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Een week voor de toets blokken. Dat is écht niet 
nodig. Door anders te leren merk je dat je ook 
eerder al kunt checken: wat snap ik, lukt deze 
oefening of heb ik nog hulp nodig? Wij helpen  
je daarbij!

Klaar voor de brugklas! TYPISCH 
� Christelijk�Lyceum

Keuzestress?!
Bang om een verkeerde keuze te maken? Dat is niet nodig! Elke school is 
goed. Het is belangrijk dat je voor een school kiest die past bij jou. Dat de 
plek voelt als thuis, dat je er graag wilt zijn én dat je er nieuwe vrienden 
wilt maken.

Kiki: 
“Ik kom uit Curaçao en ben opgegroeid 
in Qatar. Nederlands lezen en spreken 
was hierdoor voor mij wat lastiger in het 
begin. Omdat ik ook dyslectisch ben, kon 
ik hier wel hulp bij gebruiken. De docenten 
zijn heel aardig en hebben me heel fijn 
geholpen. Hierdoor kan ik nu beter lezen 
én is mijn Nederlandse taal veel beter 
geworden.” 

Demi Lee: 
“Ik heb bij veel scholen gekeken en 
ik voelde me hier gelijk thuis. De 
docenten zijn leuk, de sfeer is goed 
en iedereen is aardig voor elkaar. In 
het begin was het wel even zoeken 
hoe ik het beste naar school kon 
fietsen. Dus een tip: fiets alvast  
de route, dan weet je de school zo 
te vinden”.

Formatief leren = leren leren!
Leren hoe je leert en wáárom je leert. Daar besteden we 
veel aandacht aan. Want waarom is het belangrijk om 
geschiedenis te leren? Een vak kan je anders naar dingen 
laten kijken en dat is handig, voor nu én in de toekomst. 
Ook leer je niet alleen met toetsen. Dan doen we ook met 
leuke quizjes of opdrachten. 

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

 Da Vinci Gymnasium
 Atheneum
 Havo/atheneum

 Bewust!Havo
 Havo/mavo

Het eerste jaar op de middelbare school ben je brug-
klasser. Spannend is het zeker, maar het is vooral ook 
heel leuk. Samen met je nieuwe vrienden en vriendinnen 
pauze houden in de aula, een eigen kluisje, je talenten 
ontdekken en heel veel nieuwe dingen leren. 

Je vindt snel je weg op het Christelijk Lyceum. Hier helpen 
ook je mentor en de brugklasdocenten bij! Zo weet je 
mentor hoe je het beste je huiswerk kunt plannen en je kan 
ook op school je huiswerk maken. We werken niet alleen  
uit boeken. Je gaat ook aan de slag met je laptop.

Hier ben jij aan zet 

Onze docenten en mentoren zijn 
écht goed in hun vak. Bij hen kan 
je altijd terecht! Ze denken met je 
mee, helpen je met plannen, zien je 
en zorgen dat jij je verhaal durft te 
doen. Onze mentorgesprekken zijn 
hier net wat anders dan anders. Jij 
bent zelf aan zet! Dit noemen we een 
driehoeksgesprek: met de mentor, je 
ouders en jou.

Hier voel je je snel op je plek 

Je mag jezelf zijn want het is oké hoe 
je bent. Iedereen heeft zijn eigen stijl 
en dat maakt het juist zo leuk! We 
helpen elkaar, gaan open met elkaar 
om zonder te veroordelen. Omdat 
de sfeer zo goed is, durf je jezelf te 
ontwikkelen en ga je de uitdaging aan. 
Hier leer je, ontdek je jouw talenten en 
krijg je de ruimte.

Hier zijn we er voor jou 

Wat wil je leren en hoe ga jij je 
ontwikkelen? Samen met docenten 
ontdek je de antwoorden op deze 
vragen en leer je jezelf beter kennen. 
En het leuke is, dat ook je klasgenoten 
je hiermee helpen. 
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WELKE�ROUTE�PAST�BIJ�JOU?

Atheneum 

Bewust!Havo
Constant nieuwsgierig zijn naar 
antwoorden, en willen weten hoe 
iets in elkaar zit. Herken je dit? Dan 
is het Da Vinci Gymnasium wat 
voor jou! 

Vier uur per week krijg je, naast je 
gewone lessen, Da Vinci modules. Het 
leuke is dat je dan aan de slag gaat 

met meerdere vakken. Wat hebben 
biologie en wiskunde bijvoorbeeld 
te maken met kunst? En waarom is 
het handig om wiskundige formules 
te kennen als je sport? Ontdek 
verbanden tussen de vakken, leer 
samenwerken en discussiëren. En 
vanaf de eerste klas krijg je twee uur 
per week Latijn en Grieks.

Da Vinci Gymnasium

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. En dat zit al in kleine 
dingen! Je start in de atheneumklas of in de combiklas 
havo/atheneum. Hier ontdek je welke leerweg bij jou 
past: havo of atheneum. Het atheneum past bij je als 
je een brede interesse hebt en je het leuk vindt om 
nieuwe dingen te leren. Daarna ben je helemaal klaar 
om naar de universiteit te gaan!

Route>havo (havo/mavo)

Kiezen voor havo zou eigenlijk bewust 
moeten gebeuren. We willen niet dat je 
toevallig op de havo terechtkomt. Op het 
Christelijk Lyceum is er daarom een havo 
brugklas, zodat jij al in groep 8 kunt kiezen 
voor de havo. Bewust!Havo dus. 

Kennis is handig, maar dan moet je wel weten 
wat je ermee 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. Daarnaast testen 
we deze kennis regelmatig tussendoor via 
leuke quizjes. Zo weet je waar je nog aandacht 
aan moet besteden voordat je de echte toets 
moet maken. Je krijgt dan ook vaak en veel tips 
van docenten, zodat het leren steeds beter en 
gemakkelijker gaat. 

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 werken 
we aan de hand van leerdoelen. 
Leerdoelen vertellen je wat je moet 
kennen en kunnen. Er zijn vaak 
leerdoelen op mavoniveau en op 

havoniveau. Zo wordt het steeds 
duidelijker voor je welk niveau het 
beste bij je past. 

Aan het einde van de brugklas 
kun je in sommige gevallen direct 
doorstromen naar de havo. Lukt 
dit nog niet, dan kom je in havo/
mavo2. Zo heb je nog een heel 
jaar de tijd om richting de havo te 

gaan. Kom je er in de tweede achter 
dat de mavo toch beter bij je past, 
dan zijn er twee momenten in het 
schooljaar waarop je de overstap 
kunt maken naar route>mavo. Je 
blijft dan gewoon in je eigen klas, 
maar de leerstof en toetsen worden 
op mavoniveau aangeboden. 
Onderwijs op maat dus!

Teun:
“Als je goed oplet 
in de klas hoef je 

minder te leren voor de 
toetsen. Tip van mij: 

schrijf mee met 
dingen die je wilt 
onthouden, 
dan gaat 
het een stuk 
makkelijker.”

Fabian: 
“Bij Da Vinci werk je binnen één thema aan verschillende 
vakken die bij elkaar horen. Zo was Leonardo Da Vinci 
vroeger ook. Hij wilde alles over verschillende dingen weten 
en zo leer ik elke keer wat nieuws. Het is heel anders dan de 
gewone lessen en dat maakt het leuk.”

Havo/atheneum brugklas
Wil je je voorbereiden op het hbo of wil je later naar de universiteit? Tijdens het eerste jaar op havo/atheneum 
ontdek je welk niveau het beste bij jou past en wat je het leukste vindt. Vervolgens ga je na de eerste klas 
verder naar havo of atheneum.
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Vind�jij�klimaat�ook�belangrijk?�

Wij zijn een Eco-school! 

Van klas 1 tot en met klas 6 krijg je op het atheneum en gymnasium 
WON-onderwijs. Dit staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. 
Zo maak je vast kennis met het doen van onderzoek!

Voor onderzoek naar de McDonalds. Het kan allemaal!
Wat deze lessen zo leuk maakt, is dat je zelf onderzoek doet naar een vraag die 
jij interessant vindt.  Zo onderzochten leerlingen wat de invloed is van eten op 
sportprestaties. Dus: op naar de McDonalds! Nadat de cheeseburgers op waren, 
gingen de leerlingen rennen. Dat deden ze nog een keer zonder eten én een keer 
nadat ze gezond aten. Wanneer hielden ze het rennen het langste vol? Zo zie je 
maar! Wetenschap is op meer plekken te vinden dan je denkt!   

Viraal met afval – de trashpacker
Een bijzonder bezoek op school! Er kwam een echte 
Trashpacker langs. Een wat?! Dat is iemand die overal ter 
wereld mensen motiveert om zwerfafval op te ruimen. Tijmen 
is zo’n iemand en hij vertelde leerlingen over het gevolg van 
zwerfafval en hoe je zélf het verschil kan maken. In 4VWO 
onderzochten leerlingen wat klasgenoten van Tijmen de 
Trashpacker hebben geleerd. Gaan klasgenoten nu anders 
om met zwerfafval en wat wisten ze voor de tijd al? Ze deden 
onderzoek op de website, maakten een enquête voor leerlingen 
en interviewden een docent. Dát leer je op de WON! 

Tap water met je eigen Christelijk 
Lyceum bidon. Die ontvang je in je 
eerste week! 

Niet alleen onze docenten maar ook onze 
leerlingen vinden klimaat belangrijk. Een 
groep leerlingen zet zich elke maand met 
diverse acties in voor duurzaamheid. Zij 
zijn lid van het eco-team. Draag jouw 
steentje bij en word lid!

WON

Topweken
Drie weken in het jaar zijn er Topweken. Tijdens die 
weken gaan we veel doen! Excursies, activiteiten 
en workshops – kies wat jij leuk vindt. We spreken 
de Duitse taal in Keulen, bewonderen kunst in 
Amsterdam, leren over de natuur van vroeger en nu 
in Naturalis en bewonderen CODA, de beroemde 
kunstwerken van papier in Apeldoorn. Ook in de 
school is er van alles georganiseerd. We ontvangen 
een bekende kinderboekenschrijver, bekijken een 
voorstelling in de aula en leren over mediawijsheid.

Mirthe:
“Op school verzorg ik met een 
klasgenootje de wandelende takken 
en de flappentakken. Dit doen we in 
Het Kabinetje. De takken hebben net 
baby’s gekregen en dat is superleuk!”

Anders is Oké!
Je mag op onze school volledig jezelf zijn! Dat is  
waar de werkgroep Anders is Oké voor staat. 
Docenten en leerlingen vragen het hele jaar door 
aandacht voor verschillende onderwerpen. Denk 
aan geaardheid, interesses, geloof én stijl. Een 
goed voorbeeld van een actie is de Paarse vrijdag. 
Docenten en leerlingen dragen op die dag paarse 
kleding. Ze laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn 
en steunen zo ook de LHBTIQ+ gemeenschap.
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Hoe overleef jij
  de brugklas?
Ben jij al klaar om te beginnen? 
                    We geven je alvast 10 tips!

Wees jezelf! Iedereen heeft een 

eigen stijl, eigen karakter en eigen 

onzekerheden. Dat vinden we juist 

zo mooi. Je maakt hier supersnel 
vrienden!

Ben je bang dat het te makkelijk 
wordt? Nergens voor nodig. 

We dagen je graag uit om je te 
ontwikkelen!

Denk je dat het te moeilijk 
wordt? Maak je niet druk. Docenten 

en leerlingen zijn er om je te helpen! 

Kijk je op tegen het kaften van je boeken? 

Gebruik rekbare boekenkaften, duurzaam én 

handig! Of maak je eigen kaft van je favoriete 
magazines. 

Ben je geen ochtend mens? Pak je 

tas de avond van tevoren in. Scheelt 

je zo 10 minuten én minder stress van 

het zoeken naar dat ene boek wat 
nog onder je kussen ligt.

Blijf vragen stellen! Een heel team 

van docenten, mentoren, leerlingen 

en klasgenoten staan klaar om je te 

helpen. En domme vragen bestaan niet!

Laptop stress? Je kan ook voor een 

klein bedrag een laptop leasen op 

school! Of kijk eens op refurbished 

sites voor een tweedehands model. 

Vaak net zo goed en ook een stuk 
goedkoper!

Gebruik je kluisje! Stop hier wat boeken in, je jas 

en (voor de zekerheid) een regenjas. Zo is je tas 

minder zwaar én ben je voorbereid op slecht weer. 
Heb je een tussenuur? Maak alvast wat huiswerk 

in de mediatheek of ga even chillen in de aula. Er 

zijn genoeg plekken om lekker te zitten. 

5

1 2
3

6 7
8

910

Fabian
“Wil je leren voor een 
toets? Leer dan in blokken. 
Je kan bijvoorbeeld beter 
4x 20 minuten leren in 
plaats van 3x een uur.  
Mijn mentor heeft me  
dat geleerd en dat werkt 
heel goed!”

Jan Jaap
“In de kantine kun je 
veel, lekker én gezond 
eten halen. Dit eten 
we vaak beneden in de 
aula op, maar boven 
heb je ook veel leuke 
banken om te zitten in 
de pauze.”

WIE IS WIE?

Mevrouw Aalders 
“Spannend, hè: 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!”

Conciërge - Meneer Boeve
“Heb je een lekke band? Ben 
je je fietssleutel of kluissleutel 

kwijt? Bij mij of de andere 
conciërges kun je altijd terecht 

als je hulp nodig hebt!”

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. 
We 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!”

Meneer Spikker coördinator  
havo/vwo en atheneum1

“In de lessen bewegingsonderwijs 
laat ik je kennismaken met 
verschillende sporten. Je 

gaat speerwerpen, turnen, 
basketballen, volley ballen, 

klimmen en nog veel meer! In 
de les is er aandacht voor beter 
leren bewegen, samenwerken, 
gezondheid en elkaar coachen. 

Naast docent bewegingsonderwijs 
ben ik ook coördinator voor 

brugklas havo/vwo en atheneum 
klas 1 en 2. Ik praat hiervoor 

veel met leerlingen, mentoren 
en docenten. Samen zorgen wij 

ervoor dat onze school gezellig is 
en goed functioneert!”

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!”

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.”

Hou je van een duurzame start? Weg met 

plastic flesjes en afval zakjes! Gebruik een 

lunchbox en je Christelijk Lyceum bidon. De bidon 

krijg je van ons!
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UITDAGING OP JOUW NIVEAU

Jan Jaap
“Ik wil graag profvoetballer worden. Daarom past 

de talentklas Sport goed bij mij. Ik sport op school 

5 uur in de week, speel wedstrijden en train buiten 

school drie keer. Soms is dat best druk. Mijn mentor 

helpt me met plannen én ik krijg de lesstof iets anders 

dan andere leerlingen. Zo kan ik én sporten én op tijd 

beginnen met leren.”

Kiki
“Creatief bezig zijn is echt mijn ding. Daarom koos 

ik voor de kunstklas. We acteren, zingen, dansen en 

maken video’s. Ook gingen we laatst aan de slag 

met make up. Niet om er mooi uit te zien, maar 

om nepwonden te maken. De kunstklas is écht niet 

alleen voor meiden. We doen bijvoorbeeld ook aan 

breakdance!”

Talentklassen

Waar krijg jij energie van en waar wil jij beter in 
worden? Voor iedereen is dit anders. We dagen je 
uit, op jouw niveau. Samen met een docent maak je 
leerdoelen en leervragen. Ben je bijvoorbeeld heel goed 
in wiskunde maar minder in talen, dan denken we met 
je mee en passen we eventueel je rooster aan. 

Mirthe
“Met de talentklas Science doen we allemaal 

leuke experimenten. Zo leerden we over de 

structuur van bruggen en maakten we er 

zelf één van spaghetti en gingen we robots 

programmeren. Ook hebben wij een heel pakje 

pepermuntjes in een liter-fles cola gegooid. 

Je raadt natuurlijk al wat er gebeurde... 

BOEM!”

Cambridge  
Engels 
Vloeiend Engels leren spreken en schrijven 
op jouw niveau? Doe mee aan Cambridge 
Engels! Hiermee kan op verschillende niveaus 
examen Engels doen. En haal een certificaat dat 
internationaal betekenis heeft!

Je krijgt alle ruimte om je talenten te ontwikkelen door rekening te houden met dingen die jij 
interessant en leuk vindt. Kies waar jij twee uur per week éxtra les van wilt hebben. Je kunt 
kiezen uit de Scienceklas, de Sportklas, de Kunstklas of Spaans.

Als je toe bent aan de volgende stap kan je zelfs, naast 
de reguliere lessen, een programma aan een universiteit 
volgen. Omdat we samenwerken met meerdere 
universiteiten kunnen we goed bekijken wat het beste bij 
jou past.

Scienceklas

Sportklas

Kunstklas

¡Hola!
Spaans 
Als je het leuk vindt om Spaans te leren, dan is deze klas echt iets voor 
jou. Je krijgt twee uur per week les van een docent die je de beginselen 
van het Spaans leert. Voor je het weet spreek je al een aardig woordje 
Spaans. Diviértete!
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Ontmoet je nieuwe klasgenoten in juni!
Om je alvast te laten wennen, organiseren alle middelbare scholen een kennismakingsmiddag. Deze 
middag is speciaal voor nieuwe brugklassers. 

Ben jij er ook bij op woensdagmiddag 21 juni 2023?

Open dag
Woensdag 8 februari 2023
15.00 - 20.00 uur

Informatieavond
Donderdag 9 maart 2023
19.30 uur

Wanneer�zien�we�elkaar?

DOE-maand
In november is het weer zover, dan kun je onze school beter leren kennen tijdens de DOE-middagen. 
Hier ontdek je hoe het is om een échte schooldag te hebben en maak je kennis met onze talentklassen: 
Sportklas, Scienceklas en Kunstklas. Je ziet in één of twee middagen hoe leuk onze school is!

Kom naar onze DOE-dagen op:
Woensdag 2, 9, 16, 23, 30 november 2022  
van 14.30 tot 16.30 uur


