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Robbert Bessems
Afdelingsleider atheneum  

gymnasium 1, 2 en 3

>>HOI!



Hallo bijna-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 vmbo-tl/havo, 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 veilige school met veel keuzemogelijkheden, 
verschillende activiteiten en goede ondersteuning en begeleiding. En dat begint al meteen 
in klas 1! Je mag namelijk kiezen voor een plusprogramma: Science of Sport. Ook bieden we 
in klas 1 flexlessen aan, waarin je unieke lessen kunt volgen als roeien, striptekenen, toneel, 
3D-printen of breakdance. Blader gauw door om meer te weten te komen! Vanaf klas 2 komt 
daar Internationalisering en TheArtXperience bij en kiest iedere leerling een speerpunt. 

We hopen je ook te kunnen zien en spreken op onze Open Dag op woensdag 22 januari 
2020. 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 hier kunt leren. Ook staan leerlingen uit 
klas 1 klaar om je een rondleiding te geven. 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>>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 goed uitgeruste lokalen met heldere 
digiborden, een muzieklokaal met studio’s en veel muziekinstrumenten, een science-
vleugel met labs, professionele theaterfaciliteiten, sportvelden rond de school en 
moderne gymzalen. 

Extra programma’s
We bieden naast het standaard programma 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. 

Kijkje over je grenzen
Wil je graag over (je) grenzen kijken en heb je belangstelling voor andere landen, talen en 
culturen? Onze school staat bekend als de internationale school in de omgeving. Zo hebben 
we uitwisselingen met leerlingen van andere scholen in Europa (we hebben maar liefst tien 
buitenlandse partnerscholen in verschillende landen!) We organiseren veel reizen en bieden 
onderwijs op extra hoog niveau aan voor alle moderne talen (o.a. Cambridge). Daarnaast 
geven we veel aandacht aan Europese en UNESCO-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’. 



DE SCHOOL SOMtoday en schoolmail  
Somtoday is ons digitale leerlingsysteem. 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, 
berichten, 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.

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 je kan ook gebruik maken 
van de huiswerkklas, waar je na schooltijd onder 
deskundige begeleiding in alle rust aan het werk 
kunt.

‘Ik vind Het Baarnsch Lyceum een hele leuke 

school. Je hebt allemaal nieuwe docenten, 

verschillende lokalen en pauzes; dat maakt 

het lekker afwisselend. Handvaardigheid 

vind ik het leukste vak. En ik heb al veel 

nieuwe vrienden gemaakt! Mijn tip aan jou: 

kies waarbij je het fijnst voelt! Ik heb een 

kennismakingsmiddag gevolgd en de open dag 

bezocht. Daar heb ik een goed beeld gekregen 

van de school.’ 

- Ceylin, vwo 1, De Egelantier in Soest - 



Gymnasium: 
- Aardrijkskunde
- Biologie
- Engels
- Frans
- Geschiedenis
- Latijn (vanaf klas 2 ook Grieks)
- Lichamelijke opvoeding
- Mediawijsheid
- Mentorles

- Muziek
- Nederlands
- Natuur- en scheikunde
- Tekenen
- Wiskunde 
- Flexlessen
- Ondersteuningsles
- Profileringsuur
- Keuzemogelijkheid: Sportplus, 

Scienceplus of geen plusprogramma

Welke vakken krijg ik op school?

Vanaf klas 3 heb je ook de mogelijkheid om Spaans toe te voegen aan je vakkenpakket! 
Kort samengevat: Een school met vele mogelijkheden en extra’s! 

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





WELKE  
RICHTING  

PAST BIJ JOU? >>
‘Ik voelde me gelijk thuis op Het Baarnsch Lyceum. 

De school lijkt een beetje op mijn basisschool en 

de kluisjes zijn superhandig! Het grootste verschil is 

dat je meerdere docenten hebt. Aan de taalvakken 

moet ik nog een beetje wennen. Wiskunde vind ik het 

leukste vak; lekker rekenen en met de geodriehoek en 

passer werken. Tip: Goed opletten in de lessen zodat 

je thuis goed je huiswerk kan maken.’ 

- Fay, havo 1, Koningin Wilhelminaschool in Baarn  - 



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 uiteindelijk toch 
een betere plek, dan is het bij ons altijd mogelijk om om te stromen.

Havo 1
Ben jij een 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 complete 
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 onderzoeksvaardighe-
den, 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.

Heb jij een vmbo-tl/havo advies? 
Heb je een vmbo-tl/havo-advies gekregen? Dan is het ook mogelijk om je aan te melden 
voor havo 1. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een matchingsgesprek 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 drie 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 les-
programma van klas 1. Deze lessen zijn daarnaast bedoeld om je uit  te dagen en je kennis 
te laten maken met nieuwe dingen.

‘Het was in het begin wel even wennen op deze 

school. Op mijn basisschool werkten we in groepjes 

of zelfstandig en maakte je huiswerk in de klas. 

Op Het Baarnsch Lyceum krijg je klassikaal les en 

huiswerk, duurt een les 50 minuten en wissel je van 

lokaal. Maar nu ben ik er aan gewend en heb ik al 

veel nieuwe vrienden gemaakt! Mijn leukste vakken? 

Handvaardigheid en gym!’ 

- Pascalle, vwo 1, Montessorischool in Soest - 



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 programma’s zijn bedoeld voor leerlingen die erg geïnteresseerd zijn in sport of bè-
tavakken 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 opdrachten, 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 nor-
male LO-les ook krijgt. Daarnaast maak je kennis met andere sporten zoals roeien, en krijg 
je lessen van trainers/coaches die gespecialiseerd zijn in een speciaal onderdeel. Natuur-
lijk 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, leidingge-
ven 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 ver-
plicht om te kiezen voor een programma. 

Huiswerkbegeleiding
Als blijkt dat je moeite hebt met een vak, dan kan je naar de huiswerkbegeleiding bij ons 
op school. Hier kun je een korte periode ondersteuning volgen waar gerichte vragen of 
problemen extra worden aangepakt. Ondersteuningslessen zijn voor leerlingen in klas 1 en 
2 en vinden plaats na schooltijd. Huiswerkbegeleiding kan ook worden gevolgd wanneer je 
bijvoorbeeld moeite hebt met plannen of als je hulp wilt bij de manier van leren.

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 (licht en geluid), de 
videoclub, schooltoneel, de schoolband, Grandi Art, olympiades voor verschillende vakken 
en nog veel meer. 



ACTIVITEITEN>> U-talent 
Leerlingenraad 

  HAvisten COmpetent (HACO) 
Hoogbegaafden traject 

Aulacommissie 
Kerstmarkt 

 De schoolkrant: De Animo 
Olympiades 

Europamarkt 
Europaweek

Sport Interlyceale (SI) 
  Artistieke Interlyceale (AI) 

Internationale uitwisselingen 
Uitwisselingen

Werkweek
Schaatsen

Seniores 
Grandi Art 
Schoolfeesten 

Businessclass XL 
   

En nog veel meer..

>>Brugklasfeest



ACTIVITEITEN

EERSTE- 
KLASSERS 

VERTELLEN... >>Brugklasfeest

• verschillende leraren voor elk vak, 
in plaats van één meester of juf

• elke les in een ander lokaal
• elke dag zelf je boeken, schriften en 

schoolspullen meenemen
• een veel groter schoolgebouw
• nieuwe kinderen in je klas
• meer huiswerk en zelf je agenda 

bijhouden

Verschil 
groep 8 en 

eerste klas?

• veel activiteiten
• dichtbij 
• verschillende extra vakken
• vrienden en vriendinnen
• sfeer
• goede begeleiding

Waarom  
gekozen voor 

deze school? 



NIEUWSGIERIG 

GEWORDEN? 

KOM DAN  
LANGS!

>>
Alle belangrijke data op een rij.



NIEUWSGIERIG 

GEWORDEN? 

KOM DAN  
LANGS!

Inschrijven
Kies je voor Het Baarnsch 
Lyceum? Wat leuk! Als je in Baarn, 
Soest, Eemnes of Bunschoten-
Spakenburg woont dan kun je 
een inschrijfformulier aan je juf 
of meester vragen. Als je het 
ingevulde formulier weer inlevert 
bij de juf of meester, samen met 
een kopie van je legitimatiebewijs, 
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.  

Wennen aan je  
nieuwe school:  
kennismakingsmiddag
Als je je op onze school hebt 
ingeschreven, kom je al voor 
de zomervakantie langs. Je leert 
dan vast je klasgenoten en je 
mentor kennen. Vlak voor de 
zomervakantie kun je je boeken 
ophalen. Na de zomervakantie 
starten we met een introductie. 
We leggen je uit hoe alles werkt 
op school. Je ouder(s)/verzorger(s) 
worden al snel uitgenodigd voor 
een kennismakingsavond. 

Speciaal voor jou:  
Kennismakingslesjes 
Kom en volg een paar minilesjes bij ons op school! 
Je kunt je inschrijven voor: 

•   Woensdagmiddag 15 januari 2020  
groep 8

•  Woensdagmiddag 5 februari 2020   
groep 8 s

•  Woensdagmiddag 13 mei 2020  
groep 7

Meer informatie, tijden en  
aanmelden via onze website: 
groep8.hetbaarnschlyceum.nl 

Open Dag

Woensdag 22 januari 2020  
• van 14.30 tot 20.00 uur

Informatieavond voor je  
ouder(s)/verzorger(s)
 
Wij organiseren een speciale 
informatieavond voor je ouder(s)/
verzorger(s) op maandag 27 januari 
2020. De voorlichting start om 19.00 
uur uur. Tijdens deze avond vertellen wij 
je ouder(s)/verzorger(s) meer over onze 
school, maken zij kennis met de docenten 
en beantwoorden wij alle vragen. 



Adres: Torenlaan 83, 3742 CS Baarn

Telefoon: 035-541 60 41

Groep 8 website:  

www.groep8.hetbaarnschlyceum.nl 

Website: www.hetbaarnschlyceum.nl

E-mail: hbl@hetbaarnschlyceum.nl 

hetbaarnschlyceum.nl

International Stars

Volg ons op 

social media! 

/HET BAARNSCH LYCEUM

/HETBAARNSCH

/BAARNSCH LYCEUM

@HETBAARNSCH

ZO VIND 
JE ONS>> 


