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Welkom op het
Haarlemmermeer Lyceum,
locatie Zuidrand!
Deze brochure is interessant voor jou, als je op zoek bent naar een
school voor het Voortgezet Onderwijs. Die school moet natuurlijk
wel bij je passen. Het is belangrijk dat je veel leert. Je wilt ook
een school waar je alle dagen met plezier naar toe gaat en waar
je je meteen thuis voelt. Je nieuwe school moet niet te groot zijn,
zodat je snel de andere leerlingen leert kennen. Ook belangrijk: de
leraren hebben tijd voor je, zij leggen goed uit en werken graag
samen met jou.

HOE ZIET ONZE SCHOOL ERUIT?
Haarlemmermeer Lyceum locatie Zuidrand is een school voor
vwo en havo in een spiksplinternieuw, hypermodern gebouw.
De school is heel open, de klaslokalen zijn ruim met heel veel
zonlicht en frisse lucht. De school heeft een grote studieruimte
waar je ongestoord je huiswerk kunt maken. Onze school is klein
en iedereen kent elkaar. We vinden het heel belangrijk dat iedereen
elkaar helpt. Leerlingen helpen andere leerlingen en leraren nemen
altijd de tijd voor je. Je zult je daardoor snel op je gemak voelen.
Op onze school staan we open voor elkaar en kun je jezelf zijn.
Alleen op een school waar jij je prettig en veilig voelt en leerlingen
en leraren elkaar kennen, kun jij goed leren.
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HOE ZIET EEN DAG
OP DE ZUIDRAND ERUIT?
Op onze school moet je veel zelf doen. Voor ieder vak krijg je
een studiewijzer, een taak. Al deze taken moet je maken, maar
welke taken je het eerst gaat doen en welke het laatst, mag je
zelf kiezen. Ben je klaar met een taak, dan laat je die aan de
leraar zien. Begrijp je iets niet, dan kun je naar de leraar toe
gaan. De leraar geeft dan uitleg aan jou alleen. De andere
kinderen werken op dat moment zelfstandig verder. Als je
in de Haarlemmermeer op de basisschool hebt gezeten,
dan kan het zijn, dat je met deze manier van lesgeven op
sommige punten al vertrouwd bent.
Je krijgt een rooster. Daarin staat welke vakken je krijgt.
Iedere dag van de week is dat weer anders. De lesuren duren
45 minuten. Je hebt iedere dag één daluur. Dan mag je zelf
kiezen welk vak je gaat volgen. De leraar van dat vak geeft
je dan extra uitleg. Ook kan jouw leraar je extra opdrachten
geven, omdat je heel goed bent in dat vak, het leuk vindt en
er super goed in wilt worden. Je moet je taken zo kiezen dat
je altijd lekker door kunt werken. Plan je je taken goed, dan
ben je op tijd klaar en dan heb je tijd voor extra activiteiten.
Iedereen heeft wel iets waar hij heel goed in is, iedereen
heeft wel een talent voor iets. Je bent bijvoorbeeld heel goed
in wiskunde, kunt heel goed tekenen of heel goed dansen,
zingen of sporten. Iedereen is speciaal. Iedereen moet de
kans krijgen dat te laten zien door met zijn talent iets te doen.
Dat kan op onze school door verschillende extra activiteiten.
Deze activiteiten halen het beste van jezelf naar boven.
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ZANG, DANS, MUZIEK Als je graag acteert, danst
of zingt, dan kun je extra les krijgen in toneel, zang en dans
bij ACT MORE en PLAY MORE. Je oefent dan heel veel voor
toneel, zang, dans of muziek en je treedt een paar keer per
jaar op voor een groot publiek.

CREATIEF Ben je creatief en knutsel je graag, dan kun je
je uitleven bij DECOR MORE. Je helpt dan bij de aankleding
van schoolfeesten en ontwerpt en bouwt de decors voor de
optredens van de theater- en dansgroep.
KLASSIEKE MUZIEK Speel je op een instrument
en speel je klassieke muziek? Waarom oefen je dan niet met
andere leerlingen op school? In Classical On Stage oefen
je niet alleen met andere leerlingen, je treedt ook op voor
leerlingen, ouders en leraren.
DEBATTEREN Leerlingen die over veel zaken een
mening hebben en daarover willen praten, kunnen les krijgen
in debatteren. Je oefent dan om met goede argumenten jouw
mening te onderbouwen en je krijgt daarin tips. Leerlingen
die daar heel goed in zijn, doen mee aan debatwedstrijden
die tussen verschillende scholen worden gehouden.
POËZIE Als je graag schrijft en je houdt ervan om
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gedichten te maken, dan is misschien de poëziecursus iets
voor jou. Je kunt je gedichten aan een echte dichter laten
lezen die je tips daarover geeft. Als je een heel goede dichter
bent, dan mag je je gedicht voorlezen op de poëzieavond.
Op de poëzieavond komen heel veel volwassenen en
leerlingen naar jouw gedicht luisteren.

HOE WORD JE EEN EXPERT? Er zijn altijd wel zaken
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die je altijd al geboeid hebben. Over die zaken wil je altijd meer
weten. Je wilt ze dus echt eens goed kunnen onderzoeken. Deze kans
krijg je in de Studium Excellentie-uren. Deze lessen zijn anders dan
de gewone lessen. Je kiest zelf een onderwerp dat je heel interessant
vindt. Samen met een leraar ga je het onderwerp onderzoeken in
een paar lessen. Je mag zelf kiezen hoe je je onderzoek gaat doen,
maar je moet daar wel met de leraar over praten. Het onderwerp
heeft soms met meer dan één vak te maken. Door deze lessen kom
je veel te weten over een onderwerp. Je weet er dan veel meer vanaf
dan anderen. Je wordt dus een expert. Je kunt zelfs tijdens de lessen
ruimte krijgen om te werken aan je talent. Je mag solliciteren naar de
Daltonpas wanneer je bij bent met je taak.

Je bent natuurlijk van harte welkom om zelf een kijkje te komen
nemen om zelf te ontdekken of het Haarlemmermeer Lyceum iets
voor jou is. Onze Open Dagen, de lesjesmiddag en de proeflesjes
tijdens de informatieavond geven je een goed beeld van onze
school. We hopen natuurlijk dat jij dan geïnspireerd raakt door
onze bijzondere onderwijsopvatting.

SPORT Sommige leerlingen zijn al echte topsporters.

Met vriendelijke groet,

Als je een echte topsporter bent, dan kun je een apart lesrooster
krijgen, zodat je veel kunt trainen. Er zijn leraren die jou extra
helpen je om je training en school te plannen. Zij zorgen ervoor
dat je veel kunt trainen en tegelijk niet achterloopt op school.

Sandra van Dalen / Nicolette Koppelman - van Bokhorst
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ONDERWIJSVISIE
ONZE MISSIE
In onze manier van lesgeven willen wij drie hoofddoelen
bereiken:
	
We willen dat de leerling een diploma haalt
1
met goede cijfers. We denken ook aan zijn/haar
vervolgopleiding en zorgen dat de leerling zich daar
goed op voorbereidt.
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Wij willen dat de leerling de kans krijgt om zich
als een verstandige, zelfstandige, zelfdenkende,
ondernemende en sociale volwassene te ontwikkelen.

2

Wij willen ervoor zorgen dat de leerling ontdekt wat
zijn/haar talenten zijn en het beste uit zichzelf haalt.

ONZE VISIE
Wij vinden dat de tijd die een leerling op school doorbrengt zo
goed mogelijk moet worden besteed om het beste uit zichzelf te
halen. De leraren sporen de leerling aan om zich verantwoordelijk
te voelen voor de eigen leerprestaties en de leerling moet
uiteindelijk die verantwoordelijkheid leren nemen. Hij/zij leert om
effectief te kunnen leren en om over het leesproces na te denken,
om zelfstandig te kunnen werken, maar ook in samenwerking met
anderen. Zo ontwikkelt de leerling zich tot een zelfredzaam, sociaal
verantwoordelijk persoon. Hij/zij leert om vertrouwen in zichzelf te
krijgen, zodat hij/zij zelf de beste keuzes kan maken, gemakkelijk
met anderen kan samenwerken en kan nadenken over de dingen
die zijn volbracht. Hij/zij leert om de tijd goed in te delen, mensen
die hem/haar kunnen helpen aan te spreken en de juiste middelen
te vinden om het doel te bereiken. Zo leert de leerling zijn/haar
creatieve, intellectuele of sportieve talenten te ontwikkelen.

KERNWAARDEN VAN ONS ONDERWIJS
OP DE ZUIDRAND ZIJN:
• Verantwoordelijkheid
• Samenwerking
• Effectiviteit
• Zelfstandigheid
• Reflectie
Enthousiasme in het leren en elke dag alles eruit halen wat erin zit,
dat is wat we willen. Deze vijf kernwaarden zijn elke dag het middel
voor de ontwikkeling van onze leerling.

7

N
O
T
L
A
ONS DRWIJS
ONDE

DE NEDERLANDSE DALTON VERENIGING
Wij hebben al een lange onderwijservaring met het lesgeven op
‘de dalton manier’. In 2001 startten wij het Junior Studiehuis en
daaruit ontstond ons daltononderwijs. Het daltononderwijs en
het Junior Studiehuis hebben veel overeenkomsten. In beide
ideeën over onderwijs wordt er rekening mee gehouden dat
ieder mens en dus iedere leerling uniek is.
We hebben ons aangesloten bij de Nederlandse Dalton
Vereniging, een vereniging van scholen die een aantal
basisprincipes van het daltononderwijs delen en waarin
de scholen hun unieke karakter behouden. Zo blijven wij
onszelf én kunnen wij samenwerken met heel veel scholen
die onze visie op onderwijs delen.
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Het daltononderwijs is in en
door de praktijk ontstaan.
Het is een manier van
werken, denken en met elkaar
omgaan. Leerlingen worden
vanuit vertrouwen benaderd
en krijgen stapsgewijs meer
besef wie zij kunnen en willen
zijn en dat zij deel uitmaken
van de wereld om zich heen.
De vijf uitgangspunten, onze
kernwaarden, worden hierna
kort toegelicht:

VERANTWOORDELIJKHEID
Een leerling die voor het eerst naar school gaat, is nog niet
zelfstandig en daarom besteden wij veel aandacht aan de
gedeelde verantwoordelijkheid tussen de leerling, de leraar
en de ouders. Aan het begin van de schooltijd zal er een grote
verantwoordelijkheid liggen bij de leraar en de ouders om de
leerling te begeleiden in zijn schoolwerk. Uiteindelijk is het
echter wel van belang dat een leerling verantwoordelijkheid
leert te nemen voor zijn eigen leerproces en ontwikkeling.
Binnen het daltononderwijs op het Haarlemmermeer Lyceum
Zuidrand gaan wij daarom heel bewust om met de verdeling
van verantwoordelijkheid tussen de leerling, de leraar en de
ouders. De leerling krijgt geleidelijk steeds een beetje meer
verantwoordelijkheid. De leerling legt wel verantwoording af aan
de leraar, zodat beiden de resultaten en de ontwikkeling van de
leerling kunnen volgen. Om dit te bereiken schenken onze leraren
de leerlingen vertrouwen, geven waar nodig sturing en houden ze
daarbij rekening met verschillen tussen leerlingen.

SAMENWERKING
In de maatschappij zal een leerling heel frequent moeten
samenwerken met anderen om maximaal te kunnen presteren of
om zich verder te kunnen ontwikkelen. Tijdens het samenwerken
kunnen leerlingen elkaar iets leren, op weg helpen of uitdagen.
Een leerling zal daarmee moeten kunnen oefenen binnen een
duidelijk kader. Op ons lyceum is een goede samenwerking tussen
de leerling, zijn medeleerlingen en de leraren dan ook een van de
vijf kernwaarden. Zowel binnen als buiten de lessen is er dan ook
ruimte voor de leerlingen om samen te werken. De leraar is ervoor
verantwoordelijk om samenwerking regelmatig te bevorderen en
te begeleiden.

EFFECTIVITEIT
Alle kernwaarden hebben als doel de leerlingen het maximale
uit zichzelf te laten halen tijdens hun schooltijd en dat betekent
dat ons daltononderwijs bovenal effectief onderwijs is. De
vakken, de lessen en de lestijd zijn zo ingericht dat iedere

leerling op zijn eigen manier en tempo kan werken. Leren goed
te plannen en goede keuzes te maken is essentieel. Leerlingen
kunnen regelmatig zelf kiezen hoe ze zich de stof eigen maken,
bepalen deels hun eigen tempo en kunnen een deel van de
lestijd inzetten voor een zelfgekozen vak. Dat betekent dat een
leerling die moeite heeft met een bepaald vak daar extra lestijd
en begeleiding bij kan krijgen, maar ook dat een goede leerling
verdieping kan zoeken of sneller door kan. De leraar maakt dit
alles mogelijk voor de leerling en begeleidt en controleert de
keuze van de leerling, zodat iedere leerling zich ook daadwerkelijk
maximaal ontwikkelt.

ZELFSTANDIGHEID
De ontwikkeling van leerlingen begint bij het ontwikkelen van een
steeds groter wordende mate van zelfstandigheid gedurende de
schooltijd. Om het maximale uit zichzelf te halen en talenten te
ontdekken, zal een leerling moeten leren om zo nodig zelfstandig
zaken aan te pakken en te ontdekken. Leerlingen die hun zelfstandigheid ontwikkelen, zullen steeds beter kunnen leren en beter
voorbereid zijn op hun vervolgopleiding. Voor ons lyceum betekent
dit, dat de leraar de leerling stimuleert om initiatief te nemen en te
tonen. Dat betekent vooral dat de leraar de juiste randvoorwaarden
creëert, zodat de leerling alle middelen tot zijn beschikking heeft
om steeds meer zelfstandig te kunnen werken. Natuurlijk wordt er
ook voldoende tijd en ruimte geboden om zelfstandig te kunnen
werken en talenten te laten zien en ontwikkelen.

REFLECTIE
Ontwikkelen gaat niet zonder reflectie op het eigen handelen.
Een leerling zal daarom moeten leren om feedback te
geven op zijn eigen functioneren en te reflecteren op een
samenwerking. Ook feedback tussen leerlingen onderling kan
een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerling. Op
het Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand stimuleren de leraren de
leerlingen om na te denken over hun eigen leerproces, talenten
en gedrag, zodat ze zichzelf leren ontwikkelen in de richting die
bij hen past.
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Leerlingen die een goede planning bijhouden, bevorderen
daarmee hun zelfwerkzaamheid en nemen daadwerkelijk een eigen
verantwoordelijkheid voor het leren. Goed plannen en je daar aan
houden, kunnen de meeste leerlingen niet vanzelf. Zij hebben daar
hulp bij nodig en in de (mentor)les wordt hier veel tijd aan besteed.

DALTONUREN
Op de Zuidrand wordt gewerkt met daltonuren. Iedere dag staat
er één daltonuur ingeroosterd voor alle daltonleerlingen. Tijdens
dit uur kan een leerling zelf bepalen waar hij aan gaat werken,
om zo effectief en plezierig mogelijk zijn eigen onderwijs vorm te
geven. Er is een aantal verschillende type daltonuren. Hieronder
staan de verschillende daltonuren kort uitgelegd:

DE TAAK

	
1 Dal-ZW uren: dalton zelfstandig werkuren (Dal-ZW). Tijdens
een Dal-ZW-uur, gaat een leerling zelfstandig aan het werk
voor een vak (of meerdere vakken) naar keuze. Ook kunnen
ze in een Dal-ZW-uur eventueel samenwerken met andere
leerlingen.

De taak vormt de basis van ons onderwijs en begint met een
overzicht van de leerdoelen. De leraar geeft aan wat een leerling
allemaal moet kunnen en weten om de toets (so, werkstuk, enz.)
naar behoren te kunnen maken. Met behulp van een taak worden
leerlingen in staat gesteld om een groot gedeelte van de leerstof
zelfstandig te verwerken. Er is voor alle vakken een ‘taakformat’
ontwikkeld, waarin leraren duidelijk maken wat leerlingen moeten
kunnen, doen en weten voor een vak.

	
2 Dal-vak uren: dalton vakuren als Dal-Ne, Dal-Wi, Dal-La,
etc.. Tijdens deze uren wordt er door een leraar extra uitleg
gegeven. Soms zal dit klassikaal zijn, in andere gevallen zal
een leraar extra uitleg geven over vragen die leerlingen
stellen. Bij het Dal Vak-uur kan een leerling ook zelfstandig
aan het werk gaan, maar dan wel in stilte en met het
schoolvak waarbij de leerling zit.
3

 tudium Excellentie-uren: Tijdens deze uren worden
S
verdiepings- en verbredingsmodules aangeboden
door leraren vanuit verschillende vakken. Dit kunnen
uiteenlopende onderwerpen zijn, zoals Griekse mythologie,
de Amerikaanse verkiezingen, retorica, onderzoeksprojecten
bij bètavakken, theaterprojecten, cursus camera-acteren,
cursus fotografie of extra begeleiding door de LOOTcoördinator of de decaan. Daarnaast zullen lezingen,
discussies, cursussen en podiumprogramma’s op het gebied
van wetenschap, kunst en cultuur worden aangeboden om de
aansluiting met hogescholen en universiteiten te bevorderen.

Door middel van de daltonuren kan een leerling zelf de effec
tiviteit van zijn/haar onderwijs verhogen, hulp krijgen waar hij/zij
die nodig heeft en verdieping vinden waar de interesses liggen.
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BEGELEIDING DOOR DE LERAAR

DE
DALTON
PAS
Leerlingen hebben ook de mogelijkheid om te solliciteren
naar een Daltonpas. Met een Daltonpas heeft een leerling de
mogelijkheid om buiten de les te werken aan:
• eigen talenten en passies
• het Studium Excellentie-programma
Als de leerling denkt lessen van een bepaald vak te kunnen
missen, vraagt hij voor die uren een Daltonpas aan. De leerling
dient een plan in over wat hij tijdens die vrijgekomen lesuren gaat
ontwikkelen of onderzoeken. De vakleraar van het desbetreffende
lesuur, beslist samen met de mentor, de andere leraren en
de teamleider of de leerling buiten de les aan het eigen
Excellentieproject mag gaan werken.
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De vakleraren hebben oog voor het welbevinden van de leerlingen.
Daarnaast houden ze goed de vorderingen bij van de individuele
leerling op een aftekenlijst. De leraar streeft ernaar zoveel mogelijk
één-op-één gesprekken te voeren. Tijdens deze gesprekken mag
de leerling van de leraar begeleiding verwachten op vakinhoudelijk
gebied. Daarnaast zal de leraar zelfreflectie bij de leerling
stimuleren en hem helpen bij eventuele problemen. De aftekenlijst
biedt ruimte voor opmerkingen en/of afspraken. De vakleraar
bewaakt het tempo van de leerling. Een leerling die het tempo
niet kan bijhouden, verdient extra aandacht. Zo kan een leerling
bijvoorbeeld tijdens het daltonuur aan het desbetreffende vak
werken. Ook kan de leraar de leerling adviseren hoe thuis extra
aan het vak te werken.
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Verder speelt de vakleraar een rol bij de toekenning van de
Daltonpas. Leerlingen die cijfermatig hoog scoren of vergevorderd
zijn met hun ik-doelen kunnen aanspraak maken op de Daltonpas.
Met toestemming van de leraar krijgt de leerling met een
Daltonpas tijdens reguliere lessen ruimte om het lesuur zelfstandig
en naar eigen inzicht in te vullen. Dit kan zijn voor het reguliere
curriculum, maar de zelfstandigheid kan ook worden benut in het
kader van talentontwikkeling. De Daltonpas wordt verleend na
gezamenlijk overleg van de leraren en geldt op dit moment voor
leerlingen in onze middenbouw.
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Elke klas heeft een eigen mentor die voor de klas en de individuele
leerlingen klaarstaat. De mentor bouwt een vertrouwensrelatie met de
leerling op en is het eerste aanspreekpunt voor zowel de leerling als zijn
ouders/verzorgers én wordt bij studie- of tempoproblemen ingelicht door
de vakleraar.
In de eerste klas besteedt de mentor tijdens de mentorlessen vooral
aandacht aan het groepsproces. In de ‘studielessen’ ligt het accent
op het ‘leren leren’. Je leert ook plannen, kiezen, samenwerken en
reflecteren. Aan het begin van het jaar wordt voor de eerste klassen één
daltonuur per week gereserveerd voor de mentor, om een goede start
te maken met het werken volgens de daltonmethode op de middelbare
school.
In de tweede en derde klas spelen determinatie en keuzebegeleiding
een belangrijke rol. In de bovenbouw worden de leerlingen door hun
mentor begeleid op hun weg naar het eindexamen. In alle klassen geldt
dat de begeleiding door de mentor in de eerste plaats gericht is op
de individuele begeleiding van de leerlingen; de studievorderingen,
resultaten en het welbevinden zijn de uitgangspunten. Mocht het zo
zijn dat niet alles helemaal volgens plan verloopt, dan zal een leerling in
overleg met de mentor een invulling voor de daltonuren maken.

ER
PEER2PE
Op onze school helpen ouderejaars leerlingen jongerejaars leerlingen.
Hiervoor worden zij speciaal opgeleid. Peer Leaders helpen
brugklasleerlingen snel te wennen aan hun nieuwe school. Zij gaan
ook mee op kennismakingskamp en helpen bij allerlei activiteiten.
Peer Tutors geven bijles tijdens daluren in een vak waar zij zelf goed
in zijn. Peer2Peer is een methodisch programma waarbij samenwerken,
verantwoordelijkheid en reflectie natuurlijke ingrediënten zijn. Wij merken
dat leerlingen vertrouwen krijgen, hun verantwoordelijkheid nemen en
zelf een grote invloed hebben op de goede sfeer in school. Onze Peers
zijn heel belangrijk in onze school!
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FEEDBACK VAN KLANKBORDGROEPEN
Op ons lyceum zijn wij ervan overtuigd dat contact tussen leerling,
ouders/verzorgers en school essentieel zijn. Wij organiseren
daarom extra momenten, waarop wij op informele manier met
elkaar in gesprek kunnen komen. Deze gesprekken vinden
onder andere plaats in de leerlingklankbordgroepen en de
ouderklankbordgroep. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de
dagelijkse gang van zaken binnen de school besproken, maar
ook de projecten en hoe we met elkaar ons lyceum kunnen
verbeteren. De groepen worden begeleid door de schoolleiding
en de coördinator.
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Het schooljaar is verdeeld in drie periodes van ongeveer dertien
weken. Iedere periode wordt afgesloten met een rapport.
Drie keer per jaar wordt er op school een spreekavond
georganiseerd, waarin leerlingen en ouders vorderingen,
werktempo en motivatie kunnen bespreken met vakleraren
tijdens 10-minuten gesprekken.

TOETSEN EN RAPPORTEN
Afhankelijk van het vak worden toetsen individueel dan
wel klassikaal afgenomen.
• Individueel is pas mogelijk, indien alle lesstof is afgetekend.
• Klassikale toetsen worden volgens de taakplanning
afgenomen.
Aan het eind van iedere periode ontvangen leerlingen hun
rapport. In Magister kunnen leerlingen en ouders alle resultaten
volgen. Op het rapport staan de gemiddelde, niet afgeronde
cijfers per vak vermeld. Daarnaast worden verschillende
vaardigheden beoordeeld en benoemd.

PROJECTDAGEN
Op ons lyceum zijn projecten belangrijke onderdelen.
De afgelopen jaren zijn er op de Zuidrand al veel leuke
en succesvolle projecten geweest.
1e klas:
Kennismakingskamp, Smaakmakersfestijn, 		
Globaland, Poëzie, de Romeinen
2e klas:
Bekende mensen in de Haarlemmermeer,
Atlas Lyceum Aqua Lupus, Poëzie
en je organiseert met de klas jullie eigen kamp
3e klas:
Filmproject, Poëzie en Profielkeuze
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DE MOLENAARSPRIJS
Om de Daltonwerkwijze zichtbaar te maken in de school
en vooral ook naar buiten toe, zal jaarlijks de Molenaarsprijs
worden uitgereikt aan leerlingen en leraren die een masterclass,
verdiepingsmodule of project hebben gevolgd dat aantoonbaar
uitgaat boven wat gerekend kan worden tot het reguliere
curriculum van de leerling of onderwijstaak van de leraar. Aan het
einde van elke periode zullen de leerlingen hun talentontwikkeling
presenteren. Iedereen kan nomineren en genomineerd worden.
Uiteindelijk zal een jury bestaande uit een delegatie van
schoolleiding, leraren, leerlingen en ouders jaarlijks een winnaar
aanwijzen! In juli 2016 hebben de Retorica-docenten de allereerste
Molenaarsprijs gewonnen.

LAPTOPS
Sinds 2013 werken alle leerlingen voor de meeste vakken met
een laptop, met touch screen. De taken en veel boeken zijn
digitaal beschikbaar. In de taken kunnen naast antwoordbladen,
extra oefenstof en ondersteunend lesmateriaal ook interactieve
opdrachten en (diagnostische) toetsen worden geplaatst.
Dat is handig, want die kun je dan meteen digitaal verwerken
en inleveren. The Rent Company biedt leerlingen van onze
school een laptop inclusief servicecontract aan.
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IS DALTONONDERWIJS
OP DE
ZUIDRAND
VOOR
IEDEREEN?
Leerlingen die zich
verantwoordelijk willen
voelen voor hun eigen
manier van leren en
vraagstukken eerst zelf
willen onderzoeken,
voordat ze om hulp en
uitleg vragen, voelen zich
over het algemeen thuis
op onze daltonschool.
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Leerlingen die aan topsport doen of een ander talent ontwikkelen
en onderwijs op maat nodig hebben, doen het goed op onze
school. Leerlingen op het gewone basisonderwijs worden
steeds vaker gevraagd om zelfstandig te werken en te werken
met weektaken. Het daltononderwijs op het Haarlemmermeer
Lyceum Zuidrand zou daarom wel eens extra goed kunnen
aansluiten op het gewone basisonderwijs. Heeft de leerling al
op een montessorischool of daltonschool gezeten of Freinetof jenaplanonderwijs gevolgd, dan zal de sfeer en de manier
van werken op onze school hem/haar op veel punten bekend
voorkomen.

TOPTALENTEN VOELEN ZICH BIJ ONS THUIS
Het Haarlemmermeer Lyceum is officieel door het ministerie van
OC&W aangewezen en erkend als een zogenaamde ‘LOOT-school’
(Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport). Door deze LOOTstatus kunnen we topsporttalenten extra faciliteren en hen
de kans geven hun sportambities te combineren met een
succesvolle schoolloopbaan. Om als LOOT-leerling geplaatst
te worden, is een zogenaamde ‘topsportstatus’ (IT-, NT- of een
Beloftestatus van de bond en het Olympisch Netwerk) van de
betreffende sportbond een voorwaarde. Aangepaste lesroosters,
vrijstellingen, verplaatsing van toetsen of inlevermomenten en het
doen van gespreid examen behoren tot de mogelijkheden.
De school verwacht van al deze talentleerlingen een proactieve
houding, een mentaliteit die past bij sport, goede vaardigheden
om te plannen, een gezonde dosis werkdiscipline en veel eigen
initiatief. Ook bieden wij mogelijkheden voor leerlingen met
talent en een carrière in de kunsten (theater, film, dans, muziek,
etc.). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
topsportcoördinator van de school.
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G
N
I
D
L
E
M
AAN AVO
VWO/H DALTONWIJS
ONDER
Het uitgangspunt voor toelating en plaatsing is het advies van
de basisschool. Om op de Zuidrand geplaatst te kunnen worden
gelden de volgende toelatingscriteria:
1
Vwo- of havoadvies
2
Kennismakingsgesprek met de leerling op
donderdagmiddag 13 april 2017.
Het aanmeldingsformulier kan tot 15 maart 2017 worden
ingeleverd. Heroverwegingen kunnen tot 2 juni worden
doorgegeven en een daaruit voortkomende plaatsing is aan het
Haarlemmermeer Lyceum. De kennismakingsmiddag met mentor
en brugklasgenootjes is op vrijdagmiddag 30 juni 2017.

SAMENSTELLING VAN DE KLASSEN
De brugklasleerlingen worden ingedeeld in vwo/havoklassen.
In deze mengklas hebben de leerlingen een startniveau.
Dit startniveau wordt aangegeven op het onderwijskundig
rapport van de basisschool. Onze havoleerlingen kunnen na
rapport 1 per vak opstromen naar het vwo-niveau, mits de
vergadering dit positief bekrachtigt. Alle leerlingen kunnen
meedoen aan het Studium Excellentieprogramma.
Zo kunnen zij het beste uit zichzelf halen!
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TOT SLOT

Wij hopen dat deze
brochure een goed beeld
geeft van ons onderwijs
op het Haarlemmermeer
Lyceum Zuidrand.
Natuurlijk is deze
brochure niet volledig en
daarom kijken wij ook uit
naar uw aanwezigheid
tijdens één van onze
informatieavonden en ons
Open Huis.
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TIE
INFORMA
WOENSDAG 18 JANUARI 2017
Dalton proeflesjesmiddag voor leerlingen van
groep 8. Vooraf aanmelden via onze website,
Locatie Zuidrand, start om 14.00 uur, afsluiting
rond 16.00 uur.

DONDERDAG 19 JANUARI 2017
Algemene Informatieavond voor ouders over
beide locaties van het Haarlemmermeer
Lyceum. De avond vindt plaats op locatie Baron
De Coubertin en start om 19.00 uur.

DONDERDAG 26 JANUARI 2017
Informatieavond daltononderwijs vwo, havo
voor leerlingen én hun ouders, aanvang
19.00 uur op locatie Zuidrand. Proeflesjes voor
leerlingen!

DINSDAG 7 & WOENSDAG
8 FEBRUARI 2017
“Open Huis” locatie Zuidrand. Leerlingen en
hun ouders zijn welkom van 18.30 tot 21.00 uur.
Meer informatie over daltononderwijs
is te verkrijgen bij de teamleider van de
brugklassen:
Nicolette Koppelman - van Bokhorst
Bel 023 - 563 16 44 of mail via de website.

HAARLEMMERMEERLYCEUM.NL
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Haarlemmermeer Lyceum
Locatie Zuidrand
Nieuwe Molenaarslaan 20
2134 AS Hoofddorp
T 023 - 563 16 44

