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Je zit in groep 8 van de basisschool, een periode waarin veel gebeurt en je een 
belangrijke keuze moet maken. Je sluit je vertrouwde schooltijd af om plaats te maken 
voor een volgende stap: het voortgezet onderwijs. En dat is best spannend…

De scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad hebben veel te bieden. Maar hoe weet 
je welke school het beste bij jou past? Welke opleiding sluit goed aan bij het advies dat 
jij van de basisschool krijgt? We helpen je graag de keuze wat makkelijker te maken. 
Daarom hebben we deze brochure gemaakt waarin jij – en je ouders – kunnen lezen waar 
onze scholen voor staan en wat de ene school nou van de andere onderscheidt. 

Ook vertellen we iets over de toekomstige onderwijscampus die er in 2020 komen 
gaat. Jij zult hier weinig mee te maken krijgen maar waar mogelijk zullen we nieuwe 
ontwikkelingen al in praktijk brengen in de huidige drie scholen. 

Uiteindelijk is het voor nu belangrijk dat jij een school vindt waar je je fijn voelt en waar 
je goed tot je recht komt. Dat is een gevoel dat niet in een brochure te beschrijven is, dat 
moet je zelf ervaren!

Daarom nodigen we je van harte uit om onze scholen te komen bezoeken tijdens ons 
Open Huis. 

We weten zeker dat jij er straks helemaal klaar voor bent en de juiste keuze voor jouw 
toekomst maakt. Veel succes!

JOUW 
TOEKOMST, 

JOUW 
KEUZE



..een keuze te maken voor een nieuwe school; een belangrijke keuze voor 
je toekomst. Misschien weet je precies wat je wilt. Misschien twijfel je 
nog over wat bij jou past. ISG Arcus biedt jou een veilige en plezierige 
omgeving met ruimte om het beste uit jezelf te halen. Je maakt je 
eigen keuzes waarbij we je helpen om jouw talent te ontdekken en je 
toekomstdoelen te bereiken. 

ISG Arcus is een interconfessionele scholengemeenschap  
(protestants-christelijk en rooms-katholiek) voor voortgezet onderwijs 
in Lelystad. Een fijne school met aandacht voor elkaar. Wij bieden een 
breed pakket aan richtingen zodat elke leerling zich op zijn plek voelt.

Je 
staat 
op het 
punt..



Voel je thuis bij  
ISG Arcus
Je thuis voelen op ISG Arcus, dat 
vinden wij belangrijk. Daarom 
kiezen wij voor een persoonlijke 
aanpak; we kijken naar jóuw 
talenten en mogelijkheden! We 
willen ervoor zorgen dat jij straks 
in een brugklas komt die hier het 
beste bij aansluit. 
Daarom werken we met een 
zogenaamde ‘smal heterogene’ 
onderbouw. Dat betekent dat 
je vanaf klas 1 direct onderwijs 
krijgt op jouw eigen niveau. Er 
zijn 5 soorten brugklassen in 
verschillende niveaus. 

Prestatiegericht
Het niveau dat de basisschool jou heeft aangeraden krijg je niet voor 
niets. Jij kan dit! 
Wij dagen je uit om telkens weer het beste uit jezelf te halen. 
Als blijkt dat je meer aankunt dan kunnen we je extra lesstof aanbieden. 
Zijn je cijfers ook nog eens bovengemiddeld dan is er mogelijkheid om 
‘op te stromen’ naar een hoger niveau. Andersom kan dit natuurlijk ook. 
Veranderen van niveau gebeurt meestal aan het einde van een leerjaar. 
Zo krijg je rustig de tijd om te laten zien wat je kan. 
Hoe dan ook; we willen dat jij na je examen ISG Arcus verlaat met een 
diploma op een zo hoog mogelijk niveau.

Veilig en vertrouwd
 
Om te kijken in welke klas jij straks het beste past, worden we geholpen door de basis-
school. De basisschool kan jou goed adviseren in je keuze; daar kennen ze je immers al 
een aantal jaren. Vanuit zo’n veilige omgeving kan zo’n grote nieuwe school ineens best 
overweldigend zijn. Daarom heeft ISG Arcus gekozen voor een tweejarige brugperiode. 
Dit heeft grote voordelen: je zit meestal twee jaar lang in dezelfde klas met dezelfde 
mentor. Ook zijn het deze periode meestal dezelfde leraren die jou begeleiden naar het 
niveau dat jou het beste past in klas 3. Dit geeft rust en duidelijkheid. 



De vmbo vakroutes:  
Leren door te doen
Ben je een doener? Dan is de vmbo vakroute vast een opleiding 
voor jou. Hier ben je ook met een lwoo-advies van harte welkom. 
Je bent actief bezig met beroepsgerichte praktijklessen en gaat op 
bezoek bij bedrijven en instellingen. Ook krijg je soms gastlessen 
van mensen die veel weten over een bepaald beroep. Na je vmbo-
examen stroom je makkelijk door in het mbo waar je verder gaat in 
de door jou gekozen beroepsrichting. 

Je kan kiezen uit twee richtingen:
- Mens & Dienstverlenen
- Techniek Het Leerhuis

Als je wat meer hulp nodig hebt bij het plannen van huiswerk 
of bij bepaalde studievaardigheden is er extra begeleiding in de 
vorm van huiswerkbegeleiding en bijlessen. In de onderbouw 
van de havo/vwo-afdeling noemen we dat het Leerhuis.  

Het Leerhuis bestaat uit drie afdelingen:
- Leerhuis-huiswerk: hier kun je terecht als het huiswerk 

moeizaam lukt en je hier hulp bij nodig hebt;
- Bijles: hier kun je terecht als je de stof tijdelijk niet meer snapt 

en even wat hulp nodig hebt bij dat ene vak;
- Leeshuis: hier wordt getraind met begrijpend lezen.

We geven daarnaast ook speciale trainingen op het gebied van 
faalangstreductie, sociale vaardigheden én zelfverdediging. 

Het ondersteuningslokaal
Het ondersteuningslokaal is de centrale plek van waaruit 
het begeleidingsteam werkt. Hier kun je (vaak individuele) 
begeleiding krijgen op het gebied dat aandacht verdient. De 
medewerkers van het ondersteuningsteam werken samen met 
de mentoren en vakdocenten. Zo kunnen ze samen voor jou de 
beste begeleiding verzorgen.

Bepaalde problemen bij het leren of in het gedrag vragen 
om maatwerk. Hierbij kun je denken aan dyslexie, faalangst, 
hoogbegaafdheid of AD(H)D en kenmerken van autisme. 
Onze specialisten hebben veel kennis op het gebied van extra 
ondersteuning van deze leerlingen. Meer informatie hierover 
vind je in de schoolgids 2017-2018 of bij onze zorgcoördinator. 



Plezier
We vinden het belangrijk dat je met veel plezier naar school komt. 
Dan lukt leren het beste. Leren doe je in de les maar ook buiten de 
les. Houd je van muziek, toneel of sport? Tijdens de creatieve vakken 
- zoals muziek, tekenen, toneel en beeldende vorming - kun jij laten 
zien wat je in huis hebt. 
We organiseren een groot aantal educatieve, sportieve en culturele 
activiteiten. Ook buiten de lessen om worden veel bijzondere 
activiteiten georganiseerd waar jij aan mee kunt doen. Er zijn 
verschillende sporttoernooien. En wat dacht je van het Cultureel 
Festival? 

Reizen en excursies
Leren doe je niet alleen in de schoolbanken; bij ISG Arcus trek je er 
regelmatig op uit met je klas. Je gaat op kamp of maakt uitstapjes 
naar Nederlandse musea. Maar we gaan ook weleens verder weg. 
Er zijn bijvoorbeeld excursies naar Keulen, Berlijn, London of 
Rome.  Ook wordt er 1x per 2 jaar een skireis georganiseerd voor 
de bovenbouw leerlingen! Reizen en excursies zorgen voor een fijne 
balans tussen ontspanning en gezelligheid met je klasgenoten en je 
kan er ook nog iets van leren!

We doen het samen! 
Je mentor speelt een belangrijke rol bij het leren; je 
hebt veel contact met elkaar. Zo kan de school blijven 
volgen hoe het met je gaat. We vinden het belangrijk om 
je ouders hierin te betrekken. Op ISG Arcus maken we 
gebruik van Magister, onze elektronische leeromgeving. Je 
ouders krijgen een eigen Magisteraccount zodat zij in een 
oogopslag overzicht hebben op het rooster, het huiswerk, 
de cijfers en de eventuele absenties. Uiteraard is Magister 
slechts een hulpmiddel en nodigen we jou en je ouders 
ook uit voor een persoonlijk gesprek tijdens de daarvoor 
bestemde spreekavonden.



Schoolopbouw

Interconfessionele scholengemeenschap Arcus

Lindelaan 99 Postbus 2310
8224 KR Lelystad 8203 AH Lelystad
0320 240 500

Soorten onderwijs
LWOO
Vmbo basis
Vmbo kader
Vmbo theoretische leerweg
Havo
Atheneum
Gymnasium

Bijzonderheden
Interconfessionele scholengemeenschap
Smal heterogene onderbouw
Tweejarige brugperiode
Vakroute mens & dienstverlenen 
Vakroute techniek

Website
www.isg-arcus.nl

Social media
Facebook: ISG Arcus (official)
Instagram: isgarcus
Snapchat: isgarcus
Twitter: @ISGArcus
Youtube: ISGArcus01

Aantal leerlingen
1057

Aantal medewerkers
164

OPEN HUIS

7 FEBRUARI 2018



Dromen van wie je wilt worden. Dromen van wie je wilt zijn.

Op De Rietlanden vinden we het belangrijk dat je altijd blijft dromen. Een 
droom zorgt ervoor dat je een doel hebt en wanneer je een doel hebt gaan 
we samen op zoek naar de beste weg ernaartoe. Een droom met een doel 
wordt zo een plan.

Een Chinees gezegde luidt: als je niet weet waar je naartoe wilt, maakt het 
ook niet uit welke weg je kiest. 
Daarom is het belangrijk om op zoek te gaan naar wat je leuk vindt, wat je 
goed kan en wat je nog allemaal zou willen.

Wij beginnen dan ook met het aanbieden van heel veel vakken, vaardigheden 
en (buitenschoolse) activiteiten. Alleen als je uit heel veel kunt kiezen, 
ontdek je wat je allemaal leuk vindt en wat je goed kan. Vaak ontdek je dan 
talenten bij jezelf waar je daarvoor nog geen weet had.

Wij geven je graag de ruimte om te laten zien wat je kunt. Aan ons, maar 
vooral aan jezelf. Je doet het immers allemaal voor jouw eigen toekomst, 
jouw eigen droom.

Het 
begint 
met 
dromen
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Ruimte om te groeien
Heel veel leerlingen van De Rietlanden 
ontdekken pas bij ons op school wat ze 
allemaal kunnen. Daarom beginnen de 
meeste leerlingen in de eerste klas in een 
dakpanklas.
Dit betekent dat je met twee niveaus bij 
elkaar zit (atheneum/havo, havo/tl, tl/
kader, kader/basis)
Dit geeft je de ruimte om te groeien. 
Natuurlijk kan het zelfs voorkomen dat 
je laat zien dat je nóg meer kunt of dat 
het misschien te moeilijk voor je is. Je 
docententeam houdt continu goed in de 
gaten wat je vorderingen zijn en biedt 
ondersteuning waar nodig en meer 
uitdaging waar dat mogelijk is.

Bij ons kun je soepel doorstromen naar 
een hoger niveau. Een groot aantal 
leerlingen kiest na een behaald examen 
ook voor De Rietlanden om nog een 
diploma op een hoger niveau te behalen. 

De Structuurafdeling
 
Op De Rietlanden hebben we een vaste plek binnen onze school waar een vast en klein 
team van docenten lesgeeft aan leerlingen. In deze kleine, vertrouwde setting bieden ze 
extra structuur, begint en eindigt iedere dag gezamenlijk met de mentor en heeft iedere 
dag een vaste begin- en eindtijd. De leerlingen doen hun werk zoveel mogelijk op school, 
zodat ze met een opgeruimd gevoel naar huis kunnen.
Deze vaste plek binnen onze school geeft je rust en overzicht en daardoor heb je alle 
ruimte om je te ontwikkelen en te leren.
We noemen deze plek de structuurafdeling.

De structuurafdeling is speciaal bedoeld voor leerlingen met een lwoo- en vmbo-basis-
advies. Ook leerlingen die een vmbo-kader-advies hebben gekregen en ook gebaat zijn 
bij extra begeleiding en structuur is deze afdeling zeer geschikt

Op De Rietlanden bestaat de structuurafdeling uit structuurklassen in leerjaar 1 en 2.
Neem voor meer informatie hierover contact op met De Rietlanden via 0320-295959.



Zelfstandig en zelfverzekerd
Goed gemotiveerde, zelfstandige en zelfverzekerde mensen 
bereiken uiteindelijk het meeste. Anders gezegd: als je er 
zin in hebt en gelooft dat het je uiteindelijk gaat lukken, lukt 
het je in veel gevallen ook.

Bij ons leer je deze dingen te ontwikkelen. Immers, niet 
iedereen is van nature meteen zelfstandig en zelfverzekerd. 
Bij ons leer je langzaam zelfstandig te worden. Dat leer je 
door gaandeweg steeds meer dingen zelf te doen. Als iets 
dan mislukt, begin je gewoon opnieuw. Dat is het fijne van 
een school.

Op onze school leer je door je succes, maar ook door 
de fouten die je zelf mag maken. Voor de één gaat dat 
zelfstandig worden natuurlijk sneller dan voor de ander. 
Hiermee houden we rekening en wij stippelen samen met de 
jou de beste route uit.

Zelfverzekerd wordt je vooral door het gevoel dat je iets 
kan. Door onze manier van werken, waarbij positiviteit en 
motivatie belangrijk zijn, krijg je dat gevoel. 
En terecht trouwens, want jij kunt veel meer dan je denkt. 

Een hechte band
Wij vinden het belangrijk om jou goed te leren kennen. 
Daarvoor is een intensief contact met jou en je ouders voor 
je mentor noodzakelijk. Je mentor heeft regelmatig contact 
met je ouders over de vorderingen en mogelijkheden. Jij 
en je ouders kunnen zelf op onze website zien hoe het met 
je cijfers gaat en als er iets is, proberen we dat zo goed 
mogelijk op te lossen met jou en je ouders, zodat we samen 
blijven werken aan jouw toekomst.

De Plusklas
Leerlingen met een uitgesproken Atheneum-advies kunnen vanaf 
het begin al behoefte hebben aan meer uitdaging. Zij komen dan in 
aanmerking voor onze Plusklas. In deze klas krijg je les op hoog vwo-
niveau en doen onze docenten er alles aan om je zo te prikkelen dat 
je alles uit jezelf haalt. 
Veel van onze Plusklas-leerlingen hebben de basisschool op hun 
gemak doorlopen. Dit betekent dat ze er soms aan moeten wennen 
dat ze niet meer voor ieder vak een 10 halen. In dit leerproces wordt 
je goed begeleid.
Leerlingen in de Plusklas blijven in principe ook de volle zes 
Atheneum-jaren bij elkaar in de klas.
Voor meer informatie over de Plusklas en de toelatingscriteria kun 
je contact opnemen met De Rietlanden via 0320-295959.

Zo zie je maar, het doel kan voor veel leerlingen wel hetzelfde zijn, 
maar de weg ernaartoe kan verschillen. Wij vinden het belangrijk 
dat dat voor iedereen mogelijk is.



Plezier
Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle schoolcarrière is plezier. 
Van plezier krijg je zin om je best te doen en als je je ergens thuisvoelt, ben je tot meer 
in staat.
Daarom doen we naast de lessen (die natuurlijk op zich al leuk, nuttig of boeiend zijn) 
nog veel meer.

Sportieve leerlingen kunnen bijvoorbeeld meedoen in de sportklas op vrijdagmiddag of 
deelnemen aan onze atb-club. 
Ook kun je je inschrijven voor één van onze talentgroepen. 
Er zijn op De Rietlanden heel veel talentgroepen, zoals een talentgroep Pop/Rock, een 
talentgroep Koken, Dans, Theater, Film en nog veel meer.

Ook ga je op De Rietlanden nogal eens op excursie. Soms is dat dicht bij huis voor een 
project, les of gewoon voor je plezier en om een periode af te sluiten. Soms is dat ook 
verder weg. Op De Rietlanden zijn er bijvoorbeeld ook excursies naar Parijs, Londen, 
Barcelona, Duitsland en er is ook nog een skireis waar je aan mee kunt doen.
Deze reizen zijn er niet alleen voor je plezier. Je leert er ook nog een hoop van!

Op De Rietlanden houden we ook wel van een feestje. We hebben regelmatig school-
feesten, je gaat om elkaar goed te leren kennen met je klas op stap, in je examenjaar is 
er een chique Prom en we hebben ook nog de talentenjacht Rietlanden’s Got Talent.
Kortom, er is genoeg te doen en te beleven.

Zelf doen
We bieden volop ondersteuning, kansen en 
ruimte, maar je moet het natuurlijk wel zelf 
doen. Je doorzettingsvermogen zal bepalen 
hoe ver je komt en wij geloven dat wij het 
onderwijs zo aanbieden dat je alle ruimte hebt 
om de beste versie van jezelf te worden.

Niets staat je in de weg. Dat vinden wij zelf 
een fijne gedachte. Wat je uiteindelijk ook wilt 
bereiken, wij stippelen met jou de route uit die 
het beste bij jou past.
Het zal een weg zijn met vallen en opstaan. 
Maar uiteindelijk zul je merken dat je gegroeid 
bent, veel geleerd hebt en vooral veel hebt 
ontdekt over jezelf en wat jouw weg is naar 
een succesvolle toekomst.



Scholengemeenschap De Rietlanden

Grietenij 2202
8233 BZ Lelystad
0320 295959

Soorten onderwijs
Vmbo basis
Vmbo kader
Vmbo theoretische leerweg
Havo
Atheneum

Bijzonderheden
Dakpanklassen
Atheneum Plus-klas
Structuurklassen
Vmbo-profielen: Horeca,  
Bakkerij & Recreatie en Zorg & Welzijn
Talentgroepen en sportklassen

Website
www.rietlanden.nl

Social media
Facebook: SGDeRietlanden
Instagram: @rietlanden
Twitter: @rietlanden
Youtube: SGDeRietlanden

Aantal leerlingen
1346
 
Aantal medewerkers
174

Schoolopbouw
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Ontdekken wat je écht leuk vindt en waar je goed in bent, of misschien weet je 
dat al? Op de SGL krijg jij de ruimte om te leren en te groeien zodat jij zelfstandig 
en vol zelfvertrouwen jouw toekomst tegemoet gaat. Je staat er natuurlijk niet 
alleen voor, wij helpen jou de juiste keuze voor de toekomst te kunnen maken. Dat 
bereiken we met een positieve en respectvolle manier van samenwerken. Ook 
met je ouders. Een aantal keer per jaar hebben we met jou en je ouders contact 
over de voortgang van je studie. 

We vinden het belangrijk dat jij je hier veilig, gewaardeerd en welkom voelt 
waardoor jij zo goed mogelijk kunt presteren, zodat je met een passend diploma 
onze school verlaat. 

Ik maak 
mijn  
eigen  
toekomst



Leren op  
jouw niveau  
Als leerling van de SGL heb jij recht op een 
succesvolle schoolloopbaan én op optimale 
ondersteuning daarbij. We hebben aandacht 
voor talent maar ook voor extra ondersteuning 
als dat nodig is. Wij doen ons best om elke 
leerling te stimuleren hun uiterste best te 
doen. Daarom zorgen we voor voldoende 
uitdaging, op elk niveau. Het is belangrijk 
dat jij zo snel mogelijk op de juiste plek zit. 
Vandaar dat leerlingen al in de onderbouw in 
een zogenaamde dakpanklas worden geplaatst. 
Dat geeft ons de mogelijkheid een passend 
lesaanbod te verzorgen waarin je voldoende 
uitdaging krijgt om te groeien. Aan het einde 
van de tweede klas bekijken we welke richting 
definitief bij jou past. 

Op de SGL kun je onderwijs volgen op de 
volgende niveaus:
- Vmbo basis-kader
- Vmbo kader-theoretisch
- Theoretisch-havo
- Havo-vwo

In welke klas kom jij?
We hebben contact met het basisonderwijs, over het leeraanbod en over 
individuele leerlingen. Zo zorgen we ervoor dat het onderwijs goed op elkaar 
aansluit. De SGL neemt het advies over dat de basisschool geeft:
- Met een vmbo basis-advies kom je in de brugklas basis-kader
- Met een vmbo kader-advies kom je in de brugklas kader-theoretisch
- Met een theroretisch advies kom je in de brugklas theoretisch-havo
- Met een havo-advies kom je in de brugklas havo-vwo
- Met een vwo-advies kom je in de brugklas havo-vwo

Arrangementsklas
 
Ben jij een leerling die misschien extra ondersteuning nodig heeft bij 
de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs? Dan is 
de arrangementsklas voor jou wellicht een goede plek. 
 
De arrangementklas is een klas voor leerlingen met een theoretisch-, 
havo- of vwo-advies. In een kleine groep (van ongeveer 15 leerlingen) 
en in een rustig lokaal raak je gewend aan het voortgezet onderwijs. 
We proberen zo goed mogelijk te kijken naar wat jij nodig hebt en 
hoe we je het beste kunnen begeleiden. Per vak ga je steeds meer 
lessen volgen in de reguliere klas. Het is de bedoeling dat je na twee 
jaar geheel in een reguliere klas bent ingestroomd.  

De leerkracht of IB-er (intern begeleider) van de basisschool kan 
jou vertellen of je in aanmerking kunt komen voor plaatsing in de 
arrangementsklas.



LWOO
Voor vmbo-leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
bieden wij leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Heb jij een 
LWOO-indicatie dan word je geplaatst in de dakpanklas basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg. In kleinere klassen, van maximaal 
17 leerlingen, is er meer aandacht voor elke leerling. Daarnaast krijg 
je gecombineerde uren, waarin vakken als Nederlands, wiskunde 
en Engels tegelijk gegeven worden. Je maakt dan met je mentor 
een keuze aan welk vak je extra gaat werken. Zo kun je extra uitleg 
krijgen, voor het vak waarvoor dit nodig is. In de basis-/kaderklassen 
krijg je 4 uur lichamelijk opvoeding, waarvan 1 uur sport & coaching. 
In dit uur leer en oefen je hoe je kunt samenwerken. 

Jouw mentor
Als eerste aanspreekpunt speelt de mentor een belangrijke rol in jouw 
leerproces. De mentor is degene die jou het beste leert kennen. Naast alle 
vakken die je op de SGL krijgt aangeboden zal er ook een mentoruur op je 
rooster staan. De mentor zal tijdens dit mentoruur jou en de klas helpen 
met regelzaken en het “leren leren”. Twee of drie keer per jaar spreekt de 
mentor met jou en je ouders over je studieresultaten en hoe het met jou 
gaat op school. 
 
De eerste twee jaar op de SGL krijg je dezelfde mentor en blijf je in dezelfde 
mentorgroep. Na het tweede jaar kan dit veranderen omdat je dan verder 
gaat op één niveau.  

Technasium  
Het technasium op de SGL is een geweldige uitdaging voor leerlingen met 
een havo- of vwo-advies die interesse hebben voor de moderne wereld 
van bèta en techniek, waar theoretisch leren én eigen initiatief beide van 
belang zijn. Het technasium werkt vooral met praktijkgerichte opdrachten 
die zijn geformuleerd vanuit de beroepspraktijk en het hoger onderwijs. 
Dat wil zeggen dat je echte opdrachten van een echte opdrachtgever krijgt. 

De SGL beschikt over een grote technasiumwerkplaats; een 
onderwijsruimte in de school waar de leerlingen vrijuit kunnen werken 
aan hun onderzoek of ontwerp. Vooral door te doen ervaar je waarvoor 
je leert. Je komt in contact met de wereld buiten school en leert zowel 
zelfstandig als in groepsverband te werken. Je leert taken te verdelen, je te 
verdiepen in de gestelde problematiek, vraagstukken te analyseren, kennis 
te verwerven, dingen te onderzoeken en te ontwerpen om ten slotte de 
resultaten te presenteren aan de opdrachtgever. 

Op het technasium leer jij de professionele wereld buiten school kennen en 
oriënteer jij je al vroeg op een mogelijke studiekeuze.

Meer weten? Kijk dan op onze website: sgl.nl/technasium



Talentontwikkeling 
Als cultuurprofielschool bieden wij jou alle ruimte om 
je talent op cultureel en creatief vlak te ontdekken 
en ontwikkelen. Niet alleen creatief met je handen, 
maar ook op het gebied van theater, dans, muziek en 
zang. Of presenteren! Misschien ben je al eens voor 
de schrijfwedstrijd op de SGL geweest? Je hebt dan 
vast gezien dat deze dag door onze leerlingen wordt 
gepresenteerd. 
Ieder jaar verzorgen onze leerlingen van de theater-, 
zang- en dansklas mooie voorstellingen zoals de opening 
van de kinderboekenweek en de kerstvoorstelling. Ook 
als je een klassiek instrument bespeelt kom je aan je 
trekken, tijdens ons Avondje Klassiek. 
Wil jij laten zien wat je in huis hebt? Dat kan! Alle 
leerlingen kunnen zich opgeven om mee te doen aan een 
voorstelling. 

Activiteiten
Leren doe je niet alleen in de schoolbanken, maar ook tijdens de diverse activiteiten 
die we in klas 1 en 2 organiseren. Deze activiteiten maken niet alleen het leren 
leuker maar versterken ook de band met schoolgenoten en docenten. 
 
In klas 1 begin je meteen al met een activiteitendag waardoor je jouw nieuwe klas 
eerst goed leert kennen. Tijdens de kinderboekenweek bezoek je een voorstelling 
en krijg je les van een echte kinderboekenschrijver. Voor de herfstvakantie laat 
iedereen zich van de sportieve kant zien bij de jaarlijkse Kofschiploop. Daarnaast 
worden verschillende sporttoernooien georganiseerd waaraan je met je klas kunt 
deelnemen.  
 
We maken mooie en leerzame excursies naar bijvoorbeeld Kampen en Amsterdam. 
En tijdens onze fitweek, leer jij alles over een gezonde leefstijl. De tweede klassen 
verdiepen zich tijdens de RealGame - een geweldig rollenspel - in de wereld van 
vervolgstudies en beroepskeuze. De tweejarige brugperiode sluiten we af met een 
driedaags kamp waarin je met je klas afscheid van elkaar neemt. 

Cultuur verrijkt je leven
Als gecertificeerde Cultuurprofielschool bruist de SGL van cultuur. Dat vind je terug 
in ons gebouw, de school, in onze lessen én daarbuiten. 

Je hoeft geen creatief talent te zijn; kunst en cultuur is voor iedereen. Het verrijkt je 
leven en verbreedt je kijk op de wereld, ver en dichtbij. Wij vinden het belangrijk dat 
jij alle ruimte krijgt om je culturele kant te ontdekken en te ontwikkelen. Bij de SGL 
volgen daarom alle leerlingen in de onderbouw kunstvakken. 

Voor elk leerjaar organiseren wij culturele activiteiten; we bezoeken voorstellingen, 
musea en culturele instellingen of we doen workshops. Deze activiteiten komen 
terug in het lesprogramma bij de kunstvakken maar ook bij veel andere vakken. 
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Van 
goed 
naar 
beter

Ons onderwijs in de toekomst
Het onderwijs van vandaag vraagt om een goede aansluiting bij jouw talenten en 
moet je voorbereiden op beroepen en ontwikkelingen die wij nu misschien nog 
helemaal niet kennen.
Daarom zijn we na gaan denken over een andere aanpak van het voortgezet 
onderwijs in Lelystad. Niet omdat het nu niet goed is, maar omdat we het nog 
beter willen maken.

Meer keuze van vakken en richtingen en een betere aansluiting op 
vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt. Dat is wat we willen bereiken. We leren 
je te leren en te leven in de wereld van morgen.

Docenten, leerlingen en ouders van ISG Arcus, De Rietlanden en SGL ontwierpen 
daarom twee onderwijsclusters: één voor havo/vwo en één voor vmbo. Een 
cluster is in dit geval een verzameling van scholen. 
Dit ontwerp kwam tot stand in overleg met de gemeente, vervolgopleidingen en 
het bedrijfsleven.

Nu gaat dit boekje natuurlijk vooral om de keuze die je dit schooljaar moet 
maken. Daarom las je eerder nog over de huidige drie scholen, maar toch willen 
we je ook graag iets vertellen over wat we in de toekomst gaan doen. 
In augustus 2020 openen namelijk de deuren van een gloednieuwe 
onderwijscampus. Dit lijkt misschien nog ver weg, maar we zijn al een flinke tijd 
bezig met de voorbereidingen en volgend jaar zal er toch echt gestart worden 
met de bouw.

Waar mogelijk zullen we nieuwe ontwikkelingen ook al in praktijk brengen in de 
huidige drie scholen. Zo ontwikkelen de drie scholen zich naar de twee clusters 
toe en profiteer je nu al van de inzichten die we onderweg opdoen. 

Meer informatie over onze toekomstplannen kun je vinden op  
www.svol.nl/toekomst.



We  
kunnen 
bijna 
niet  
wachten…

De Campus
Stel je voor…
Stel je voor dat er een plek is waar bijna alle middelbare scholieren in Lelystad 
naartoe gaan. Een scholencampus, onderwijspark, leeromgeving… wij weten ook 
nog niet precies hoe we het gaan noemen, waar je letterlijk alle ruimte krijgt om 
je te ontwikkelen.
Een groene, duurzame en inspirerende omgeving waar je leert, leeft en samen 
werkt aan de toekomst van Lelystad. 
Volgens ons is dat wat je in het onderwijs zou moeten doen: werken aan je eigen 
toekomst en die van je eigen omgeving. Wanneer je op school hebt geleerd om 
zelfverzekerd te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en samen een bijdrage 
te leveren aan de wereld om je heen, ben je in staat om je eigen toekomst en die 
van je omgeving mede vorm te geven.

Om dat voor elkaar te krijgen, is een aantal dingen belangrijk.



Passende leerroutes
Zo moet je altijd het onderwijs kunnen kiezen dat bij jou past. Je leerroute 
moet passen bij jou en jouw ontwikkeling. Daarom zijn de mogelijkheden 
op de campus veel uitgebreider dan nu. Logisch ook, want we bundelen de 
krachten en daardoor ontstaan meer en betere keuzes. In de toekomst is het 
ook makkelijker om van keuze te veranderen. Waar je nu nog beperkt wordt 
door de mogelijkheden van één school, heb je dan alle mogelijkheden binnen 
handbereik.

Kleine teams
Om voor iedere leerling de juiste leerroute te kunnen bepalen, is het 
belangrijk dat we iedere leerling goed kennen. Daarom gaan we op de campus 
werken met kleine teams van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 
een kleine groep leerlingen. Het zorgt ervoor dat je je als leerling gezien 
voelt. En het zorgt er ook voor dat we samen voor iedere uitdaging snel een 
oplossing kunnen verzinnen. Je docententeam ziet jou iedere dag en zo leren 
we elkaar snel en goed kennen.

Thuisbasis
We verdelen de campus in kleinere stukjes. Niet alleen bieden we een 
vast team, maar we bieden je ook een vaste plek op de campus. Dit 
‘schooltje binnen de school’ wordt jouw thuisbasis. Jouw docenten? Die 
zitten hier ook. Je kluisje? Ook hier. Een plek om tot rust te komen? Die 
vind je hier ook.
Kleinschaligheid vinden wij erg belangrijk en daarom speelt dit een grote 
rol bij het ontwerp van de campus, maar ook bij het ontwerp van ons 
onderwijs. 

Een fris en gezond leefklimaat
Als we leerlingen willen leren dat het belangrijk is dat ze zuinig zijn op 
zichzelf en de wereld om zich heen, moeten we ze ook een leeromgeving 
bieden die het goede voorbeeld geeft. Daarom willen wij dat de campus 
een groene en duurzame leeromgeving is. We willen zoveel mogelijk 
energieneutraal zijn en een fris en gezond leefklimaat creëren voor 
iedereen die op de campus leert en werkt.

Samenwerken met bedrijven
We willen dat onze leerlingen een bijdrage gaan leveren aan de toekomst 
van Lelystad, goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en ook buiten de 
school hebben ontdekt wat hun talenten en interesses zijn. Daarom zijn 
we nu al in overleg met ondernemers om zo veel en zo goed mogelijk 
samen te werken. De bedrijven zijn in staat om ons onderwijs stevig te 
verankeren in de samenleving en wij geven de bedrijven de mogelijkheid 
om ervoor te zorgen dat ze in de toekomst goed opgeleide werknemers 
hebben. Voor leerlingen is dit reuze-interessant, omdat theorie en 
praktijk dan echt hand in hand kunnen gaan.



Voorbereiden op het vervolgonderwijs
Teveel leerlingen vallen uit of veranderen van opleiding in het 
vervolgonderwijs. Daarom gaan we nog intensiever samenwerken 
met mbo, hbo en universiteiten. Bij voorkeur in de buurt. 
Zo zorgen we dat leerlingen niet alleen goed voorbereid zijn op 
een volgende stap maar ook hebben geleerd de juiste keuzes 
te maken. In klas 4 van ons nieuwe vmbo zal een zogenaamde 
beroepencampus worden ontwikkeld, waar bovenbouw vmbo en 
onderbuw mbo samen zullen komen. 
We willen dat de havo echt beroepsvoorbereidend is en het vwo 
echt wetenschappelijk. We zorgen er ook voor dat leerlingen de 
mogelijkheid hebben om al in hun laatste jaren bij ons op school een 
periode lang echt mee te draaien in het vervolgonderwijs.
Op die manier versterken we de aansluiting met het hbo en de 
universiteit. Dit zorgt voor een soepele overgang en onderwijs dat 
werkelijk voorbereid op een volgende fase.

Verrassing
Wij weten nu ook nog niet hoe de campus er precies uit zal 
komen te zien maar we weten wel dat we willen dat alles wat 
we hiervoor hebben beschreven gerealiseerd wordt. Verder is 
het voor jullie, maar ook voor ons, nog een grote verrassing. 
We dromen al heel lang van een mooie, groene, duurzame en 
inspirerende leeromgeving, waar iedere leerling de ruimte 
krijgt om echt het onderwijs te volgen dat bij hem of haar past. 
Waar er veel te kiezen en te ontdekken valt en waar je goed 
wordt voorbereid op de toekomst. Het lijkt erop dat die droom 
nu eindelijk uit gaat komen.
Maar we willen vooral dat er ook na 2020 een plek is waar jij je 
thuisvoelt en iedere dag met veel plezier naartoe kunt gaan.

We kunnen bijna niet wachten…
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Het voortgezet onderwijs in Lelystad is in ontwikkeling! Daarover hebt u in 
deze brochure kunnen lezen. Wat voor invloed heeft dat op de keuze voor 
een van onze huidige scholen? 
Om dit allemaal goed te kunnen uitleggen en om antwoord te kunnen geven 
op al uw vragen komen we dit jaar naar de basisscholen toe. 

U hoeft dus niet meer naar onze scholen te komen, zoals voorgaande jaren 
wel het geval was. Wij komen op uw eigen vertrouwde basisschool (of op 
een basisschool in de buurt) om u te informeren. 

We heten u van harte welkom!

Kijk voor de volledige tourlijst op svol.nl/on-tour

DIT IS VOOR JE OUDERS:

SVOL On tour!
Voorlichting op uw eigen basisschool


