2022-2023

Veurs Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium
dinsdag 1 februari 2022 om 19.30u.
Informatieavond voor ouders

Technasium

vrijdag 4 februari 2022 van 16.00 tot 20.30u.
Open Huis voor leerlingen uit groep 7 en 8

Sportklas

Kennismaken
Welkom op de leukste school in
Leidschendam-Voorburg! Wij kijken er naar
uit om jou en jouw ouders/verzorgers te
ontmoeten en vertellen jullie graag over ons.
Misschien ben je al bij ons geweest en heb je
een masterclass gevolgd of meegedaan aan
de lesjes voor groep 8, ook dan ben je van
harte welkom bij onze kennismakingsactiviteiten. Graag ontmoeten wij alle
leerlingen uit groep 7 en 8.
Wil je nu al meer weten? Belangrijke, maar
ook leuke informatie over onze school, vind je
onder de verschillende links op onze website.
Heb je toch nog vragen? Bellen of mailen kan
natuurlijk altijd.

“

Op het Veurs Lyceum
is de sfeer goed
en voel je je veilig.

Wie zijn wij?
Wij doen het samen! Dat is het motto van het
Veurs Lyceum. Dat zie je ook terug in ons logo.
Alle verbindingspunten vormen samen een
stevige, stabiele brug. Een brug die leerlingen
en leraren met elkaar verbindt en zorgt voor
een goede verbintenis tussen nu en later.
We gaan samen op ontdekkingsreis.
Bij ons leer je wie je bent en waar jouw talent
ligt. Begin je in een gecombineerde brugklas.
Is er tijd om te wennen en ervaar je welk
onderwijs het beste bij je past. Overstappen is
bij ons dan ook geen probleem.

Samen met je ouders/verzorgers
Je ouders willen graag weten hoe het met je
gaat op school. En wij vinden het belangrijk
om met hen te praten over je ontwikkeling en
over de begeleiding die het beste bij jou past.
We hebben speciale informatieavonden en
twee keer per jaar tafeltjesavonden.
Natuurlijk kunnen je ouders altijd contact met
ons opnemen als ze vragen hebben.

Ons motto: Wij doen het samen!
• Sinds 2021 een Technasium
• Keuze tussen het Technasium en
de Sportklas
• Makkelijk overstappen naar een
ander niveau
• Flex-uren
• Leerlingen en leraren kennen
elkaar
• Een goede sfeer

Technasium of Sportklas?
Mavo, havo, atheneum of gymnasium? Op het Veurs Lyceum volg je naast de gewone vakken
ook een extra vak. Zo ben je nog beter voorbereid op de toekomst. Dat is onze missie: een
stevige brug bouwen tussen nu en later. Waar ligt jouw interesse? Bij het Technasium of
de Sportklas?

Technasium
Het Veurs Lyceum is trots een Technasium te
zijn. Het Technasium is een landelijke formule
voor bètatechnisch onderwijs. Op het
Technasium staat het vak Onderzoek &
Ontwerpen (O&O) centraal. Je werkt in een
groepje aan een opdracht van een bedrijf.
Lijkt het je leuk om met andere denkers,
doeners, onderzoekers, tekenaars en
ontwerpers samen te werken aan een échte
opdracht uit het bedrijfsleven? Na een
bedrijfsexcursie werk je met je klasgenoten toe
naar een creatief, oplossingsgericht onderzoek
of ontwerp.

Ben je creatief en denk je kritisch na? Vind je
het leuk om voor een bedrijf een opdracht uit
te voeren? Bouw jij de nieuwste smartphone
voor de toekomst? Zet je graag jouw
ict-vaardigheden in voor een goed ontwerp?
Dan is het Technasium écht iets voor jou!

Sportklas
De Sportklas is meer dan alleen
bewegen. Je leert goed communiceren,
samenwerken en organiseren.
Deze vaardigheden helpen je ook in de klas
en later bij je vervolgopleiding. Door veel te
sporten, word je natuurlijk ﬁt en leer je goed
bewegen.
Combineer jij leren graag met bewegen? Vind
je het leuk om nieuwe sporten te ontdekken?
Werk je graag samen met andere leerlingen?
Dan is de Sportklas écht iets voor jou!

Advies vmbo-tl of vmbo-tl/havo

Op het Veurs Lyceum ontdek je
wat je leuk vindt.
Heb je een vmbo-tl- of vmbo-tl/havo-advies
gekregen?
Dan start je in een mavo/havo brugklas.
Na de brugklas ga je naar 2 mavo of 2 havo.
Samen kijken wij wat het beste bij jou past.
Op het Veurs Lyceum krijg je een persoonlijke
mentor toegewezen die jou tot en met het
eindexamen begeleidt.
Bij ons krijg je veel ruimte om te ontdekken
wat je leuk vindt en kun je helemaal jezelf
zijn.

Wat maakt het Veurs Lyceum
zo speciaal voor jou als
mavoleerling?
•
•
•
•
•
•
•

Een persoonlijke mentor van klas 2
tot en met het eindexamen
In de derde klas een sport- en
cultuurreis naar Italië
Na de mavo doorstromen naar de
havo
Ruimte in het rooster voor extra
begeleiding
Keuze voor het examenvak Kunst
of Sport
Keuze voor het examenvak
Technologie & Toepassing
Het grootste deel van het huiswerk
maak je op school

Advies havo of havo/vwo

Op het Veurs Lyceum leer je leren
Heb je een havo- of havo/vwo-advies
gekregen?
Dan start je in een havo/vwo brugklas.
Na de brugklas ga je naar 2 havo of 2 vwo.
Samen kijken wij wat het beste bij jou past.

Wat maakt het Veurs Lyceum
zo speciaal voor jou als
havoleerling?
•
•
•
•
•
•

In de vierde klas een week naar
Londen
Huiswerk maken waar jij dat wilt
Keuze voor het examenvak
Onderzoek & Ontwerpen, je volgt
dan het Technasium
Keuze voor het examenvak
Informatica
Keuze voor het examenvak
Bewegen, Sport en Maatschappij
Na de havo doorstromen naar het
vwo

Op het Veurs Lyceum leer je leren vanaf het
eerste moment. Is er veel aandacht en
begeleiding voor het leren plannen van
huiswerk en Flex-uren. Maak je het grootste
deel van je huiswerk op school. En krijg je
ruimte om te groeien en zelf keuzes te leren
maken.
Op het Veurs Lyceum doen wij het samen.

Advies vwo

Op het Veurs Lyceum haal je eruit
wat er in je zit!
Vwo-ers komen op het Veurs Lyceum goed
uit de verf! Heb je een vwo-advies gekregen?
Dan start je in een atheneum/gymnasiumklas.
Volg je het gymnasium, dan heb je ook Latijn
in de brugklas.
Op het Veurs Lyceum haal je eruit wat er in je
zit. Word je gestimuleerd om zelf keuzes te
maken en krijg je steeds meer
verantwoordelijkheden. Kies je zelf hoe je
invulling geeft aan je Flex-uren: verdieping of
extra uitleg.

Wat maakt het Veurs Lyceum
zo speciaal voor jou als
atheneumleerling?
•
•
•
•
•

Individuele begeleiding en
persoonlijke aandacht
Sport- en cultuurreis naar Italië
Keuze voor het examenvak
Onderzoek & Ontwerpen,
je volgt dan het Technasium
Keuze voor het examenvak
Bewegen, Sport en Maatschappij
Eigen invulling aan Flex-uren:
verdieping of extra uitleg

Gymnasium

Op het Veurs Lyceum zorgen
wij dat het onderwijs goed past bij jouw
interesses.
Ben je nieuwsgierig, vind je taal leuk en heb
je belangstelling voor kunst, cultuur en
geschiedenis? Dan is het gymnasium écht
iets voor jou. Je ontdekt dat klassieke mythes
vaak iets vertellen over deze tijd.

Wat maakt het Veurs Lyceum
zo speciaal voor jou als
gymnasiast?
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleinschalig en persoonlijk
Elk schooljaar met dezelfde
klasgenoten
Jaarlijks een gymnasiumdag
Romereis in de vierde klas
Bezoek aan musea en
tentoonstellingen
Uitdagend onderwijs
Keuze voor het examenvak
Onderzoek & Ontwerpen,
je volgt dan het Technasium
Keuze voor het examenvak
Bewegen, Sport en Maatschappij

Op het Veurs Lyceum leer je ook buiten de
school.
Dat begint al in de brugklas. Je gaat op pad
om iets over de oudheid te leren. Soms
bezoek je een museum of ga je naar een
tentoonstelling. Tijdens de jaarlijkse
gymnasiumdag ga je met alle gymnasiasten
samen op stap.

Flex-uren
Het Veurs Lyceum biedt je iets extra’s.
Het Flex-rooster, de basis van de lesdag op
het Veurs Lyceum. Wat houdt dat precies in?
In de eerste, tweede en derde klas volg je
iedere dag drie lessen van 80 minuten.
Je bent dan 80 minuten bezig met één les. De
docent geeft dan uitleg en biedt begeleiding.
Je werkt zelfstandig, met een klasgenoot of
aan een groepsopdracht.
Is de les afgelopen, dan heb je pauze.
In de eerste en tweede klas eindig je de dag
altijd met 40 minuten huiswerk maken.
Je kunt dan vragen stellen aan de docent
en je leert hoe je het beste je huiswerk kunt
verdelen over de week.

Alle voordelen op een rijtje

Je kiest daarnaast iedere week vijf Flex-uren.
Deze kun je inzetten voor een vak waar je
extra hulp voor nodig hebt of waar je meer
over wilt weten. Het is ook mogelijk om
bijvoorbeeld extra muziek, gym of kunst te
kiezen.

•

Jij kiest! Natuurlijk helpt jouw mentor jou bij
het maken van de juiste keuzes.

•
•

•
•
•

Structuur en rust door minder
leswisselingen
Tijd, ruimte en begeleiding bij
huiswerk op school
Meer invloed op je eigen leerproces
Meer tijd voor individuele
begeleiding
Minder boeken om mee te nemen
Pauze na elke les

Wij doen het samen!

Meer weten?
Scan de QR-code!

Burgemeester Kolfschotenlaan 5
2262 EZ LEIDSCHENDAM
www.veurslyceum.nl

