al meer dan

100 jaar!

havo
atheneum
gymnasium
groep8.hetbaarnschlyceum.nl
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Welkom!
Atheneum (vwo)

Havo


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.



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 onderzoeksvaardigheden,
informatieverwerking, presenteren en
samenwerken.

ADVIES
vmbo/tl - havo*

havo		

havo

havo/vwo*		

atheneum

Gymnasium (vwo)


Ben jij altijd op zoek naar extra uitdaging, heb
je een grote interesse in alles om je heen en wil je
veel nieuwe dingen leren en ontdekken? Dan is
gymnasium een richting die bij je past!
Het aantal normale lessen in gymnasium 1 is
veel minder dan op atheneum. Het tempo ligt
hoog! Daardoor is er meer tijd voor verdieping en
verrijking. Je kunt werken aan projecten die je zelf
kiest. Natuurlijk staan in jouw lesrooster de lessen
in Klassieke Talen; Latijn in klas 1 en Grieks in klas
2. Daarnaast ga je op excursie en zijn er ook andere
plusactiviteiten die gericht zijn op gymnasium.
Zo word je breed gevormd (Bildung) die bij jouw
interesses past!

vwo

gymnasium

Blijkt in de loop van je opleiding dat een
ander schooltype 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).

En je kunt
kiezen uit:
Sportplus

Flexlessen

Kijkje over je grenzen

Ben je geïnteresseerd in sport? Dan kun je kiezen
voor Sportplus naast je lesrooster! Sportplus is niet
gebonden aan een klas; leerlingen uit zowel havo 1,
atheneum 1 als gymnasium 1 kunnen meedoen. Wat
ga je leren? Je maakt kennis met nieuwe sporten, krijgt
lessen van trainers/coaches die gespecialiseerd zijn in
een sport en er zijn diverse excursies. Ook leer je meer
over gezondheid, conditie, spelregels, samenwerken,
hulpverlenen, organiseren, leidinggeven en omgaan
met verschillen.

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
kennismaken met de Arabische of Chinese taal. Door
de flexlessen mag je al een eigen keuze maken in je
lesprogramma van klas 1. Deze lessen zijn daarnaast
bedoeld om je uit te dagen en je kennis te laten maken
met nieuwe dingen.

Scienceplus

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.
Huiswerkbegeleiding kan ook worden gevolgd wanneer je bijvoorbeeld moeite hebt met plannen of als je
hulp wilt bij de manier van leren.

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 maar liefst 10 andere
scholen in verschillende landen
in Europa. We organiseren veel
reizen en bieden onderwijs aan op extra hoog niveau
voor alle moderne talen. Daarnaast geven we veel aandacht aan Europese en UNESCO-thema’s in de lessen.

Ben je geïnteresseerd in science en bètavakken? Dan
kun je kiezen voor Scienceplus naast je lesrooster!
Scienceplus is niet gebonden aan een klas; leerlingen
uit zowel havo 1, atheneum 1 als gymnasium 1 kunnen
meedoen. Je gaat je verder verdiepen in de bètavakken
(biologie, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde en
wiskunde). Je gaat aan de slag met opdrachten, er zijn
verschillende excursies en gastsprekers.

*matchingsgesprek

‘Wil jij gewoon goed
onderwijs of hou jij van
een extra uitdaging en veel
keuzemogelijkheden?
Op onze school
ben je aan het
juiste adres!’
Robbert Bessems
Conrector klas 1 en 2

En nog veel meer…
Er zijn nog veel meer activiteiten tijdens het
schooljaar waar je je voor kunt opgeven.
Denk bijvoorbeeld aan internationale
uitwisselingen, sportactiviteiten buiten de
les, de aulacommissie (licht en geluid), de
leerlingenraad, seniores, Unesco-werkgroep,
GSA, schooltoneel, de schoolband, de
redactie van de Animo (schoolkrant), Grandi
Art, Sport- en Artistieke Interlyceale (een
battle tussen vier scholen in Nederland)

Wist je dat
iedereen een eigen
laptop heeft?

Huiswerkbegeleiding en/of
-ondersteuning

Welke
vakken
krijg ik?

Atheneum 1

Havo 1
 Aardrijkskunde
 Biologie
 Engels
 Frans
 Geschiedenis
 Lichamelijke opvoeding
 Mediawijsheid
 Mentorles
 Muziek
 Nederlands
 Natuur- en scheikunde
 Tekenen
 Wiskunde
 Flexlessen
 Ondersteuningsles
 HaCo (HavistenCompetent)
lus of
 Keuzemogelijkheid: Sportplus, Sciencep
geen plusprogramma

Gymnasium 1

 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

 Aardrijkskunde
 Biologie
 Engels
 Frans
 Geschiedenis
 Latijn (vanaf klas 2 ook Grieks)
 Lichamelijke opvoeding
 Mediawijsheid
 Mentorles
 Muziek
 Nederlands
 Natuur- en scheikunde
 Tekenen
 Wiskunde
 Flexlessen
 Ondersteuningsles
 Capita Selecta
 Ad Libitum
 Keuzemogelijkheid: Sportplus, Scienceplus of
geen plusprogramma

SOMtoday en
schoolmail
Somtoday is ons digitale leerlingsysteem. Je ontvangt
aan het begin van het eerste schooljaar een persoonlijke inlogcode. Je kunt 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.

p
Scan de code en loo ol!
cho
virtueel door onze s

De Mediatheek

l vind je de mediatheek
In het hart van de schoo
diatheek is een
die elke dag open is. De me
eken te lenen en
fijne plek om te leren, bo
voor opdrachten en
documentatie te zoeken
leestafel, een gezellige
projecten. Er is een grote
Wist je dat we wel meer
leeshoek en computers.
in vijf talen? Je krijgt
dan 8.000 boeken hebben
waar je boeken kunt
toegang tot ‘Aura online’
rlengen. Maar er staan
zoeken, reserveren en ve
bronnen, nuttige
ook allerlei betrouwbare
zoals bijvoorbeeld
websites en databanken
ttrekselbank. En kan
de Krantenbank en de Ui
dewerkers van de
je iets niet vinden? De me
ag verder!
mediatheek helpen je gra

Nieuwsgie rig?
Speciaal voor jou:

Ondersteuning; team specialisten
die jou kunnen helpen!
Als je ergens een vraag over hebt, kun je altijd bij jouw
mentor terecht. 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.

Kies je voor Het Baarnsch Lyceum? Wat leuk!
Als je in Baarn, Soest, Eemnes of BunschotenSpakenburg woont, kun je een inschrijfformulier
aan je juf of meester vragen.

2 februari 2022. Hou onze website in de gaten
voor het programma*.

Woon je in een andere plaats? Dan kun je een
inschrijfformulier aanvragen via onze website.

4

2

5

1

Definitieve plaatsing

Kennismakingslesjes
Kom en volg een paar minilesjes bij ons op school!
Je kunt kiezen uit vrijdagmiddag 21 januari 2022
of woensdagmiddag 16 februari 2022*.
Meer informatie en opgeven:
www.groep8.hetbaarnschlyceum.nl

*onder voorbehoud, mogelijk digitaal

Het Baarnsch
Lyceum:

Inschrijven

Open dag; kom meer te weten
over onze school!

3

Informatieavond voor je
ouder(s)/verzorger(s)
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.
Maandag 7 februari 2022 start 19.00 uur*

Wat als je
extra hulp
nodig hebt?

Na ontvangst van je inschrijfformulier gaan
we aan de slag. We nemen contact op met je
juf/meester en gaan kijken of je geplaatst kan
worden op onze school. Soms nodigen wij ook
je ouder(s)/verzorger(s) en jou uit voor een
gesprek. Eind april ontvangt iedereen die bij ons
geplaatst is de definitieve bevestiging. Je mag
daarna ook bij ons aangeven bij wie je graag in
de klas wilt zitten.

Wennen aan je
nieuwe school:
kennismakingsmiddag
Als je op onze school bent
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 en je ouder(s)/verzorger(s)
worden al snel uitgenodigd voor een
kennismakingsavond.
Woensdag 29 juni 2022.
6

kleine, overzichtelijke en veilige school
modern gebouw
groene, bosrijke omgeving
goede begeleiding door mentoren
ondersteuning door een uitgebreid zorgteam
lokalen met digiborden
iedereen een eigen laptop
science-vleugel met labs
muzieklokaal met studio’s
professionele theaterfaciliteiten
sportvelden en moderne gymzalen
gezonde kantine
keuze uit diverse extra programma’s
veel maatwerk; je kunt zelf keuzes maken vanaf klas 1
een groot aanbod aan diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten
 goede doorstroomcijfers en hoge slagingspercentages
















Nieuwsgierig?
Kom kijken!


Kennismakingslesjes
vrijdagmiddag 21 januari 2022*



Kennismakingslesjes
woensdagmiddag 16 februari 2022*



Open Dag
woensdag 2 februari 2022*



Informatieavond ouders/verzorgers
maandag 7 februari 2022 19.00 uur*

Volg ons op
Instagram /het baarnsch
@: www.groep8.hetbaarnschlyceum.nl

Scan
de code!

