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De Zuidrand is de enige
vwo/havo-school in
Haarlemmermeer.
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Wij gunnen iedere leerling
daltononderwijs. Dalton leidt
op tot: Doelgerichte, Autonome,
Lerende, Toekomstgerichte,
Onderzoekende en
Nieuwsgierige mensen.

Wij zijn een officiële Topsport
Talentschool. Door deze status
kunnen we topsporttalenten
extra faciliteren en hen de
kans geven hun sportambities
te combineren met school.

In onze tweejarige
brugklas (vwo/havo)
kunnen leerlingen
(per vak) opstromen.
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Brugklasleerlingen worden
begeleid door Peer Leaders,
dat zijn ouderejaars
leerlingen die hiervoor zijn
opgeleid. Peer Tutors geven
bijles tijdens de daltonuren.
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Op onze school bieden wij
tal van extra activiteiten zoals
debatteren, sportklas van het
jaar, zang, robotica, dans, muziek,
theater, 3D-printen, poëzie en
nog veel meer.
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Leuk! Je mag bijna naar de middelbare school! Maar welke school
wordt het? Gelukkig valt er écht
wat te kiezen in deze omgeving!
Als je kiest voor het Haarlemmermeer Lyceum locatie Zuidrand,
dan kies je voor een vwo/havo
lyceum waarbij je niet alleen
werkt aan het vergroten van je
kennis en vaardigheden, maar ook
aan je persoonlijke groei en het
ontplooien van je talenten.
Dat doen we via de daltonwerkwijze.
Dat maakt onze school echt anders
dan andere scholen.
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Naast onze vaklessen kun je in
ons Studium Excellentieprogramma
en in ons Young Professionals
programma in de daltonuren
lessen volgen buiten het gewone
lesprogramma om.
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We hebben een schitterend licht
en ruim gebouw met een heel
goede sfeer, waar iedereen zich
veilig en prettig voelt.

We leren je plannen en organiseren,
we stimuleren je met anderen samen
te werken, verantwoordelijkheid te
nemen en jezelf beter te leren
kennen. Zo ben je goed voorbereid
op een vervolgopleiding én op je
plek in de samenleving. Kortom,
het daltononderwijs is erop gericht
om jouw groeiproces te
ondersteunen en te stimuleren.
We zijn zeer trots op onze goede en
veilige sfeer, waardoor je je snel thuis
zult voelen op onze mooie school!

Kijk op:
www.haarlemmermeerlyceum.nl
Succes met het maken van je keuze!

