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Zo
werken
wij op ons
Lyceum

MENTOR

De grote overstap
‘Ik vond de hoeveelheid
leerstof die je per les krijgt
best even wennen, maar
gelukkig helpt de mentor
hoe je dat in Magister en
in je agenda zet. Zo wordt
het overzichtelijk.’

W

elkom op het Lyceum,
vaarwel oude, vertrouwde
basisschool! “De overstap
van basis- naar middelbare school is spannend,” weet
brugklasmentor Eva Haring uit
de praktijk. “Ineens heb je verschillende docenten die allemaal
een ander vak geven in steeds
wisselende lokalen. Dat is even
wennen.”
Kennismaken
“Om de overgang minder groot te
maken, hebben we vóór de zomervakantie de kennismakingsdag.
Voor mij als mentor is het fijn om
te zien wie mijn mentorleerlingen
worden en de kinderen wisselen
soms al telefoonnummers uit en
doen leuke dingen met elkaar in
de zomervakantie.”
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Thuis voelen
Na de allereerste lesdag begint
het mentorwerk echt voor Eva
Haring. “Ik vind het vooral
belangrijk dat leerlingen zich
thuis voelen op het Lyceum.
Ik vertel hen dat ze altijd alles
bij me kwijt kunnen, dat ik als
mentor een vertrouwde persoon
op school ben naar wie ze toe
kunnen.”
Ook helpt zij de eerstejaars
met het 'leren leren',
het plannen van het
(huis)werk, zorgt
zij dat de klas
een gezellige
groep wordt
en houdt zij
contact met
de ouders.

‘Ik had heel
veel zin om
op een nieuwe
school te
beginnen.
Binnen een
week had ik
vriendinnen
en nu fietsen
we samen
naar school.
Onze mentor
was top, zij
maakte echt
een vriendengroep van onze
klas.’

Dag mentor, hallo coach!

I

n de bovenbouw heb je geen
mentor meer. Hé! Word je dan
niet meer begeleid? Zeker wel,
maar op een manier die beter
past bij oudere leerlingen. Je
krijgt nu een coach in plaats van
een mentor; jouw coach zorgt
voor persoonlijke begeleiding.

COACH

‘Met mijn coach praat ik één op één.
Het zijn fijne gesprekken. Ik heb bijvoorbeeld
geleerd om zelf de regie te nemen. Mijn coach
zegt: ‘Jij weet zelf het best hoe je je moet
ontwikkelen, doe het dan ook zelf!’ En dat
werkt. Ik ben zelfstandiger geworden en neem
verantwoordelijkheid voor wat ik doe.’

Zelfstandig
Hij of zij leert je om zelfstandiger
te werken met studiewijzers.
Maar ‘zelfstandig’ wil niet zeggen
dat we je laten zwemmen. Jouw
coach en de docenten zullen je
altijd helpen als het nodig is. En
natuurlijk is jouw coach er ook als
je even niet lekker in je vel zit.
Of als je gewoon kwijt wilt dat je
je zo goed voelt omdat je een mooi
cijfer haalde. Dát is persoonlijke
begeleiding!

Onze didactische coaching is erop gericht om
leerlingen te laten groeien in hun overzicht, aanpak,
motivatie en persoonlijke kwaliteiten.

Ontmoetingsplek

W

elkom op onze eigen Akademie, onze fonkelnieuwe
verzamelplaats voor wetenschap, politiek en
ideeën. Het gebruik van de K in academie verwijst
naar de Atheense wortels van het woord; de K in
de Akademeion van Plato. Deze zaal is de ontmoetingsplek
voor goed onderwijs, je werkt er in groepjes of alleen.
Voel je hier welkom en kom binnen!
Werk je liever in stilte voor jezelf tijdens een tussenuur of na
de lessen? Dat kan op onze stiltewerkplekken in de gangen.
Ze zijn van alle moderne gemakken voorzien.

Άκαδήμε
ια
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iPAD

Leren wordt
steeds digitaler

L

English, please.
Op vwo én havo

O

p het Lyceum kun je de
Cambridge Course volgen
op de havo en op het vwo.
Vanaf de brugklas krijg je op
de havo CC-lessen Engels en op
het vwo krijg je ook extra Engelse
lessen. Je zult merken dat Engels
bijna je eigen taal wordt. Er zijn
zelfs leerlingen die in het Engels
gaan dromen!
Super certificaat
In de lessen Engels wordt alleen
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CAMBRIDGE
COURSE
Engels gesproken; er zijn projecten over de Engelse cultuur en
de vwo-leerlingen gaan - waarschijnlijk in het tweede jaar - op
studiereis naar Cambridge in
Engeland.
Slaag je, dan verdien je een super
waardevol certificaat waarmee

Building Learning Power
Werken aan je ‘leerkracht’ doen
wij op het Lyceum op basis
van het model van Building

Learning Power, ontwikkeld door
Guy Claxton, een Britse onderwijskundige. Claxton gaat ervan uit
dat als de ‘leerspieren’ op de juiste
manier worden getraind, het leervermogen van ieder kind zal toenemen.
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Werken met de iPad,
dat doe je op ons Lyceum

Best of
both worlds

O

p het Lyceum zijn je intelligentie en je talent het
startpunt voor je ontwikkeling. Dat wil niet zeggen
dat we precies weten wat je
gaat bereiken. Jij kunt namelijk
jouw leerkracht, jouw ‘Learning
Power’, verbeteren! Door gericht
te werken aan je veerkracht, vindingrijkheid, reflectievermogen
en interactie ga je beter leren.
Mentoren, coaches en docenten
ondersteunen je daarbij.

LEARNING
POWER

E

eren met digitale hulpmiddelen is leuk. Kies je voor het
Lyceum, dan werk je in de les
op een iPad. We gebruiken de
iPad als hulpmiddel en niet als
doel: je werkt er dus mee als het
iets extra’s aan de lesstof toevoegt.
Zo heb je digitale werkboeken,
kun je cijfers, huiswerk en studiewijzers vinden op Magister en
kun je je docenten via Teams Chat
benaderen.

Werken aan je ‘leerspieren’

‘Kom je als leerling bij ons in de brugklas, dan heb je een bepaalde intelligentie
en bepaalde talenten. Wij, mentoren en coaches, trainen heel gericht jouw
‘leerspieren’. Zo kun je je nóg verder ontwikkelen.’
je aantoont dat je niveau Engels
hoog is. Welk niveau je ook kiest:
de deur naar een buitenlandse
studie of een ondernemende baan
in het buitenland zet jij dankzij
Cambridge wagenwijd open. Vwoleerlingen kunnen zelfs opgaan
voor het Cambridge Proficiency
Exam. Het geeft aan dat je de

Engelse taal op hetzelfde niveau
beheerst als mensen die in een
Engelstalig land geboren zijn. Dus:
op het Lyceum krijg je bij Cambridge
Engels op hoog niveau én intussen
heb je andere vakken, bijvoorbeeld
wiskunde of geschiedenis, gewoon
lekker in het Nederlands.

'Doing Cambridge Course really
made me have a lot of fun while
learning English the best way. It is very
useful now in my college life.’
◀ Een van de docenten Engels die de Cambridge Course
verzorgen is Al Cooper: ‘Cambridge Course is a great way
to learn English. Your English skills will develop
and improve immensely.’
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ONDER- HAVO, met de O van
NEMEND

ondernemend

S

chuilt er een ondernemer
in jou? Onderdeel van het
Lyceum is de Ondernemende Havo. Stap in en we
gaan samen op zoek naar de
ondernemer in jou. Je maakt
kennis met allerlei verschillende
bedrijven. ‘Ondernemen’ op onze
Ondernemende Havo moet je
breed zien. Dus richten we ons
niet alleen op bedrijven in de
economische sector, maar duiken
we ook in de culturele, creatieve,
sportieve en maatschappelijk
hoek.

Alle
aandacht
voor jou

Stage
Je gaat stage lopen en je eigen bedrijf opzetten.
Misschien heb jij wel een geniaal plan en zet jij al
tijdens je havotijd je eigen succesvolle bedrijf op!

V
STUDIE
BEGELEIDING

I

n het StudieBegeleidingsUur
(SBU) voor de havo kun jij naar
extra lessen gaan van vakken
die jij moeilijk vindt. In het SBU
werk je in kleine groepjes met een
bekwame vakdocent. Zo is er alle
aandacht voor jou en krijg jij dus
eigenlijk gespecialiseerde bijles
zonder dat je ouders daarvoor
hoeven te betalen.
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VWO, met de W van
wetenschappelijk

‘Ik heb moeite met wiskunde,
maar dankzij SBU begin ik het
steeds beter te snappen.’

oorbereidend wetenschappelijk onderwijs, zo
heet het vwo voluit. Maar:
wetenschap, wat is dat
precies? En: wetenschap kan
niet zonder goed onderzoek.
Onderzoek: hoe doe je dat? Hoe
komen we tot betrouwbare
kennis? Van de eerste klas tot
en met het examenjaar maak
je stap voor stap kennis met
wetenschappers, hun ideeën en
ga je vooral zelf op onderzoek
uit. Na ons vwo ben je zelf een
onderzoeker en helemaal klaar
voor de universiteit!

WETENSCHAPPELIJK
Wetenschappelijk
onderzoek begin
je op het vwo
Wetenschapsoriëntatie
Het Herbert Vissers College is onderdeel van
een wetenschappelijk netwerk van vijftig
scholen in Nederland. In het kader van het stimuleren van ‘leren onderzoeken’ rolt het HVC
de komende jaren een doorlopende leerlijn
uit vanaf 1-vwo tot het profielwerkstuk in de
zesde klas. In deze lijn leer je hoe je zelf een
onderzoeksopzet bedenkt en uitvoert, aan
welke voorwaarden goed onderzoek moet
voldoen en heel belangrijk: wat de waarde is
van wetenschappelijke kennis.
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