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Veelgestelde vragen en antwoorden 

Algemeen 

Q:  Welke brugklassen hebben jullie? 

A:  Er zijn vijf verschillende brugklassen; havo/mavo, havo, havo/vwo, atheneum en 

gymnasium 

Q:  Welke vakken heb je in de brugklas? 

A:  In de brugklas heb je 12 vakken: Nederlands, Frans, Engels, Wiskunde, NDG 

(Natuurwetenschappen en Digitale geletterdheid), geschiedenis, aardrijkskunde, 

2DV (tekenen), 3DV (handvaardigheid), bewegingsonderwijs, muziek en LEF. 

Op het gymnasium heb je daarnaast in de eerste klas ook Latijn. 

Q:  Wat zijn jullie lestijden? 

A:  Lessen duren 50 minuten. We beginnen om 8.10 uur en in de brugklas ben je 

uiterlijk om 14.50 uur uit. De lessen aan de Blekersweg beginnen twintig minuten 

later (zodat de docenten tijd hebben om van de Jachtlaan te komen). Een les op 

de BW begint dus om 08:30. 

Q:  Hoeveel leerlingen hebben jullie op het Christelijk Lyceum? 

A:  Op het Christelijk Lyceum zitten ongeveer 1300 leerlingen.  

Q:  Hoe groot zijn jullie klassen en hoeveel brugklassen hebben jullie? 

A:  Gemiddeld hebben wij 25 leerlingen per klas. We hebben dit schooljaar 9 

brugklassen. 

Q:  Hoeveel lokalen zijn er op het Christelijk Lyceum? 

A:  57 lokalen aan de Jachtlaan en de Blekersweg samen. Ook hebben we 2 prachtige 

gymzalen aan de Jachtlaan en een sportveld. 

Q:  Jullie hebben toch een andere locatie? 

A:  Alle leerlingen hebben één dag per week les op de Blekersweg. Ze blijven daar de 

hele dag en pendelen niet. De docenten gaan wel heen weer. De Blekersweg is 

een gezellig, klein schoolgebouw. Leerlingen ervaren de dag op de Blekersweg als 

heel fijn, omdat alle brugklassers dan bij elkaar zitten. 

Q:  Hoe is de sfeer op het Christelijk Lyceum? 

A:  Het is een gezellige en leuke school. Leerlingen voelen zich snel thuis en kunnen 

zichzelf zijn.  

Q:  Wat is het slagingspercentage? 

A:  Onze examenleerlingen halen al jaren goede resultaten. Slagingspercentages zijn 

op mavo, havo en vwo goed, ook in vergelijking met landelijke gemiddeldes.  



2 
 

Q:  Hoeveel tijd ben je kwijt aan het maken van huiswerk? 

A: Dat hangt ervan af hoeveel je in de les al kan doen, maar een streven is maximaal 

1,5 uur. 

Q:  Geven jullie les in robotica? 

A:  We hebben geen vak robotica, maar in de talentklas Sience zijn er robotica-

modules.  

Q:  Hoeveel lesuren heb je in de brugklas? 

A:  32 lesuren van 50 minuten. 

Q:  Is overstappen naar een ander niveau mogelijk als blijkt dat je in de verkeerde 

brugklas zit? 

A:  Een overstap is mogelijk. Voor overstappen naar een hoger niveau geldt dat je 

resultaten goed genoeg moeten zijn en de docenten positief zijn over je 

werkhouding, inzet en kennisniveau. Dit gebeurt dan meestal na het eerste 

leerjaar. 

Q:  Mag je tijdens de pauzes van het schoolplein? 

A:  Nee, leerlingen in de brugklas en de tweede klas mogen niet van het plein af. Je 

kunt hier op school broodjes en drinken kopen. Dus mocht je je brood vergeten 

zijn, dan kun je op school iets lekkers kopen. 

Q:  Kan ik bij mijn vriend(in) in de klas komen? 

A:  Op het aanmeldingsformulier kan je je voorkeur aangeven en we proberen hier 

rekening mee te houden. Ook houden we rekening met kinderen die vanuit 

dezelfde woonplaats/wijk komen fietsen. 

Q:  Gebruiken jullie een app om het rooster te bekijken, en zo ja welke? 

A:  De leerlingen maken gebruik van de app SomToday. Je kunt hier je rooster op 

zien, maar ook je cijfers. Verder kun je via de app ook berichten sturen naar je 

docenten. 

Q:  Hebben jullie ook tweetalig onderwijs? 

A:  Nee dat hebben wij niet op het Christelijk Lyceum. Wel kun je Anglia/Cambridge, 

versterkt Engels, volgen. Na deze lessen krijg je een internationaal erkend 

certificaat.  

Q:  Hebben de brugklassen tussenuren? 

A:  In de brugklassen worden geen tussenuren geroosterd. Bij lesuitval, vanwege 

ziekte/afwezigheid van een docent, worden de lessen opgevangen door een 

collega. Wanneer de lesuitval aan het begin of het einde van de dag is, vervalt het 

uur meestal. 

Q:  Hoe weet je welke spullen je moet aanschaffen om te starten in de brugklas? 

A:  Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsdag 

op school. Die dag krijg je een brief waarin staat welke schriften, pennen etc. je 

nodig hebt. Je kunt ook een brugklaspakket bestellen (daar wordt in diezelfde 

brief naar verwezen) met alle benodigdheden voor leerjaar 1. 
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Q:  Hebben jullie een introductiekamp of introductiedagen? 

A:  Aan het begin van het schooljaar hebben de brugklassen introductiedagen. De 

leerlingen maken dan op een sportieve en culturele manier kennis met elkaar en 

hun mentor. De afgelopen jaren bestonden deze introductiedagen uit een sport- 

en speldag, een dag georganiseerd door Tim Koldenhof en een dag waarbij je met 

je mentor activiteiten doet op school en je laptop gebruiksklaar maakt.  

Q:  Zijn er ook schoolfeesten op het Christelijk Lyceum? 

A:  Ja, 3 keer in het jaar hebben we een swingend schoolfeest dat georganiseerd 

wordt door onze feestcommissie. Wie het leuk vindt om mee te helpen deze 

feesten te organiseren, kan vanaf klas 2 meedoen in de FeCo (feestcommissie).  

Q:  Wat zijn topweken? 

A:  Deze weken hebben we 3 á 4 keer in het schooljaar. In deze weken staan allerlei 

projecten en buitenschoolse activiteiten gepland. 

Q:  Hoe gaat het met boeken op het Christelijk Lyceum? Digitaal of papieren versie? 

A:  Dit is afhankelijk van de vakken. Vanaf de brugklas nemen leerlingen een eigen 

laptop mee naar school, veel vakken werken dan ook met een digitale methode. 

Voor deze vakken hoef je niet elke keer je boeken mee te nemen naar school. Heb 

je toch veel boeken mee, dan kun je die tussendoor in je kluisje leggen, dan is je 

tas niet zo zwaar. 

Q:  Hebben jullie kluisjes op school? 

A:  Iedere leerling heeft een eigen kluisje. In de eerste schoolweek krijg je een kluisje 

toegewezen. Je kunt je kluisje openen en sluiten met een app op je telefoon of 

met je schoolpas. 

Q:  Werken jullie op het Christelijk Lyceum met toetsweken? 

A:  We hebben toetsweken vanaf eind leerjaar 1. 

Q:  Hebben jullie ook een debatclub? 

A:  Ja, die hebben we. Leuk om te weten is dat we daar geregeld prijzen mee winnen. 

Q:  Hoe gaan jullie om met mobieltjes in de les? 

A:  Voorafgaand aan de lessen stoppen de leerlingen de mobieltjes in de telefoonbak 

of ze worden tijdens de lessen gebruikt voor bijvoorbeeld quizjes.  

Q:  Hebben jullie een kantine en wat kan je daar kopen? 

A:  Op het Christelijk Lyceum hebben we een cateraar die gezonde broodjes en 

andere gezonde versnaperingen verzorgt. 

Q:  Hoe gaan jullie om met pestgedrag op het Christelijk Lyceum? Wat is jullie 

pestbeleid? 

A: De mentor en coördinator pakken dit direct op als hiervan melding wordt 

gemaakt. Er zullen dan gesprekken plaatsvinden met de gepeste leerling en 

daarna natuurlijk met de pesters. Uiteindelijk zal er dan een plan van aanpak 

worden gemaakt om te zorgen dat het pesten stopt. 
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Talentklassen 

Q:  Wat zijn talentklassen en welke talentklassen hebben jullie? 

Talentklassen zijn twee lesuren op de vrijdagmiddag om je talent te ontwikkelen 

op andere gebieden dan in de reguliere lessen worden aangeboden. Hierin zitten 

leerlingen vanuit alle leerwegen bij elkaar. We hebben vier verschillende 

talentklassen: Spaans, Science, Kunst en Sport. 

Q:  Kun je van talentklas wisselen? 

A:  Als je wilt, kun je na het eerste jaar kiezen om een andere talentklas in de tweede 

klas te volgen. 

Q:  Zijn er ook talentklassen in de bovenbouw? 

A:  In de bovenbouw hebben we geen talentklassen. Maar we hebben wel BSM 

(sport), Kunst, Spaans, muziek (op de mavo) en NLT (Natuur, leven & techniek) 

als examenvakken. 

 

Identiteit 

Q:  Hoe merk je dat jullie een christelijke school zijn? 

A:  In alle klassen krijg je het vak ‘LEF’ (levensbeschouwing, ethiek en filosofie), we 

vieren de christelijke feestdagen en er is wekelijks een weekopening. De 

christelijke identiteit komt ook terug in onze normen en waarden: hoe we op 

school met elkaar omgaan. Op het CL mag je zijn wie je bent.  

 

Laptops 

Q:  Werken jullie met laptops? 

A:  Ja, vanaf de brugklas nemen alle leerlingen een laptop mee naar school. Deze kan 

je via school aanschaffen of huren tegen een gunstig tarief. 

Q:  Welke laptop raden jullie aan? 

A: Een Windows-laptop, liever geen Chromebook (sommige applicaties werken dan 

niet optimaal). 

Extra informatie over de laptops is te lezen op de site: Groep 7 en 8 - Christelijk 

Lyceum 

 

Extra ondersteuning 

Q:  Hoe gaan jullie om met dyslexie? En met dyscalculie? 

A:  In de brugklas worden alle leerlingen gescreend op dyslexie. Als blijkt dat er 

sprake is van dyslexie krijg je extra begeleiding en extra tijd bij toetsen. Als je al 

in het bezit bent van een dyslexie-verklaring geldt dit natuurlijk ook. 

Leerlingen met dyscalculie krijgen begeleiding en indien nodig tijdsverlenging bij 

toetsen. 

 

https://www.christelijklyceum.nl/kom-naar-het-christelijk-lyceum/
https://www.christelijklyceum.nl/kom-naar-het-christelijk-lyceum/
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Q:  Hoe wordt er omgegaan met leerlingen die wat extra hulp kunnen gebruiken, op 

het gebied van ADHD/ADD/Autisme etc.? 

A:  Wij hebben een expertiseteam, onder andere bestaande uit een 

ondersteuningscoördinator, een orthopedagoog, een GZ-psycholoog en een 

toegepast psycholoog. Zij gaan in gesprek met de leerling en ouders. Samen 

kijken we wat de leerling nodig heeft en vervolgens maken we een plan op maat. 

De docenten worden dan aan het begin van het jaar ingelicht. Ook is er een time-

outruimte waar leerlingen naartoe mogen wanneer ze hier behoefte aan hebben. 

Ze kunnen daar even tot rust komen, een stripboekje lezen of een gesprekje 

voeren met een docent.  

 

Da Vinci Gymnasium (inclusief WON-akademie) 

Q:  Wat houdt het Da Vinci Gymnasium in? 

A:  Da Vinci is ons eigen gymnasiumprogramma, waarbij je 4 uren per week aan door 

meer vakken geschreven projecten werkt om je zoveel mogelijk uit te dagen. 

10% van de lessen bestaat uit projectonderwijs. 

 

Atheneum (WON-akademie) 

Q:  Is er op het Atheneum Latijn? 

A:  Nee, op het Christelijk Lyceum volg je alleen op het Gymnasium Latijn. 

Q:  Naar welke brugklas kan ik met een VWO-advies? 

A:  Je kunt met een VWO-advies naar de brugklas Atheneum en naar de brugklas 

Gymnasium. 

Q:  Wat houdt het WON-onderwijs in? 

A:  WON staat voor WetenschapsOriëntatie Nederland. Het is leren onderzoeken en 

onderzoekend leren. Bij de WON-lessen doe je een onderzoek naar een vraag die 

je zelf leuk vindt. Het Christelijk Lyceum is één van de 50 WON-scholen in 

Nederland. Zie ook: https://www.wonakademie.nl/ 

 

Dakpan-klassen (dat zijn heterogene klassen: verschillende niveaus in 1 

klas) 

Q:  Wanneer weet je, als je in havo/mavo of havo/vwo zit, welk niveau je uiteindelijk 

gaat doen? 

A:  In maart/april komt er een voorlopig advies, aan het eind van het schooljaar krijg 

je dan je definitieve advies. 

 

 

 

 

 

https://www.wonakademie.nl/
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Bewust!Havo 

Q:  Wat houdt Bewust!Havo in? 

A: Je kiest bewust voor de havo brugklas. Daarin werken we met leerdoelen en 

checken we via quizzen en werkvormen hoe goed je de stof al begrijpt. Zo weet je 

goed waar je staat voor de toets. Dat heet ook formatief evalueren. Het gaat om 

het leerproces. Hoe leer je? Ook vinden we betekenisvol leren belangrijk. Waarom 

leer je?  

 

Havo/mavo 

Q:  Waarom noemen jullie het havo/mavo en geen mavo/havo? 

A:  Havo/Mavo betekent dat je de stap eventueel zou kunnen maken naar de havo 

volgens jouw meester of juf op de basisschool. 

Q:  Wat houdt Route>HAVO in? 

Je hebt een HAVO-MAVO advies, maar je weet nog niet zeker of je de havo 

aankunt. Je lessen worden gegeven aan de hand van leerdoelen, zodat je weet 

waar je naartoe werkt tijdens de lessen. Via driehoeksgesprekken ga jij in gesprek 

met je mentor en je ouders over de vragen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? 

Samen kijken we dan gedurende het jaar of je door kan stromen naar havo 2 of 

dat havo/mavo 2 beter bij je past, om vanuit daar uiteindelijk door te groeien 

naar de havo.  

Q:  Als het niet lukt om vanuit Route>Havo door te stromen naar havo 3, kan ik dan 

wel de mavo volgen op het CL of moet ik dan naar een andere school? 

A:  Ja, na havo/mavo 2 kun je naar mavo 3 op het Christelijk Lyceum. Je kunt dus je 

mavodiploma behalen op het Christelijk Lyceum. 

Q:  Hebben jullie een mavo-brugklas? 

A:  Nee, op het Christelijk Lyceum is geen mavo-brugklas. 

 

Tot slot 

Q:  Als ik nog vragen heb die in dit document en in de online informatieavond niet 

besproken zijn, hoe kan ik dan toch mijn vraag stellen? 

A:  Je kunt op de site van het Christelijk Lyceum www.christelijklyceum.nl per 

afdeling lezen met welke coördinator je contact kunt leggen via de mail. Uiteraard 

ben je ook welkom op onze Open dag op woensdag 8 februari 2023 van 15:00 tot 

20:00 uur. 

 

http://www.christelijklyceum.nl/

