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Jouw toekomst, jouw keuze!

Je bent je aan het voorbereiden op je keuze voor het voortgezet onderwijs. 
Geen makkelijke keuze, er zijn immers voldoende mogelijkheden. 

Maar wat past nou echt bij jou? Dat kun jij het beste zelf bepalen. 
Wij willen je daar graag bij helpen. Daarom hebben we deze brochure gemaakt waarin jij 
- en je ouders - kunnen lezen wat onze drie scholen jou te bieden hebben. 

Natuurlijk kunnen we je in deze brochure prima vertellen waar onze scholen voor staan 
en wat de ene school nou onderscheidt van de andere. Voor jou spelen wellicht ook 
andere zaken mee, zoals de locatie van de school. Of naar welke school de meeste van je 
vrienden gaan. 
Een ding is zeker, de sfeer van een school is niet in een brochure te beschrijven. Die moet 
je zelf ervaren! 

We nodigen je daarom van harte uit om onze scholen te komen bezoeken tijdens onze 
Open Huis-avonden.

We wensen je veel plezier met oriënteren. Zeker weten dat jij de juiste keuze voor jouw 
toekomst kunt maken!

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 zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen 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 - van vmbo tot en met gymnasium - 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 vijf soorten brugklassen in 
verschillende niveaus. 

Prestatiegericht
Het niveau dat de basisschool 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 de 
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 veelal dezelfde leraren die jou begeleiden naar het 
niveau dat jou het beste past in klas 3. 
Verder krijg je zoveel mogelijk les in één bepaald gedeelte van het gebouw. We noemen 
dit een ‘thuisbasis’. Dit geeft rust en duidelijkheid. 



Vakcollege: Leren door te doen
Ben je een doener? Dan is het vmbo vakcollege wellicht een 
opleiding voor jou. Je bent actief bezig met beroepsgerichte 
praktijklessen en gaat op bezoek bij bedrijven en instellingen. Ook 
krijg je 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 gekozen beroepsrichting. 

Binnen het vakcollege kun je kiezen uit twee richtingen:
- Mens & Dienstverlenen
- Techniek

Extra begeleiding en  
ondersteuningslokaal

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 leerhulp. We geven ook trainingen. 
Bijvoorbeeld faalangstreductietrainingen, sociale 
vaardigheidstrainingen, agressieregulatietrainingen én 
zelfverdediging voor meisjes.

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 hebben 
korte lijnen met de mentoren en vakdocenten wat ook in 
jouw voordeel werkt. 

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 2016-2017 of 
via onze zorgcoördinator. 



Plezier
Naast leren en lessen volgen is het ook belangrijk om plezier te 
hebben op school. We vinden het belangrijk dat je lekker in je vel zit 
en dat je je betrokken voelt bij onze school. 
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. 
Reizen en excursies zorgen voor een fijne balans tussen ontspanning 
en gezelligheid met je klasgenoten en er ook nog iets van leren!

We doen het samen! 
Jouw mentor speelt een belangrijke rol in het leerproces; 
je zult veel contact met elkaar hebben. Zo kan de school 
blijven volgen hoe het met je gaat. We vinden het ook 
belangrijk om je ouders hierin te betrekken. Op ISG Arcus 
maken we veel gebruik van Magister, onze elektronische 
leeromgeving. 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 ouders ook uit voor een persoonlijk gesprek tijdens de 
daarvoor bestemde spreekavonden.



Schoolopbouw

Interconfessionele scholengemeenschap Arcus

Lindelaan 99  
8224 KR 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
Vakcollege mens & dienstverlenen 
Vakcollege techniek

Website
www.isg-arcus.nl

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

Aantal leerlingen
1023

VOORLICHTINGSAVOND

1 NOVEMBER 2016

OPEN HUIS

31 JANUARI 2017
3
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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 van 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

V M B O   H A V O   V W O



Heterogeen
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 
heterogene klas.
Dit betekent dat alle niveaus (vmbo tot en 
met atheneum) bij elkaar in de klas zitten. 
Wij hebben ontdekt dat dat zeker in de 
eerste klas heel goed werkt.
Een grote groep leerlingen komt bij ons 
namelijk op een hoger niveau terecht dan 
in eerste instantie werd gedacht.

LWOO en Plusklas
 
Leerlingen met een grotere leerondersteuningsbehoefte komen meteen in een lwoo-klas 
terecht en leerlingen die een Atheneum-advies hebben gekregen en die veel uitdaging 
willen, kunnen kiezen voor de Plusklas.
Leerlingen in de Plusklas blijven in principe ook de volle 6 Atheneum-jaren bij elkaar in 
de klas.

Ruimte om te groeien vinden wij op De Rietlanden belangrijk. Daarom kun je bij ons 
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.

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.



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 word 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.



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 schoolfeesten, 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
LWOO
Vmbo basis
Vmbo kader
Vmbo theoretische leerweg
Havo
Atheneum

Bijzonderheden
Heterogene onderbouw
Atheneum Plus-klas
Vmbo-profielen: consumptief,  
administratie en zorg & welzijn
Talentgroepen en sportklassen

Website
www.rietlanden.nl

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

Aantal leerlingen
1362

Schoolopbouw

VOORLICHTINGSAVOND

15 NOVEMBER 2016

OPEN HUIS

24 JANUARI 2017
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Op de SGL leren we met elkaar. Op een positieve en respectvolle wijze 
krijg jij van medeleerlingen en medewerkers de ruimte om in een 
veilige omgeving het beste uit jezelf te halen. Wij willen ook graag 
dat je zo goed mogelijk kunt presteren, zodat je met een passend 
diploma de school verlaat. Om dat te bereiken is het belangrijk dat jij 
je gewaardeerd en welkom voelt. 
 
Samen met jouw ouders zijn wij verantwoordelijk voor jouw 
leerproces. Een aantal keer per jaar hebben wij met jou en je ouders 
contact over de voortgang van je studie.

Leren 
doen  
we  
samen



Ons leer- en 
leefklimaat  
Het motto van de SGL is 
Samen Geïnspireerd Leren. 
Dat doen we bijvoorbeeld door 
ons te houden aan gemaakte 
afspraken en door netjes te 
spreken en te schrijven, maar 
ook door ruimte te geven aan 
anderen en tips aan elkaar te 
geven. Zo proberen we het 
beste uit onszelf te halen. 

Ontdekken hoe je leert
Leerlingen zijn verschillend. We houden rekening met die 
verschillen zodat we kunnen bieden wat jij nodig hebt. In het 
eerste jaar merk je welke manier van leren het beste bij jou past. 

Ons onderwijs
 
Op de SGL kun je onderwijs volgen op het 
vwo, de havo of het vmbo (basis, kader 
en theoretische leerweg). De eerste twee 
leerjaren wordt ons onderwijs op twee 
niveaus aangeboden. Dit doen we omdat 
jij dan de tijd en mogelijkheid krijgt om te 
groeien. 
 
De niveaus die wij bieden zijn: vmbo basis-
kader, vmbo kader-theoretisch, vmbo 
theoretisch-havo en havo-vwo. Aan het einde 
van de tweede klas bekijken we welke richting 
definitief bij jou past.



Ons tweejarig mentoraat
De mentor is voor alle leerlingen de belangrijkste persoon op de 
SGL. 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 “leren leren”. Twee of drie keer per 
jaar spreekt de mentor met jou en je ouders over hoe jij werkt en 
over je studieresultaten.
 
De eerste twee jaar op de SGL krijg je dezelfde mentor en blijf je in 
dezelfde mentorgroep. Na twee schooljaren stroom je door naar de 
derde klas op een enkel niveau. 

Leren in kleinere klassen

De 1e en 2e klassen bk (basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg) tellen maximaal 17 leerlingen. Er is extra 
aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren, 
bijvoorbeeld leerlingen met een lwoo-indicatie. 

Ons technasium daagt jou uit 
 
Je bent creatief, je hebt interesse in de wereld van natuur 
en techniek en je hebt een havo- of vwo-advies. Dan is 
het technasium op de SGL een geweldige uitdaging voor 
jou! Leerlingen die naar het technasium gaan krijgen een 
extra vak: Onderzoek & Ontwerpen. Tijdens deze lessen 
ga je in groepen oplossingen bedenken voor een probleem 
dat een echte opdrachtgever aan jullie voorlegt. De 
ontwerpen worden gepresenteerd aan de opdrachtgever, 
die daarna laat weten welk ontwerp het beste past bij het 
bedrijf.



Het podium op! 
Ieder jaar verzorgen de leerlingen van de theater-, 
zang- en dansklas een voorstelling voor de opening van 
de Kinderboekenweek en een kerstvoorstelling. Alle 
leerlingen kunnen zich opgeven voor theater, zang of 
dans en meedoen aan één van deze voorstellingen.
 
Daarnaast kun je auditie doen voor het MADfest of 
deelnemen aan het Avondje Klassiek.  
 

In welke klas kom jij? 
De SGL neemt het advies dat jouw basisschool geeft over.
• 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 theoretisch 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

Cultuur verrijkt je leven
De SGL bruist van de cultuur. Wil jij jouw culturele kant ontdekken en ontwikkelen 
dan voel jij je bij ons snel thuis. Wij besteden veel aandacht aan beeldende kunst, 
zang, dans, film, muziek, literatuur en cabaret. 
 
Voor elke jaarlaag organiseren wij culturele activiteiten. Dat kan een museum-
bezoek zijn, maar ook een workshop fotografie. Bij veel vakken komen deze 
activiteiten terug in het lesprogramma. 
 

Activiteiten
Leren kan op vele manieren. In de klas tijdens de normale lessen, maar ook tijdens 
andere activiteiten die we voor jou in klas 1 en 2 organiseren.
 
In klas 1 leer jij de nieuwe klas direct goed kennen tijdens een activiteitendag. 
Tijdens de Kinderboekenweek bezoek je een voorstelling en krijg je les van een 
kinderboekenschrijver. Voor de herfstvakantie laat iedereen zich van zijn sportieve 
kant zien bij de jaarlijkse Kofschiploop. Daarnaast organiseert de vakgroep 
Lichamelijke Opvoeding regelmatig sporttoernooien. 
 
In klas 1 ga je op excursie naar Kampen en in klas 2 ga je naar Amsterdam! De 
eerste klassen leren tijdens de Fitweek alles over een gezonde leefstijl. De tweede 
klassen verdiepen zich tijdens de RealGame in de wereld van vervolgstudies en 
beroepskeuze. De tweejarige brugperiode wordt afgesloten met een sportief kamp.



Schoolopbouw
Scholengemeenschap Lelystad

Kofschip 1
8223 EZ Lelystad
0320- 221254

Soorten onderwijs
Vmbo basis
Vmbo kader
Vmbo theoretische leerweg
Havo 
Vwo

Bijzonderheden
Een tweejarig mentoraat
Technasium
Cultuurprofielschool
Vmbo-profielen: dienstverlening en  
producten - produceren, installeren en energie

Website
www.sgl.nl

Social media
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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.
Ze deden dit 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. 
We schatten nu in dat in 2019 de nieuwe clusters hun deuren gaan openen. Voor 
sommige van jullie betekent het dat je er weinig tot niets mee te maken zult 
krijgen, maar toch…

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.

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

Een korte animatie over onze plannen kun je vinden op  
www.svol.nl/animatie.



Het vmbo-cluster: school 
voor basisberoepsgerichte, 
kaderberoepsgerichte en 
theoretische leerweg.

Voor elke leerling de juiste leerroute

Met een vmbo-advies kom je in de toekomst in het vmbo-cluster in Lelystad. 
Een fantastische omgeving waar we samen werken met het havo/vwo-cluster, 
het mbo en met bedrijven en instellingen. 
Dit wordt ook een school waar je de theoretische leerweg kunt volgen op weg 
naar mbo of havo. En een school waar je in de basis- en kaderopleidingen alle 
beroepsprofielen kunt kiezen. 

Het Junior College: een stevige basis
Alle leerlingen beginnen in het Junior College tl/havo of in het Junior College 
basis/kader. Dit is een jaar om door te groeien, je interesses te ontwikkelen, 
heel hard te werken en te ontdekken wat de beste vervolgopleiding voor je 
is. Na dit eerste jaar is overstappen naar de havo mogelijk als blijkt dat dat 
niveau het beste bij jou past.

Voor iedereen onderwijs op maat
We willen het onderwijs zo maken dat het past bij jou en jouw ambities.
In de tl leer je door te onderzoeken en ontwerpen welke leerroute het beste 
bij je past. Je ontdekt of dat een meer theoretische route is via de havo of een 
route die via het mbo naar het hbo leidt.

In basis/kader betekent dat dat je vanaf het begin veel gaat doen en 
maken. Zo heb je plezier in je werk en leer je ook waar je echt goed in wil 
worden.

Voorbereiding op het mbo, de beroepencampus 
De meeste leerlingen stromen vanuit het vmbo door naar het mbo. Daar 
werken we ook intensief mee samen. In het vierde leerjaar maken we een 
beroepencampus. Hier kun je ervaring opdoen en je oriënteren op werk 
of de aller moeilijkste opleidingen volgen en doorstromen naar het hbo. 

Voorbereiding op de havo 
In samenwerking met het cluster havo/vwo bereiden we leerlingen die 
dat willen en kunnen voor op een doorstroom naar de havo. 
Dat doen we onder andere door je zeven theoretische vakken aan te 
bieden, zodat je goed voorbereid bent op de overstap. 

Klein en overzichtelijk
In het vmbo-cluster is er straks veel te kiezen en zijn er veel leerlingen.  
Toch gaan we ervoor zorgen dat je in het vmbo-cluster je eigen plek hebt. 
Dit doen we door de school op te delen in kleinere teams en schooltjes 
binnen de school te creëren.
Zo profiteer je dus van de voordelen van een grote school, maar leer je 
toch in een kleinschalig georganiseerde omgeving. 

Een unieke beroepencampus
We weten dat het onderwijs interessanter wordt als je leren van theorie 
en leren in de praktijk met elkaar combineert. 
Lelystad is een stad in ontwikkeling. Er zijn bijvoorbeeld plannen voor 
een groot vliegveld, een overslaghaven en wie weet wat de toekomst 
nog meer zal brengen. We gaan daarom veel samenwerken met het 
bedrijfsleven. 
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Het havo/vwo-cluster: school voor 
havo, atheneum en gymnasium
Uitdaging op basis van wat jij interessant vindt

Als je in de toekomst van je basisschool een havo- of vwo-advies krijgt, kom je 
in Lelystad op de school voor havo/atheneum/gymnasium.
Dit wordt de school waar kleine docententeams je voorbereiden op 
een succesvolle overstap naar het hoger beroepsonderwijs of het 
wetenschappelijk onderwijs. 

Uitdaging omdat je leert op basis van je talent en wat je leuk vindt
Wij geloven dat je het meeste leert als je leert op basis van wat je belangrijk 
of leuk vindt en op basis van waar je talenten liggen. Omdat je iets leuk of 
interessant vindt, zul je het ook leuk vinden om meer te weten te komen en 
meer uit te zoeken. Je stijgt zo tot grote hoogte en legt de lat steeds hoger. 
Wat ons betreft het belangrijkste in het onderwijs: uitdaging bieden om jezelf 
steeds verder te ontwikkelen. Daarom krijgen alle deelscholen een thema. 
Aan het begin van de eerste klas kies je een thema dat bij je past en dan kom 
je in die deelschool terecht. Dit wordt dan jouw thuisbasis.
Zoals het er nu uitziet, kun je kiezen uit de volgende thema’s:

- natuurwetenschappen;
- technasium;
- maatschappij, ondernemerschap en internationalisering;
- kunst en cultuur;
- gymnasium. 

In de deelscholen ga je een groot deel van de week werken aan projecten, 
opdrachten en onderzoeken aan de hand van deze thema’s. Dat gebeurt 
zowel binnen als buiten de school. 

Er zullen leerlingen zijn (misschien jij ook wel) die heel makkelijk een 
keuze kunnen maken. Er zullen ook leerlingen zijn die dit moeilijker 
vinden en er misschien achter komen dat ze een verkeerde keuze 
hebben gemaakt. Dit is geen enkel probleem. Je kunt altijd wisselen 
van deelschool en je kunt ook altijd een project of een opdracht kiezen 
van een andere deelschool.

Leren in een kleinschalige setting
Een kleinschalige setting is belangrijk, omdat je elkaar dan makkelijker 
en beter leert kennen. Je kunt alle aandacht krijgen die je verdient en 
nodig hebt en je hebt altijd een plek waar je je thuis voelt.
Daarom verdelen we het havo/atheneum/gymnasium-cluster in 
deelscholen: schooltjes binnen de school. 
Je wordt hier begeleid door een vast team van medewerkers die je je 
hele schoolcarrière kunnen volgen. 
De deelschool is een vertrouwde en veilige omgeving waar je van en 
met elkaar leert. Hier ben je het grootste deel van de tijd.
In het eerste jaar zitten havo en vwo nog bij elkaar in de klas. In 
het tweede jaar is er een havo/vwo en een vwo-klas en vanaf klas 3 
zijn er havo-klassen en vwo-klassen. Behalve in de deelschool voor 
gymnasium. Daar komen leerlingen direct in een gymnasiumklas.

Leren van en met elkaar in een doorlopende leerlijn
De deelscholen zijn straks verticaal ingericht. Dit betekent dat je, 
als je bij je keuze blijft, van klas 1 tot en met 5 of 6 hier je thuis hebt. 
Ook betekent dit dat docenten hun lesstof goed op elkaar kunnen 
afstemmen, zodat je soepel je schoolcarrière kunt vervolgen. 
Alle leeftijden zitten in de deelschool door elkaar, maar het zijn wel 
allemaal leerlingen (en medewerkers) die gekozen hebben voor 
hetzelfde thema. Je kunt dus ook goed van en met elkaar leren. In de 
klas zit je natuurlijk wel gewoon met leeftijdsgenoten.

Een goede aansluiting met het basisonderwijs en met het 
vervolgonderwijs wordt zo ook makkelijker gemaakt.. De docenten 
vormen immers een klein en vast team, waarmee goed samen te 
werken is.
De doorlopende leerlijn naar het hoger beroepsonderwijs en het 
wetenschappelijk onderwijs kunnen we verbeteren door onze 
lesstof goed af te stemmen met het vervolgonderwijs en door je de 
vaardigheden aan te leren die nodig zijn op je volgende opleiding.
Dit betekent ook dat de havo echt voorbereid op het hbo 
(beroepsvoorbereidende havo) en het vwo ook echt voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs zal zijn. 
Dit bouwen we natuurlijk rustig op van klas 1 tot en met 6.



Het aanleren van belangrijke vaardigheden
Naast de ‘gewone’ vaklessen is het belangrijk dat je die dingen aanleert 
die belangrijk zijn om goed te functioneren op school, om echt klaar te zijn 
voor het vervolgonderwijs en om je met succes in de samenleving te kunnen 
bewegen. Denk maar aan doorzettingsvermogen, samenwerken, ICT-
vaardigheden, onderzoeksvaardigheden en ga zo maar door.
Deze vaardigheden (of competenties, zoals ze vaak genoemd worden) leer je 
in de deelscholen volgens het 20/80-principe.
80% van de tijd ben je bezig met vaklessen: Engels, wiskunde, Nederlands, 
tekenen… Noem maar op. 
De andere 20% werken we aan projecten en opdrachten die jij interessant 
vindt, en waar je tegelijkertijd vaardigheden leert. Dit zijn zogenaamde 
21st Century Skills die nodig zijn om je te redden in de 21ste eeuw en 
vaardigheden die nodig zijn om nu en in de toekomst op school te kunnen 
functioneren. 
In deze 20% komt het thema van je deelschool het meest naar voren.

De lat ligt hoog
De school voor havo, atheneum en gymnasium dus: uitdagend onderwijs in 
een kleinschalige omgeving, waar je meer leert omdat je leert op basis van 
wat je zelf interessant vindt. We leggen de lat hoog voor elkaar, omdat we dan 
sterker worden, beter worden en onszelf verder kunnen ontwikkelen.
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