Nieuwsbrief

Voor ouders en leerlingen van groep 8

Welkom op het Veurs
Beste ouders/verzorgers van groep 8-leerlingen,
Onze reguliere kennismakingsmomenten zitten erop. Het was
een intensieve en spannende periode, waarin we ons best
hebben gedaan jullie een zo goed mogelijk beeld te geven
van onze school. Uw zoon of dochter kan nog steeds bij ons
terecht voor een persoonlijke rondleiding op school.
Daarover leest u later meer in deze nieuwsbrief.
Komende zaterdag 12 februari kunt u uw zoon/dochter bij
ons aanmelden, online.
Wij wensen u en uw zoon/dochter heel veel succes met het
maken van de spannende keuze voor de middelbare school.
Wij zijn en blijven voor u beschikbaar, mocht u vragen
hebben.
Met vriendelijke groet,
Xandra Hesseling, teamleider brugklassen

Rondleidingen gaan door!
Je kunt nog steeds een afspraak maken voor een
persoonlijke rondleiding op het Veurs Lyceum. Meld je aan
via dit formulier!
Onze docenten en leerlingen laten jou graag de school van
binnen zien!

#StudioVeurs
daverend succes!
Vrijdag 4 februari zonden we #StudioVeurs uit waarin
RTL-presentatrice Jessica Mendels en Jeroen Kramer
(reporter van het Sinterklaasjournaal) leerlingen en
ouders van groep 8 een uniek kijkje gaven in ons
Veurs Lyceum.
Gemist? Iedereen kan het nog terugkijken!
We zijn er ook mee in de media verschenen op
Voorburgs Dagblad, Rijswijks Dagblad, Dagblad 070,
Voorschotense Krant en Midvliet.

AANMELDEN
voor het Veurs Lyceum
Vanaf zaterdag 12 februari kun je je aanmelden!
Welke leerlingen kunnen wij aannemen?

We kunnen leerlingen met de volgende adviezen plaatsen:
- vmbo tl (mavo)
- vmbo tl (mavo) / havo
- havo
- havo / vwo
- vwo

In welke periode kun je je aanmelden?

De aanmelding (1e ronde) loopt van zaterdag 12 februari tot en
met vrijdag 25 februari.

Loting

Hulp nodig of vragen?

Laat het ons gerust weten als er vragen zijn bij het aanmelden.
We helpen graag. Als u het aanmeldformulier bij ons op school
wilt invullen en daar hulp bij wilt, laat het ons weten, we
ontvangen u dan op afspraak.
Telefonisch zijn wij op werkdagen (van 8:00-16:00 uur)
bereikbaar via 070-4199100. Mailen kan ook naar
info@veurslyceum.nl.

Wanneer weet je of je bent toegelaten?

Bekendmaking 1e ronde:
donderdag 7 april 2022 na 15.00 u.
Je krijgt per e-mail van ons bericht of jij bij ons op school bent
toegelaten.

Jullie vragen

Wij loten dit jaar niet en hebben voldoende plaats. Dit geldt wel
alleen voor de 1e aanmeldronde. Als je zeker wilt zijn van een
plek, zet het Veurs Lyceum dan op voorkeur 1.

Hieronder weer een paar veelgestelde vragen. Met de
antwoorden eronder, dat spreekt voor zich!

Aanmelding

Kun je technasium èn gymnasium doen?
Ja, dat kan! Bij Technasium volg je het vak
Onderzoeken & Ontwerpen en bij het Gymnasium volg
je in het eerste jaar Latijn (later ook Grieks). Deze
vakken staan niet op hetzelfde moment in het rooster.

Er moeten twee stappen worden gezet om de aanmelding in
orde te maken: het BOVO aanmeldformulier èn het schooleigen
formulier moeten worden ingevuld.

1 Het BOVO aanmeldformulier invullen

Dit kunt u digitaal doen in Onderwijs Transparant (OT) of het
BOVO-aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend
langsbrengen tijdens schooltijd (7.45 tot 16.00 u)
of per post versturen naar:
Veurs Lyceum – afdeling Administratie
Burgemeester Kolfschotenlaan 5
2262 EZ LEIDSCHENDAM
of scannen en verzenden naar info@veurslyceum.nl
Aanmelding voor leerlingen van buiten de regio Haaglanden
kunnen gebruik maken van het Blanco aanmeldformulier regio
BOVO Haaglanden 2122. Dit formulier moet naar ons worden
gemaild info@veurslyceum.nl of persoonlijk worden
afgegeven onder schooltijd (7.45-16.00u. op werkdagen).
Neem contact met ons op als u vragen heeft, we helpen u graag:
info@veurslyceum.nl.

Bij jullie krijgen alle leerlingen in de onderbouw een
eigen agenda, waarom is dat?
Wij werken met een flexrooster, waarmee je voor een
deel je eigen keuzes kunt maken, met hulp van je
mentor. Om je te helpen met plannen, krijg je je eigen
agenda van het Veurs, waarin je flexuren worden
afgestempeld en je je planning opneemt, zodat jij, je
ouders en je mentor met je mee kunnen kijken.

Na het digitaal invullen en versturen van dit formulier krijg je een
bevestigingsmail dat we dit formulier ontvangen hebben.

Waarom zou ik voor gymnasium op jullie school
kiezen?
Ons gymnasium is klein en persoonlijk en vol met leuke
activiteiten met als hoogtepunt de Romereis in de
bovenbouw! Mocht je het na een paar jaar toch niet
meer zo leuk vinden om Latijn of Grieks te doen, dan
kun je bij ons ook zonder probleem overstappen op
atheneum en dus gewoon vwo blijven doen.

Klik op deze knop om dit formulier in te vullen
Dit kan vanaf zaterdag 12 februari.

Hoe begeleiden jullie leerlingen met dyslexie?
Dyslexie komt veel voor. Leerlingen met een
dyslexieverklaring krijgen extra tijd bij toetsen.
Daarnaast is het mogelijk om lesmateriaal via
voorleessoftware voorgelezen te krijgen, als de leerling
daar baat bij heeft.

2 Het online aanmeldformulier van het Veurs
Lyceum invullen

Het is belangrijk dat beide stappen worden doorlopen.

