niet meteen 
blijft zitten als je wat minder goede cijfers haalt. Daarnaast 
vinden er vaak driehoeksgesprekken plaats. Daar ben ik 
dan samen met mijn ouders en mentor bij. Daardoor weet 
ik precies waar ik aan moet werken en zo haal ik uiteindelijk 
het niveau dat bij me past!”



7:00 uur: “Maartje, word je wakker?”, roept 
mijn moeder terwijl ze op de deur klopt. “Ja!”, zeg 
ik terwijl ik me nog even omdraai.

7:10 uur: Oké, ik moet er nu écht uit. Snel 
omkleden en even een broodje eten. Ik moet niet 
mijn brood voor vanmiddag vergeten!

7:50 uur: Hop, de fiets op. Om 8 uur moet ik 
bij Hotel Apeldoorn zijn, want vanaf daar fiets ik 
samen met vriendinnen naar school.

Het is vrijdag!
De laatste lesdag van de week en de dag voor het weekend is aangebroken. 
Lees hier hoe Maartje deze dag door gaat. 

WIE IS WIE?

08:00 uur: Een plekje zoeken om de fiets weg 
te zetten en mijn spullen in mijn kluisje doen.

08:10 uur: Nederlands, de eerste les...

09:50 uur: Pauze! Snel met mijn vriendinnen 
naar buiten voor een plekje in de zon. Het is echt 
super lekker weer!

10:10 uur: Ik neem nét de laatste hap van 
mijn koekje als de bel gaat. Een blokuur gym. En 
omdat het lekker weer is op het sportveld buiten, 
jippie!

11:50 uur: Pfoe, ik heb honger na het 
gymmen. Gelukkig is het lunchpauze.

12:20 uur: Mijn favoriete vak: Frans. En we 
gaan vandaag iets superleuks doen, want we gaan 
het Franse lied van het Eurovisie Songfestival 
vertalen!

14:50 uur: De bel gaat en dat betekent: 
weekend! Ik ga met een vriendin naar de stad, 
maar moet op tijd thuis zijn voor hockeytraining. 
Maar daarna zie ik ze alweer, want we hebben met 
ons groepje afgesproken.

Mevrouw Aalders 
“Spannend, hé: een nieuwe school, 
nieuwe klasgenoten, boeken in je 

rugtas, van lokaal naar lokaal en ineens 
al dat huiswerk... Als brugklasmentor 
help ik je op weg in het eerste jaar op 
onze school. Daarnaast leer ik je als 

docent Frans stokbrood te bestellen op 
de camping. Voilà!”

Mevrouw Nieuwendijk
“Heb jij net wat extra hulp nodig? Een steuntje in de 
rug? Als ondersteuningscoördinator wil ik graag dat 
jij je fijn voelt op onze school en daar ook echt gezien 
wordt. Welke aanpassingen daar ook voor nodig zijn, 

ik help je daarbij!”

Meneer Siwabessij 
“Als leraar geschiedenis neem ik jullie 
mee op reis door de tien verschillende 
tijdvakken. Wij gaan het bijvoorbeeld 

hebben over de neanderthalers, 
Romeinen, Willem van Oranje en de 

wereldoorlogen. Al deze onderwerpen 
bij elkaar is ongeveer 3,500.000.000 

jaar aan geschiedenis!”

Mevrouw van Duijvendijk-Bierman
“Naast je mentor als aanspreekpunt, 

ben ik er ook voor je als je vragen hebt 
over de dagelijkse gang van zaken op 

school. Ik ben namelijk coördinator voor 
de brugklas havo/vwo en de eerste en 
tweede klas atheneum. Ook overleg 

ik vaak met jouw docenten en mentor, 
want ik ben altijd benieuwd hoe het  

me je gaat.”

Mevrouw Sijmons 
Zit jij op het gymnasium en heb je vragen of moet je 
iets regelen? Dan kun je altijd bij mij terecht, want ik 
ben de coördinator die je dan nodig hebt. Daarnaast 

help ik je als docent jouw creatieve ideeën te vertalen 
naar een origineel werkstuk in het vak 3 dimensionale 

vormgeving (3Dv).

Mevrouw Wegdam 
“Heb jij je draai al gevonden op school? Zijn je cijfers goed 

genoeg om over te gaan? Als coördinator van de havo-mavo 
en havo brugklas heb ik vaak contact met jouw mentor, maar 

ook jij mag altijd op mijn deur kloppen! Daarnaast vertel ik 
je in mijn lessen geschiedenis graag over de ontdekking van 

Amerika, de wereldoorlogen en de farao’s in Egypte.”

Meneer Bergambagt 
“Ik vind beweging echt heel 

belangrijk. Daarom zorg ik ervoor 
dat mijn gymlessen altijd leuk zijn. 

Maar ook jij moet altijd in beweging 
zijn in je ontwikkeling, dus als je 

ergens tegenaan loopt, kun je ook 
daarvoor bij mij terecht. Ik ben 

coördinator van de derde klas havo en 
vertrouwenspersoon.”

Maartje



Of het nu het Christelijk Lyceum wordt, of een andere 
school: naar een middelbare school gaan is best een beetje 
spannend. Geen juf of meester meer, maar mijnheer en 
mevrouw en voor ieder vak een andere docent. De bel gaat 
ieder uur, je moet het lokaal uit, opnieuw je plekje zoeken, 
huiswerk maken, maar ook: samen met je nieuwe vrienden 
en vriendinnen pauze houden, een eigen kluisje en heerlijke 
gezonde broodjes bestellen in onze kantine! 

vak “Nederlands”. Gym noemen wij 
“lichamelijke opvoeding”. 
Natuurlijk zijn er ook vakken die je op 
de basisschool niet gehad hebt, Frans 
bijvoorbeeld. Op onze Open dag in 
januari kun je een kijkje nemen bij de 
verschillende vakken die we aanbieden:

 Nederlands
 Engels
 Frans 
 2DV en 3DV (tekenen en 

handvaardigheid)
 muziek 
 lichamelijke opvoeding 
 wiskunde/rekenen 
 levensbeschouwing, ethiek en 

filosofie
 natuurwetenschappen en digitale 

geletterdheid (NDG)
 aardrijkskunde
 geschiedenis

Welk vak lijkt jou  
het leukste?

Rooster
Naast vakken, krijg je ook een rooster op 
de middelbare school. In het rooster zie 
je precies hoe laat je op school moet zijn, 
hoe laat je vrij bent en welke vakken je 
op een dag volgt. Op het rooster werken 
we met afkortingen. Zo noemen we het 
vak Nederlands: ne en het vak Frans: fa.
Ook zie je een afkorting in hoofdletters, 
die verwijst naar de naam van de 
docent. EGL staat bijvoorbeeld voor 
mevrouw Engel. 
Als laatste staat er lokaalnummer op het 
rooster: E5 betekent dat je les hebt in 
lokaal 5 in de E-gang. >>

TOFFE VAKKEN:
NDG

Het is belangrijk goed met je laptop of computer overweg te kunnen. Hoe maak 
je een Excel-grafiek? Hoe werkt een microscoop? En hoe brandt je een CD? Deze 
digitale vaardigheden leer je het beste door zelf op je laptop of computer aan een 
project te werken. Binnen de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde ga je 
dan bijvoorbeeld aan de slag met een project over het gehoor, om vervolgens een 
mooie digitale flyer over gehoorschade te maken.

LEF
Wat is goed en kwaad? Wat zijn de verschillen 
en overeenkomsten van alle godsdiensten in de 
wereld? En heb jij een ziel? Over de antwoorden 
van deze vragen en meer ga jij jouw brein kraken 
tijdens het nieuwe vak LEF (levensbeschouwing, 
ethiek en filosofie). Én dat is wat de bedenker 
van dit vak, onze eigen meneer Holtrigter, juist 
wil! Tijdens de eerste jaren van het vak gaan jullie 
vooral in op wereldreligies en de kijk op het leven. 
Daarna gaan jullie kijken naar de actualiteiten die 
er op dat moment spelen. Welke dilemma’s zie jij 
in het nieuws? En hoe denk jij daarover? Meneer 
Holtrigter: “Het is een leuk, uitdagend en fris vak 
waarin jij jezelf én de wereld om jou heen beter 
leert kennen!”

We brengen je alvast in de 
brugklassfeer:

Vakken
Op een middelbare school krijg je allerlei 
verschillende vakken. Sommige vakken 
kreeg je ook al in groep 8, maar dan 
had het een andere naam. Zo kreeg 
je op de basisschool het vak “taal”, 
op een middelbare school krijg je het 

   Op naar 
de brugklas



TEST
Heb je goed opgelet? Welk vak heb je volgens onderstaand rooster op  
vrijdag om 09.50 uur? 

* Het antwoord staat onderaan de volgende pagina, in kleine lettertjes.

Woordzoeker
Kan jij alle woorden vinden? 
 lokaal     digitaal     huiswerk     rooster     bel     anglia     aula     sport     brugklas

Ontmoet je nieuwe klasgenoten in juni!
Om je alvast te laten wennen, organiseren alle middelbare scholen een kennismakingsmiddag  
voor nieuwe brugklassers en hun mentor in juni: woensdagmiddag 8 juni 2022. 
Zien we je dan?

* Antwoord: wiskunde/rekenen van E. Oosterhoff (oste) in lokaal E2!

Ma 27 januari Di 28 januari Wo 29 januari Do 30 januari Vr 31 januari

8:00 OFE - wi/rek - (L10) 1 Abs - gs - (A3) 1 STT - NDG - (F1) 1 Egl - 3dv - (H1) 1

9:00 SBM - ne - (L5) 2
 Huiswerk

Hld - fa - (T3) 2 Egl - 2dv - (C11) 2 How - lo - (G2) 2 UTB - ak - (B5) 2

10:00 Eek - en - (L4) 3
 Huiswerk

OFE - wi/rek - (E3) 3 Egl - 2dv - (C11) 3 Abs - gs - (A4) 3 OFE - wi/rek - (E4) 3

11:00 STT - NDG - (L2) 4
 SO

BTL - lv - (B1) 4 OFE - wi/rek - (E5) 4 SBM - ne - (B3) 4
 Huiswerk

Egl - ml (C11) 4

Egl - ml - (L3) 5 How - lo - (G2) 5 Dhm - mu - (C7) 5 Eek - en - (C9) 5 Vse, HKV, BAA - 5
be - (F4, F3, F2)12:00

13:00
SBM - ne - (L1) 6 How - lo - (G2) 6 UTB - ak - (B5) 6 Hld - fa - (C5) 6 Vse, HKV, BAA -  6

be - (F4, F3, F2)

14:00 Hld - fa - (L5) 7 SBM - ne - (B4) 7
 SO

Eek - en - (C9) 7



Olivier: “Ik houd van sporten en 
ik ben echt heel sportief. Al zeven 
jaar lang zit ik op voetbal, in de spits 
van mijn team. Naar de sportklas 
gaan was voor mij dus de 
beste keuze! Nu heb ik elke 
vrijdagmiddag de sportklas 
en gaan we van alles doen. 
Hockeyen, squashen en een 
partijtje spelen... Je krijgt drie 
weken lang één sport en het 
leuke is dat het vaak sporten 
zijn die je anders niet zo snel 
zou doen. Het is ook echt lekker 
om je lesweek zo bewegend af  
te sluiten!”

Talentklassen
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.

Noor: “Mijn vader is televisie 
reparateur. Ik vind het altijd heel 
interessant hoe hij dat doet. Daarom 
koos ik voor de bèta-klas. Laatst 
maakte ik in de les een zonneauto en 
vertelde mijn vader mij over elektriciteit. 
Zo begrijp ik het allemaal beter! Je 
leert hier heel veel, zoals de structuur 
van een brug, maar ook doe je leuke 
proefjes. Laatst hebben wij een heel 
pakje pepermuntjes in een liter-fles cola 
gegooid. Je raadt natuurlijk al wat er 
gebeurde... BOEM!”

Bim: “Ik twijfelde tussen de sportklas en de kunstklas en 
heb uiteindelijk toch voor de kunstklas gekozen. Ik teken 
namelijk heel erg graag. Mijn schriften en etuis zitten 
er zelfs helemaal mee mee onder... Ik wil later architect 
worden, dus dan is het belangrijk dat ik weet hoe ik goed 
moet schetsen en tekenen. Maar in de kunstklas doe je nog 
veel meer! Zo dans en acteer je en maak je video’s. Als je 
creatief bent en van alles durft te proberen, is de kunstklas 
echt wat voor jou.”

Kunstklas

Brayden: “Ik houd van talen. Engels, Frans, Latijn 
en Grieks... Ik wil ze allemaal kunnen spreken. Dus ook 
Spaans! Heel veel mensen in de wereld spreken het, dus 
het is handig als jij het ook kunt. Maar het is ook een mooie 
taal. Onze grappige docent zorgt ervoor dat je de taal snel 
onder de knie hebt: zijn lessen zijn echt leuk! Zo doen we 
soms een Kahootquiz krijgen we een tekenopdracht. Laatst 
heb ik een woordweb gemaakt van een Spaanse traditie: 
het dragen van rode onderbroeken en deze daarna in de 
open haard verbranden. Dat brengt geluk! En dan sluiten 
we de les af zoals ik nu doe: Adios Amigos!”

Sportklas

Bèta+klas Spaans



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.

Hoe overleef ik 
 de Brugklas? Loop jij volgend jaar met een volle rugzak door de nieuwe 
gangen? Spannend, maar ook heel leuk! Hier zijn de beste 
tips van drie brugklassers. Zij weten waar ze het over 
hebben. Zo krijg jij snel een goed gevoel in de nieuwe  
wereld die ‘brugklas’ heet’.

“Kies altijd voor jezelf. Ga 
niet naar een school waar 
je vrienden en vriendinnen 
naartoe gaan, want misschien 
past de school helemaal niet 
bij jou en krijg je spijt. Je hoeft 
ook echt niet bang te zijn dat 
je geen nieuwe vrienden en 
vriendinnen maakt, want je 
bent hier nooit alleen!”

“Pak je spullen ’s avonds 
alvast in, zodat je ’s ochtends 
meer tijd hebt en niet hoeft 
te haasten. Je kunt die tijd 
dan ook gebruiken om je nog 
even voor te bereiden op een 
moeilijke toets. Handig, toch?”

“Zorg ervoor dat je je huiswerk 
goed plant. Zo houd je veel 
meer vrije tijd over. Kijk ook 
altijd even vooruit, zodat 
je weet welke toetsen er 
aankomen en wanneer je dus 
moet beginnen met leren. Ben 
je niet zo goed in plannen? 
Vraag dan je ouders of de 
docenten of ze je kunnen 
helpen.”

Tip van Jens: Tip van Anouk:

Vind je huiswerk 
maken lastig? Kom 
naar de huiswerkklas!

Daniël: “Engels wordt echt bijna overal gesproken. Het is dus super belangrijk dat 
je daar goed in bent. Daarom volg ik Anglia. Dat is een soort extra Engels, zodat je de 
taal nóg beter kunt spreken, horen, lezen en schrijven. Zo oefenen we bijvoorbeeld met 
uitspraak en worden onze toetsen naar Engeland gestuurd en daar nagekeken. Ook al is 
het een extra lesuur in de week, je gaat er geen spijt van krijgen! Je wordt namelijk heel 
goed in Engels, wat handig is voor de rest van je leven.” Tip van Mahina:



DOE-middagen

Topweken
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.

Brugspiekmiddag
Wil jij weten hoe een échte schooldag op het Christelijk 
Lyceum eruitziet? Ben je benieuwd naar de vakken bij ons op 
school? Geef je dan op voor de brugspiekmiddag tijdens de 
DOE-dag. Je krijgt vier verschillende minilessen, waarbij je 
ook van lokaal en docent wisselt. Bij binnenkomst ontvang 
je een echt dagrooster! 

Je krijgt onder andere superleuke lesjes Spaans en Frans, 
NDG (natuurwetenschappen en digitale geletterdheid), LEF 
(levensbeschouwing, ethiek en filosofie). We hebben twee 
routes die middag:
- Route> Havo & Bewust! Havo
- Vwo: WON & Da Vinci. Je gaat onder andere terug in 

het verleden om de waarheid over mythes, legendes en 
raadsels te achterhalen. 

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!

DOE-maand
Kom naar onze DOE-dagen op 
woensdag 3, 10, 17 en 24 november 2021 
van 14.30 tot 16.30 uur.

Open dag
Woensdag 26 januari 2022 
14.00 - 16.30 uur en 18.30 - 20.30 uur

Informatieavond
Maandag 7 februari 2022, 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.

In november is het weer zover, dan kun je onze school beter leren kennen tijdens de DOE-middagen. 
We organiseren op één middag een brugspiekmiddag en op drie middagen onze talentklassen: 
Sportklas, Bèta+ klas en Kunstklas. Je kunt je inschrijven voor de brugspiekmiddag én voor één andere 
middag. Zo kun je één of twee middagen zien hoe leuk onze school is! 

Belangrijke data

Talentmiddagen
Geef je op voor een talentmiddag en ervaar welke talentklas 
bij jou past.

Sport:  Kun je niet genoeg krijgen van sporten? Dan is de 
sportklas echt iets voor jou! We proberen allerlei 
nieuwe sporten uit tijdens deze lessen. Ontdek jij je 
verborgen sporttalent? 

Bèta+:  Vind jij robots interessant, ben je nieuwsgierig 
aangelegd en hou je van experimenteren, dan is de 
bètaplus doe-middag echt iets voor jou!

Kunst:  Stap in de wereld die kunt heeft. Ontwikkel je eigen 
taal als een echte kunstenaar. En leef je uit, in dans 
en muziek!

Wanneer en hoe laat? Woensdag 3, 10, 17 en 24 november 2021. Van 14.30 tot 16.30 uur
Informatie en aanmelden: www.christelijklyceum.nl
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