
 

     
 

NIEUWSBRIEF  #2           
 

     
 

VOOR LEERLINGEN EN OUDERS VAN GROEP 7 EN 8                         
 

     
     

 Welkom op het Veurs 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van groep 7/8, 
 
Dit najaar hebben we diverse kennismakingsactiviteiten 
achter de rug, waarbij FestiVeurs! een groot en druk 
bezocht evenement was. We hebben ruim 600 leerlingen 
onze school kunnen laten zien. We zijn zo blij dat dat weer 
mogelijk is.  
 
Dit najaar bieden we voor leerlingen en ouders die onze 
school willen zien ook persoonlijke rondleidingen aan. 
Verder hebben we in januari en februari nog heel veel 
activiteiten gepland staan. Een volledig overzicht vind je in 
deze nieuwsbrief. Noteer je de data vast in je agenda? 

In deze nieuwsbrief lees je ook over onze nieuwe brochure 
voor groep 7/8 en over ons toelatingsbeleid.  

Heb je vragen voor ons?  
Laat het ons weten! Mail gerust  
naar info@veurslyceum.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Xandra Hesseling,  
teamleider brugklassen 

 

 
 

Persoonlijke rondleiding 
 
Wij bieden wekelijks persoonlijke rondleidingen in kleine 
groepjes aan voor leerlingen en ouders. Ze worden 
verzorgd door leraren van onze school. Je kunt dan 
natuurlijk ook al je vragen stellen over onze school. Wil je 
ons Technasium zien? Ons OLC? Onze kantine? Wil je zelf 
voelen hoe de sfeer is? Dat kan! 

Meld je aan voor een persoonlijke rondleiding! 

  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FestiVeurs! was groot succes 
 
Ruim 600 leerlingen uit groep 7 en 8 waren onlangs aanwezig op 
FestiVeurs! Je hebt vast zelf gezien hoe leuk en gezellig het was!  
Wat zeg je? Je hebt het gemist? Geen zorgen: we organiseren nog 
veel meer kennismakingsactiviteiten in januari en februari en dit 
najaar nog diverse persoonlijke rondleidingen!  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe brochure  
 
In onze nieuwe brochure lees je over wat ons anders maakt dan  
andere scholen, lees je over ons Technasium, onze Sportklas, ons 
Gymnasium en ons flexrooster. We laten je zien hoe een dag bij 
ons in de brugklas eruit ziet en wat we naast de lessen nog meer 
voor leuks en leerzaams voor je organiseren.  

 

 

   

 
  

mailto:info@veurslyceum.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLrsRDtcZQVvAFJ4YT4ZaRlb5eSkyW9GTKelDPKN_FBLRBag/viewform
https://indd.adobe.com/view/96760893-a87d-491e-bc2d-26355b65978a
https://indd.adobe.com/view/96760893-a87d-491e-bc2d-26355b65978a
https://indd.adobe.com/view/96760893-a87d-491e-bc2d-26355b65978a


 

    
 
 
 
 

 
Maak kennis met 
het Veurs Lyceum!  
 
Er zijn verschillende momenten waarop jij en je ouders 
kunnen komen kennismaken met het Veurs. Noteer de 
data vast in je agenda! 
 
Live uitzending #StudioVeurs 2.0 
Wanneer? Vrijdag 20 januari, 19.30-20.30 uur, online 
Opgeven? Niet nodig, er volgt via onze webpagina t.z.t. 
een link 
Voor wie? Leerlingen en ouders groep 7/8 
Wat? Leer het Veurs via een spetterend live programma 
kennen. 
 
Informatieavond voor ouders/verzorgers 
Wanneer? Dinsdag 24 januari, 19.30 uur, bij ons op school 
Opgeven? Niet nodig 
Voor wie? Ouders van groep 7/8 
Wat? Op deze avond informeren wij ouders over het Veurs 
Lyceum: wat maakt ons als school uniek? Wat zijn onze 
speerpunten? Op deze avond kunt u diverse presentaties 
volgen en al uw vragen stellen. 
 
Minilesjes voor leerlingen 
Wanneer? Woensdag 25 januari, 15.00-17.00 uur, bij ons op 
school 
Opgeven? Meer informatie volgt 
Voor wie? Leerlingen groep 7/8 
Wat? Op deze middag kunnen leerlingen lesjes volgen en 
kennismaken met nieuwe vakken zoals wiskunde, Frans, 
Technasium, en nog veel meer! 
 
Open Huis 
Wanneer? Vrijdag 3 februari, 16.00-21.00 uur 
Waar? Bij ons op school natuurlijk! 
Opgeven? Niet nodig, je kunt elk moment langskomen 
Voor wie? Leerlingen en ouders/verzorgers groep 7/8 
Wat? Je kunt op deze middag/avond onze school 
bezoeken en sfeer proeven. Vanzelfsprekend kunnen alle 
vragen worden gesteld. Er zijn op twee momenten 
presentaties van onze rector in de aula: om 16.30 en 19.30 
uur. 
 
Op onze website vind je ook informatie over onze school. 
Neem een kijkje! www.veurslyceum.nl.  

  

  

Ons Technasium in het nieuws 
 
Sinds 2021 is het Veurs Lyceum een officieel erkend Technasium 
en wij zijn bovendien het enige Technasium in de regio. Binnen 
het Technasium werken leerlingen in groepjes aan opdrachten 
voor echte bedrijven. Bedrijven komen met hun uitdagingen bij 
ons op school en leerlingen gaan regelmatig op excursie. 
Leerlingen leren samenwerken, presenteren, onderzoeken en 
ontwerpen.  
 
Deze week kwam Ernst Raaphorst, ecoloog bij het 
Hoogheemraadschap van Delfland en ook bekend van Ernst's 
OnderWaterWereld op Omroep West en YouTube, op bezoek op 
het Veurs Lyceum. Hij gaf als expert feedback op de plannen van 
onze brugklasleerlingen om de Rode Amerikaanse Rivierkreeft te 
bestrijden, een opdracht die ze binnen het Technasium uitvoeren 
voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg. 
 
De leerlingen gaan met de feedback aan de slag om hun concept 
te verbeteren en een prototype te maken dat ze over een paar 
weken zullen presenteren aan de gemeente. We zijn héél 
benieuwd hoe ze onze ideeën zullen vinden! 
 
 
 

 

Toelatingsbeleid 
 
Alle middelbare scholen moeten voor 1 november hun 
toelatingsbeleid publiceren. Daarin staat welke leerlingen wij 
kunnen toelaten.  
 
Wij kunnen leerlingen plaatsen met een vwo, havo/vwo, havo, 
vmbo-tl/havo en vmbo-tl advies. Binnen het vwo kunnen 
leerlingen kiezen voor atheneum of gymnasium. Klik hier voor 
het volledige het toelatingsbeleid van het Veurs Lyceum. 
 
 
 
 

   

      
 

http://www.veurslyceum.nl/
https://www.veurslyceum.nl/groep8#toelatingsbeleid

