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Robbert Bessems
Afdelingsleider atheneum  

gymnasium 1, 2 en 3

>>HOI!

De seniores



Beste toekomstige eersteklasser, 

Je bent het nog niet, maar het duurt niet lang meer of je mag jezelf eersteklasser noemen. 
Voordat het zover is sta je voor een belangrijke keuze: welke school gaat het worden? Er 
zijn verschillende scholen in deze regio, maar wanneer kies je voor Het Baarnsch Lyceum? 
Heb jij een havo, atheneum of gymnasium advies en houd je van extra uitdaging en veel 
keuzemogelijkheden? Dan past onze school helemaal bij jou! 

Het Baarnsch Lyceum is een kleinschalige en erg veilige school met veel keuzemogelijkheden, 
verschillende activiteiten en goede ondersteuning en begeleiding. En dat begint al meteen in 
klas 1! Je kunt namelijk kiezen voor een plusprogramma: Science of Sport. Vanaf klas 2 komt 
daar internationalisering en TheArtXperience bij en kies je een speerpunt. Ook bieden we in 
klas 1 flexlessen aan, waarin je unieke lessen kunt volgen als Arabisch, striptekenen, toneel, 
3D-printen of breakdance. Blader gauw door om meer te weten te komen! 

We hopen je ook te kunnen zien en spreken op onze Open Dag op woensdag 30 januari. Tijdens 
de Open Dag laten we jou en je ouder(s)/verzorger(s) zien en ervaren wat we op Het Baarnsch 
Lyceum allemaal doen en wat je kunt leren. Je bent van harte welkom van 14.30-20.00 uur. 

Veel succes met jouw keuze! 

Robbert Bessems
Afdelingsleider atheneum  

gymnasium 1, 2 en 3

Sabrina Bijvank            
Afdelingsleider  
havo 1, 2 en 3



DE SCHOOL>> ‘Ik voel me thuis op deze school. Ik heb 

super leuke mentoren en klasgenoten. Je 

kunt lekker buiten zitten met klasgenoten 

en vrienden. Het grootste verschil met de 

basisschool? Je hebt meer vrijheid, meer 

huiswerk en verschillende docenten’

- Mees havo 1 - 

Het Baarnsch Lyceum is een kleine veilige school met ongeveer 1000 leerlingen. We wonen 
in een modern, licht gebouw in een groene bosrijke omgeving met een gezonde kantine. 
Daarnaast heeft de school verschillende ICT-faciliteiten, een science-vleugel met labs, 
professionele theater faciliteiten, sportvelden rond de school en moderne gymzalen. 

Extra programma’s
We bieden naast het standaard programma nog keuze uit extra programma’s. In klas 1 kun 
je bijvoorbeeld kiezen voor het Sportplus- en Scienceplusprogramma. Vanaf klas 2 kun je 
kiezen uit één van de vier speerpunten: Sport en bewegen, Internationalisering, Science en 
TheArtXperience. En natuurlijk zijn er verschillende schoolactiviteiten en excursies. 



DE SCHOOL Kijkje over je grenzen
Wil je graag over (je) grenzen kijken en heb je interesse voor andere landen, talen en culturen? 
Onze school staat bekend als de internationale school in de omgeving. Er zijn uitwisselingen 
met leerlingen van andere scholen in Europa (we hebben maar liefst negen buitenlandse 
partnerscholen!), we organiseren veel reizen, bieden talenonderwijs op extra hoog niveau aan 
(o.a. Cambridge) en geven veel aandacht aan Europese en internationale thema’s in de lessen. 
In klas 2 ga je je verdiepen in verschillende Europese landen, leer je debatteren en maak je 
verschillende excursies. Dit project sluiten we af met de ‘De Europamarkt’. 

Ondersteuning
Jouw mentor is het eerste aanspreekpunt. Maar soms heb je (tijdelijk) extra hulp nodig. We 
hebben veel specialisten in huis die je verder kunnen helpen. Denk aan een zorgcoördinator, 
schoolpsycholoog, remedial teacher, intern begeleider, medewerker van de GGD, jeugdarts 
en een jeugdverpleegkundige. We bieden huiswerktraining aan en tegen een laag tarief kun je 
ook gebruik maken van de huiswerkklas, waar je na schooltijd onder deskundige begeleiding 
in alle rust aan het werk kunt.

Welke vakken krijg ik op school? 

Havo: 
Aardrijkskunde
Biologie
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Mediawijsheid
Mentorles
Muziek
Nederlands
Natuur- en scheikunde
Tekenen
Wiskunde 
Flexlessen
Ondersteuningsles
HaCo (HavistenCompetent)
Keuzemogelijkheid: 
Sportplus, Scienceplus of 
geen plusprogramma

Atheneum:
Aardrijkskunde
Biologie
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Mediawijsheid
Mentorles
Muziek
Nederlands
Natuur- en scheikunde
Tekenen
Wiskunde 
Flexlessen
Ondersteuningsles
Profileringsuur
Keuzemogelijkheid: 
Sportplus, Scienceplus of 
geen plusprogramma

Gymnasium: 
Aardrijkskunde
Biologie
Engels
Frans
Geschiedenis
Latijn
Lichamelijke opvoeding
Mediawijsheid
Mentorles
Muziek
Nederlands
Natuur- en scheikunde
Tekenen
Wiskunde 
Flexlessen
Ondersteuningsles
Profileringsuur
Keuzemogelijkheid: 
Sportplus, Scienceplus of 
geen plusprogramma



WELKE  
RICHTING  

PAST BIJ JOU? >>
‘Het was even wennen van groep 8 naar 

de middelbare school. Het gebouw is veel 

groter dan mijn oude basisschool. Maar 

nu ben ik helemaal gewend en heb ik veel 

nieuwe vrienden gemaakt. Wiskunde vind 

ik het leukste vak. Het berekenen van 

sommen vind ik erg leuk. In de pauze ga 

ik altijd met iedereen buiten zitten. Mijn 

tip: zorg dat je je huiswerk op tijd af hebt!’ 

- Tunahan havo 1 - 



WELKE  
RICHTING  

PAST BIJ JOU? 

Gescheiden havo en vwo klassen
Wij hebben gekozen voor aparte havo en vwo klassen. We hebben ervaren dat leerlingen 
die in een havo klas zitten in plaats van een havo/vwo klas, veel beter presteren en daar-
door met meer plezier en vertrouwen naar school gaan. Blijkt het vwo uiteindelijke toch 
een betere plek, dan is het bij ons altijd mogelijk om om te stromen.

Havo 1
Ben jij een slimme doener, hou je van actie en vind je het leuk om nieuwe vaardigheden te 
leren? Dan is de havo voor jou een perfecte plek. De lessen zijn afwisselend; een korte com-
plete uitleg en daarna ga je zelf aan de slag. Tijdens de lessen HavistenCompetent (HaCo) 
krijg je meer inzicht in jezelf, in je eigen interesses en studies of beroepen die bij je passen. 

Vwo: atheneum 1
Heb jij een brede belangstelling, zoek je uitdaging, hou je ervan om na te denken over 
problemen en vind je het leuk om zelfstandig of in groepen naar oplossingen voor lastige 
problemen te zoeken? Dan is het atheneum voor jou de beste plek. Je volgt in klas 1 en 2 
wekelijks een profileringsuur. In klas 2 wordt in dit uur gewerkt aan onderzoeksvaardig- 
heden, informatieverwerking, presenteren en samenwerken. 

Vwo: gymnasium 1
Gymnasium 1 is speciaal bedoeld voor leerlingen die extra uitdaging zoeken. Onze gymna-
siasten doorlopen een ‘gewoon’ vwo-programma en volgen daarnaast de klassieke talen. In 
de eerste klas is dat Latijn, vanaf de tweede klas komt Grieks erbij. Ook de excursies en an-
dere plusactiviteiten zijn meer gericht op het gymnasiale programma. Zo wordt een brede 
basis gevormd (Bildung) die aansluit bij de interesses van de leerling. Vanwege de lessen in 
klassieke talen doen de gymnasiumleerlingen het ‘gewone’ programma in iets kortere tijd. 
Het tempo in alle lessen ligt op het gymnasium daarom hoger. Gymnasium is de meest 
geschikte opleiding voor bijzonder geïnteresseerde leerlingen.

Een vmbo-t/havo advies? 
Heb je een vmbo-t/havo advies gekregen? Dan is het ook mogelijk om je aan te melden 
voor havo 1. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een toelatingsgesprek om op deze 
manier te bepalen of havo 1 bij je past. 

Omstromen
Blijkt in de loop van je opleiding dat een ander school-
type beter bij je past, dan kun je in leerjaar 1 en 2 nog 
makkelijk omstromen (van havo naar atheneum, van 
gymnasium naar atheneum of van atheneum naar havo). 
De vakdocenten en mentor ondersteunen je daarbij. 



EXTRA  
IN KLAS 1>>

Flexlessen
In klas 1 volg je vier keer zes weken flexlessen. Elke periode heeft een ander aanbod van lessen. 
Je kunt denken aan theaterlessen, leren rappen, freerunning en kennis maken met de Arabische 
of Chinese taal. Door de flexlessen mag je al een eigen keuze maken in je lesprogramma van klas 
1 en zijn daarnaast bedoeld om je uit  te dagen en je kennis te laten maken met nieuwe dingen.

Dit is echt een hele leuke school! Engels vind 

ik een interessant vak. Elk jaar gaan we 

naar Engeland en ik kan me steeds beter 

verstaanbaar maken. De school bestaat dit 

jaar 100 jaar. Het eeuwfeest aan het begin 

van het schooljaar vond ik erg leuk! Ik heb 

veel nieuwe vrienden gemaakt. 

- Robby atheneum 1 - 



EXTRA  
IN KLAS 1

Sportplus of Scienceplus
Naast het standaard lesrooster is het mogelijk om een extra programma te kiezen. Dit zijn twee 
lesuren per week. Je kunt kiezen uit twee programma’s: Scienceplus of Sportplus. Deze program-
ma’s zijn bedoeld voor leerlingen die erg geïnteresseerd zijn in sport of bètavakken en die naast 
het gewone lesrooster iets extra’s willen doen. Het programma is niet gebonden aan een klas, 
leerlingen uit zowel havo 1, atheneum 1 of gymnasium 1 kunnen meedoen. 

Tijdens de Sciencepluslessen ga je je verder verdiepen in de bètavakken. Bètavakken zijn biologie, 
natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde en wiskunde. Tijdens deze uren ga je aan de slag met op-
drachten, ga je op verschillende excursies en komen er gastsprekers. Na de eerste klas Scienceplus 
kun je in klas 2 en 3 kiezen voor het speerpunt Science. In de bovenbouw kun je je aanmelden 
voor de bètasterren (het excellentieprogramma voor leerlingen in de bètavakken) en kun je kiezen 
voor het examenvak informatica en/of voor Natuur, Leven en Technologie (NLT). 

Tijdens de Sportpluslessen ga je dieper in op de verschillende sporten die je tijdens de normale 
LO-les ook krijgt. Daarnaast maak je kennis met andere sporten zoals roeien en krijg je lessen 
van speciale trainers/coaches die gespecialiseerd zijn in een speciaal onderdeel. Natuurlijk zijn er 
ook excursies naar o.a. topsportwedstrijden, skiën in Snowworld, de Arena en museum Corpus.
En je leert niet alleen over de verschillende sporten, ook leer je meer over gezondheid, conditie, 
spelregelkennis, samenwerken, hulpverlenen, organiseren, leidinggeven en omgaan met verschillen. 
In klas 2 en 3 is het mogelijk om ook  te kiezen voor het speerpunt Sport en bewegen. Dit is een 
goede voorbereiding op het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). 

Meer informatie over beide programma’s kun je vinden op onze website. Het is niet verplicht om 
te kiezen voor een programma. 

Ondersteuningslessen
Als het blijkt dat je moeite hebt met een vak, zijn er ondersteuningslessen. De ondersteuningsles-
sen zijn (een aantal) lessen waar gerichte vragen of problemen extra worden uitgelegd. Ondersteu-
ningslessen zijn voor leerlingen in klas 1 en 2. 

Overige activiteiten
Er zijn nog veel meer activiteiten tijdens het schooljaar waar je je voor kunt opgeven. Denk 
bijvoorbeeld aan sportactiviteiten buiten de les, de aulacommissie, de videoclub, schooltoneel, de 
schoolband, Grandi Art, olympiades voor verschillende vakken en nog veel meer. 

SOMtoday en schoolmail  
Je ontvangt aan het begin van het eerste schooljaar een persoonlijke inlogcode. Je kunt, via de link 
op de website van Het Baarnsch Lyceum, op elk moment in SOMtoday digitaal je cijfers, berich-
ten, lesrooster, huiswerk, studiewijzers en afwezigheid bekijken. Er is ook een handige app van 
SOMtoday voor op je telefoon. Ook krijg je een persoonlijk e-mailadres van school. 



MENTOR 
EN JUNIOR- 

MENTOR>>

Meneer Peeters, 
mentor van klas G1c/A1c

Tim
vwo 4, juniormentor bij G1c/A1c

Al meer dan 15 jaar ben ik mentor, voornamelijk in 

klas 1. Ik vind het leuk om leerlingen te begeleiden in 

de overgang van de basisschool naar de middelbare 

school. Het is belangrijk dat je je welkom voelt op 

onze school, al je vragen kunt stellen en dat je met 

plezier naar school gaat. Leukste activiteit in klas 1? Het 

eersteklasfeest! Ieder jaar is er een thema en samen met 

de juniormentoren bedenken we een optreden. Als de 

mentorleerlingen en juniormentoren uiteindelijk op 

het podium staan, dan sta ik met trots te kijken! Het 

organiseren van een mentoruitje vind ik ook leuk. We 

gaan bijvoorbeeld naar buiten om te picknicken met 

zelfgemaakte hapjes en spelletjes.

‘Toen ik destijds zelf in klas 1 zat hebben de 

juniormentoren mij goed geholpen. Ze maakten 

mij wegwijs in de school en hielpen mij zekerder te 

worden. Vanaf toen wist ik dat ik ook juniormentor 

wilde worden! Dit jaar mag ik een groepje van 8 

leerlingen begeleiden. Iedere vrijdag sta ik in de 

pauze bij de automaat om vragen te beantwoorden. 

Ook helpen we bij diverse activiteiten, zoals het 

eersteklasfeest. We organiseren samen met de 

mentoren het feest en helpen met de dansjes. De 

juniormentor staat altijd voor je klaar.’ 

>



MENTOR 
EN JUNIOR- 

MENTOR

Tim
vwo 4, juniormentor bij G1c/A1c

ACTIVITEITEN>> U-talent 
Leerlingenraad 

  HAvisten COmpetent (HACO) 
Hoogbegaafden traject 

Aulacommissie 
Kerstmarkt 

 De schoolkrant: De Animo 
Olympiades 

Europamarkt 
Europaweek

Geen nummers maar namen 
Sport Interlyceale (SI) 

  Artistieke Interlyceale (AI) 
Internationale uitwisselingen 

Uitwisselingen
Werkweek
Seniores 
Grandi Art 

Schoolfeesten 
Businessclass 

   
En nog veel meer..

Brugklasfeest



NIEUWSGIERIG 

GEWORDEN? 

KOM DAN  
LANGS!

>>
Alle belangrijke data op een rij.



NIEUWSGIERIG 

GEWORDEN? 

KOM DAN  
LANGS!

Inschrijven
Kies je voor onze school en woon je 
in Baarn, Soest, Eemnes of Bunscho-
ten-Spakenburg? Vraag dan het in-
schrijfformulier aan je juf of meester. 
Als je het ingevulde formulier weer 
inlevert bij de juf of meester, samen 
met een kopie van je legitimatiebe-
wijs, zorgen zij dat de aanmelding bij 
ons komt.
Woon je niet in Baarn, Soest, Eemnes 
of Bunschoten-Spakenburg? Dan kun 
je een inschrijfformulier aanvragen 
via onze website. 

Kennismakingslesjes 

•   Woensdagmiddag 12 december 2018 
groep 8

•  Woensdagmiddag 16 januari 2019  
groep 8 met gymnasium advies

•  Woensdagmiddag 6 februari 2019 
groep 8

•  Woensdagmiddag 8 mei 2019 
groep 7

Meer informatie, tijden en  
aanmelden via onze website: 

groep8.hetbaarnschlyceum.nl. 

Open Dag

Woensdag 30 januari 2019 
• van 14.30 tot 20.00 uur

Voor je ouders

•  Maandag 4 februari 2019, 
Informatieavond voor ouders/verzorgers 
groep 8, start 19.30 uur

Kennismakings- 
middag
Kun je definitief op onze school 
geplaatst worden? Dan krijg je een 
uitnodiging voor woensdag 20 juni 
2018 voor de kennismakingsmid-
dag. Je maakt dan alvast kennis met 
je nieuwe mentor, de school en je 
klasgenoten. 



  Kristel, havo 1 

Gebruik je huiswerkplanner, 

dat helpt je goed!

Bezoek de Open Dag! 

Blijf gewoon jezelf! 
Madina, atheneum 1

Download de app van 

SOMtoday! In de app 

check je je lesrooster en 

huiswerk. Super handig! 

Lisa, havo 1

Roos, havo 1

TIPS VAN  
LEERLINGEN  

UIT KLAS 1>>



Stel gerust vragen en maak 

nieuwe vrienden! 

Gitta, gymnasium 1

Wees niet bang dat je het 

lokaal niet kan vinden. Er is 

altijd iemand in de buurt die je 

de weg wijst. 

Spreek af om samen naar 

school te fietsen, dan leer je 

elkaar alvast kennen. 

Julia, havo 1

Annebel, atheneum  1

Ga met je klasgenoten of je vrienden 

naar de mediatheek. In de mediatheek 

kun je rustig samen huiswerk maken, 

boeken lenen en informatie zoeken 

voor opdrachten en projecten.

Kaylynn, havo 1 



Torenlaan 83, 3742 CS Baarn

Telefoon: 035-541 60 41

E-mail: hbl@hetbaarnschlyceum.nl

Website: www.hetbaarnschlyceum.nl

Groep 8 website:  

www.groep8.hetbaarnschlyceum.nl

hetbaarnschlyceum.nl

/HET BAARNSCH LYCEUM

/HETBAARNSCH

/BAARNSCH LYCEUM

@HETBAARNSCH

ZO VIND 
JE ONS>>


