
Je hebt een havo- of atheneumadvies. Je vindt het leuk om de computer te gebruiken bij het leren. 
Dan moet je zeker eens komen kijken op het Leeuwarder Lyceum. Op het Leeuwarder Lyceum kun 
je een havo- of atheneumdiploma halen. Er is een heel goede sfeer. De leraren leggen duidelijk uit.

HAVO EN VWO
Je kunt op het Leeuwarder Lyceum de 
havo en het atheneum (vwo) doen. Je 
begint in een klas waar havo en vwo 
leerlingen zitten en waar op beide 
niveaus lesgegeven wordt. En je krijgt 
toetsen op twee niveaus.

Ook in de tweede klas werkt dat nog 
zo, maar je kunt ook kiezen om de 
toetsen nog maar op één niveau te 
doen. Aan het eind van de tweede 
klas maak je de keuze voor havo of 
vwo.

VWO EXCELLENT
Je kunt ook in een vwo-klas beginnen 
met een speciaal programma. Deze 
klas heet vwo Excellent en is bedoeld 
voor de leerlingen die het leuk vinden 
om wat extra onderwerpen te 
kiezen. Die extra’s worden gegeven 
in de vorm van projecten. Dit jaar 
staan bijvoorbeeld Chinees en het 
ontwerpen van computerspelletjes 
op het programma.

LEREN VIA DE COMPUTER
Alle leerlingen hebben een iPad, 
zodat je - een deel van de tijd - 
gebruik maakt van je computer. Hier- 
door kun je in je eigen tempo leren en 
kun je soms kiezen uit verschillende 
manieren waarop de lesstof wordt 

aangeboden. We hebben bijvoor- 
beeld een methode om rekenen en 
taal te oefenen via de computer. Je 
oefent terwijl je in een uitdagende 
webomgeving bezig bent. Laat jij je 
uitdagen tot het hoogste niveau?

CONNECTIT
Er is op het Lyceum ook een digi-
tale onderwijsrichting. Daar maak 
je gebruik van digitale middelen 
bij alle vakken. Ook leer je meer 
over bijvoorbeeld programmeren, 
websites maken en ga je aan de slag 
met robotica. Heb je belangstelling? 
Kom dan vooral naar de voorlichting!

ONDERZOEKEN EN 
ONTWERPEN
Het Leeuwarder Lyceum heeft een 
technasium vanaf het 3e leerjaar. Dat 
betekent dat je kunt kiezen voor een 
opleiding met veel extra’s, waarbij 
je o.a. beter voorbereid bent op het 
vervolg onderwijs (Hoger Beroeps 
Onderwijs of Universiteit). Om kennis 
te maken met de manier van werken 
in het technasium krijg je het vak 
Onderzoeken en Ontwerpen in de 1e 
en 2e klas.

Daarbij werk je een aantal uren 
per week in een groepje aan een 
opdracht. Je leert daarbij hoe je 

een onderzoek doet en wat 
er bij ontwerpen komt kijken. 
Daarnaast leer je de resultaten 
te presenteren en oefen je in 
samenwerken en het maken van 
verslagen.

EXCURSIES EN PROJECTEN
Voor het vak Onderzoeken & 
Ontwerpen zijn er enkele excursies. 
Zo ga je b.v. naar de bibliotheek en 
Tresoar, maar ook voor de vakken 
biologie en aardrijkskunde ga je op 
excursie. Ook is er een meerdaags 
kamp, waarin je je klasgenoten en 
leraren beter leert kennen.

BUITEN DE LES
Op het Leeuwarder Lyceum is een 
actieve feestcommissie die, samen 
met leerlingen, allerlei activiteiten 
organiseert. 

OPEN DAG EN DOEMIDDAG
Kom naar onze Open Dag op 
donderdag 1 februari 2018 van 16.00
- 20.00 uur of geef je op voor onze 
Doemiddag op woensdag 14 of 
donderdag 22 februari 2018 van 14.30 
- 17.00 uur.
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MEER INFORMATIE
Dr. Jacob Botkeweg 3
8935 AB  LEEUWARDEN
Tel. (058) 880 14 00

E-mail: leeuwarderlyceum@pj.nl
www.leeuwarderlyceum.piterjelles.nl
Facebook: leeuwarderlyceum1
Instagram: Leeuwarder Lyceum
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