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Eligant 
    Lyceum start!

Het Eligant Lyceum is een school voor havo, atheneum 

en gymnasium. Op het Eligant Lyceum valt iets te kiezen. 

Je bepaalt voor een deel zelf wat jij wilt leren. Dat werkt 

motiverend, want je kunt jouw talenten optimaal inzetten! 

Natuurlijk is er ook een programma: daarbij werk je vanuit 

leerdoelen. Per leergebied formuleren de docenten deze 

doelen en wordt er gekeken of je deze het beste binnen 

of buiten de school kunt leren. Zo ben je straks helemaal 

voorbereid op het leren op hbo of universiteit.

Eligant
    Lyceum start!

Woordenboek Eligant Lyceum
Coach: Iedere leerling op het Eligant Lyceum heeft zijn eigen 
coach. Je ziet je coach meerdere keren per week en hebt geregeld 
een individueel gesprekje.
Maatwerkuur: je schrijft je in voor een module bij een vakdo-
cent, of werken in de stilteruimte, of studievaardigheden, of….. Je 
coacht helpt je. De maatwerkuren zijn verplichte uren.
Basismodule: deze modules moeten alle leerlingen volgen en 
met een voldoende afsluiten. 
Keuzemodule: de naam zegt het al, dit zijn modules die je 
kunt kiezen. Per vak hoor je van de docent hoeveel keuzemodules 
je moet volgen.
Stermodule: jouw keuze! Sportlijn, kunst- en cultuurlijn, musi-
cal, … deze extra’s zijn jouw keuze en niet verplicht. Deze modules 
volg je aan het eind van een aantal dagen (twee of drie) in de 
week. De stermodules starten na de herfstvakantie.

2 februari
Open dag Eligant Lyceum 
10.00 – 14.00 uur

12 en 13 februari
Proeflessen 
inschrijven vanaf de open dag 
via website
19.00 – 20.30 uur

1 tot 15 maart
Aanmelden voor de brugklas
www.eligant.nl

18 april 
Grote Avond (musical) 
Baudartius College 
in Hanzehal Zutphen

27 en 28 juni
Schoolmusical Het Stedelijk   
www.hetstedelijkzutphen.nl

4 en 18 juni
Klaar voor de brugklas
Inschrijven tegelijk met aan-
melding voor de brugklas 
15.30 – 16.30 uur

3 juli
Kennismakingsmiddag voor 
alle brugklassers 
13.00 – 14.30 uur

Alle activiteiten vinden plaats 
op Isendoornstraat 3, 
Zutphen. Behalve de musical 
op 18 april.

Dít zijn de vakken die je krijgt in de brugklas: 
Nederlands, Engels, Frans, klassieke talen*, Duits, 

wiskunde, onderzoeken & ontwerpen, mens & wereld, 
gymnastiek, kunst (tekenen, muziek, drama).

* Klassieke talen worden aangeboden op gymnasium
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“Iedere leerling
 is anders.”

Eligant 
    Lyceum start!Eligant
    Lyceum start!

Vind jouw match!
Welke brugklas past bij jou?
Op het Eligant Lyceum kun je examen doen 
op havo of vwo. Hoe weet je welke brugklas bij 
je past? Deze richtingwijzer helpt. Een nieuwe school betekent nieuwe vak-

ken en een nieuw rooster. Hoe ziet een 
dag op het Eligant Lyceum eruit? Je start 
elke dag in je coachgroep. Tijdens deze 
inloop heb je de tijd om je coach te spre-
ken over lopende zaken en het program-
ma van de dag. Daarna start je dag met 
lessen die het Eligant Lyceum inroostert, 
gevolgd door maatwerkuren. En juist in 
die tijd maak jij je eigen keuzes.

Zó kan een dag op het Eligant Lyceum 
eruit zien:

Nieuw rooster

8.30 uur Start met coach 

9.00 uur  Les volgens rooster

10.00 uur  Pauze

10.15 uur  Maatwerkuur

11.30 uur Les volgens rooster

12.30 uur Pauze

13.00 uur Maatwerkuur

14.15 uur Stermodule (jouw keuze!)

advies havo havo

advies havo/vwo havo-opstroom
les en toetsen op
atheneumniveau

atheneum
gymnasiumadvies vwo
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Eligant Express speurt

Eigen keuzes kunnen maken, staat centraal op het 

Eligant Lyceum. Onze reporter vroeg zich toch af: 

waarom is dit belangrijk? En aan wie kun je dit beter 

vragen dan aan de rector? Dus maar even ‘ge-appt’ met 

rector Arnold van Gessel.

Toetsen maken…misschien vind je het 
leuk, maar misschien ook niet. 
Maar wist je dat het maken 
van een toets heel nuttig is?
 Je kunt zo laten zien dat 
je de leerdoelen hebt 
behaald. Op het Eligant 
Lyceum werkt het zo: als
 je een voldoende hebt 
gehaald, kun je door naar 
een volgend onderdeel. 
Heb je het nog niet 
gehaald? Dan kun je 
van de feedback leren 
zodat je de toets daar-
na nog een keer kunt 
maken. 

WEETJE
Op het gymnasium leer je twee 
nieuwe talen: Latijn en Grieks. 
Latijn is een wereldtaal. Ook in 
onze eigen taal vind je Latijn 
terug. Ken je misschien een 
paar woorden?…JA! Viaduct, 
aquarium, direct…  Bijzonder 
aan Grieks is dat Grieks een 
eigen alfabet heeft met speciale 
tekens. Je leert dus eerst een 
heel nieuw alfabet schrijven 
en lezen. Dat lijkt heel moeilijk, 
maar na twee weken is het of 
je nooit anders gewend bent 
geweest. 

Reporter
Mogen we wat vragen meneer 
Van Gessel? 

Rector
Natuurlijk! Vragen zijn leuk, 
ze zetten je aan het denken.

Reporter
Waarom is zelf keuzes kunnen 
maken zo belangrijk?

Rector
Leerlingen kunnen zo veel.  
Ze weten heel goed wat ze graag 
willen leren. Een school moet de 
leerlingen helpen om dat  
mogelijk te maken. Dit kan zowel 
binnen als buiten de school.

Reporter
Dat klinkt leuk! Mag ik ook de 
hele dag komen tekenen op uw 
school?

Rector
Haha. Nee, zelf keuzes 
maken betekent ook dat je 
verantwoordelijkheid krijgt. Om 
straks te kunnen studeren op 
hbo of universiteit is het belangrijk 
dat je een goede basis leert van 
verschillende vakken. 
Dit roosteren we dus ook in. 
Maar daarnaast kun je in de 
maatwerkuren en stermodules 
ook zelf bepalen wat je wilt leren.

Reporter
Begrijp ik het dan goed dat 
elke brugklasleerling een eigen 
programma volgt?

TIP:
wil je alles 

weten over het 
onderwijsconcept? 

Dit kun je bekijken op 
www.eligant.nl

Het Eligant Lyceum is een samenwerkingsschool. 
Dit betekent dat alle leerlingen zich op onze school 
kunnen aanmelden en van harte welkom zijn. De 
identiteitscommissie geeft, voor de leerlingen die dat 
willen, invulling aan het openbare karakter van de school 
én aan het christelijke karakter van de school. 

Appen met de rector

WIST JE DAT?
Toetsen zijn om van te leren!

Hieronder de oplossing 
van de puzzel 
op blz  14

Rector
Ja, dat klopt voor een groot 
deel. Onze droom komt hiermee 
uit. Wij vinden het raar dat elke 
leerling precies hetzelfde moet 
leren terwijl ze later allemaal 
verschillend werk gaan doen.  
Daarom pakken we nu de ruimte 
die er is om dit anders te doen! 
En….als je mag kiezen leer je 
meer; kiezen motiveert. Dat 
zeggen ook onze leerlingen die 
meedenken over het Eligant.
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Wat betekent Eligant Lyceum?
‘Eligant is Latijn en komt van het werkwoord eligere, en dat bete-
kent kiezen. Eligant is een vervoeging en betekent letterlijk: laat ze 

kiezen. Wat ik mooi 
vind aan deze naam, 
is dat het een belofte 
bevat. Het Eligant 
Lyceum vindt het 
belangrijk dat je zelf 
keuzes kunt maken, 
dit uitgangspunt is 
nu verankerd in de 
naam. Elke nieuwe 
werknemer weet 
nu dat er over dít 
uitgangspunt niet 
valt te twisten 
en elke leerling 
weet dat er iets te 
kiezen valt.’

Hoe bedenk je een nieuwe naam?
‘We zijn begonnen met een brainstorm waarbij iedereen die wilde 
een idee voor de naam kon indienen. We hadden een brainstorm-
lijst met wel 150 namen. We hebben een speciaal bedrijf gevraagd 
om hier naar te kijken. Zij hebben een shortlist opgesteld. Hier 
hebben we met een kleine groep van docenten, leerlingen en 
rectoren naar gekeken. Op het laatst was het heel spannend. We 
hadden nog twee namen over. Het is dus Eligant Lyceum gewor-
den. Daar ben ik wel blij mee. Het is een naam met een krachtige 
inhoud die echt betekenis heeft!’

Waarom vind je het maken van eigen keuzes zo 
belangrijk?
‘Eigen keuzes maken, heeft een grote impact op je leren. Ik weet 
nu nog steeds dat ik op de middelbare school voor het vak ge-
schiedenis een keer de songtekst van een liedje van Boudewijn de 
Groot heb uitgeplozen. Ik weet dit nu nog, omdat ik dit zelf wilde 
uitzoeken. Ik zie het ook bij opdrachten die ik aan leerlingen geef: 
je hebt vrijheid nodig om jezelf, en dus ook de ander, te kunnen 
verrassen.’

Eligant Express onderzoekt

Een nieuwe school betekent 

ook een nieuwe naam. Hoe 

kies je een nieuwe naam 

voor een school? Docent 

Nederlands Gijs Wasseveld 

zat in de denktank hierover. 

Onze reporter mocht hem 

wat vragen stellen.

  ‘De naam 
Eligant Lyceum
        is een belofte’

Latijn
Wist je dat Latijn een vak 
is op gymnasium vanaf 
de brugklas. Je kunt als 
je havo of atheneum 
doet ook in je keuzetijd 
voor modules uit het 
gymnasium kiezen. De 
Griekse mythologie 
bijvoorbeeld, waarbij je 
van alles te weten komt 
over de Griekse goden; 
wat hebben zij te maken 
met de Olympische 
spelen…..
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Uniformen en smog
‘TOEETTTTOEEETTT echt elke seconde 
hoor je wel tien toeters van brommers, 
taxi’s en tuktuks. Een lawaai! Het is heel 
druk in India op straat en er is ook wel 
vieze smog. Maar ik vind het er prachtig. 
Wij gingen in India vaak met de tuktuk 
van school naar school. Vaak al heel 

vroeg, want de lessen begonnen al om 
half zeven. Een school ziet er heel anders 
uit dan hier. Er zijn er allemaal lokalen 
rondom een groot plein. De lokalen zijn 
ongeverfd en afgebladderd. Ook heeft 
iedereen een uniform aan, dat is wel echt 
anders.’
 
Trainen met gips
‘Mijn been zat in het gips, maar ik heb 
toch hockeytraining gegeven. Ik vertelde 
in het Engels wat we gingen doen. Mijn 
vader hielp wel eens met vertalen. En 
soms vertaalde de Indiase leraar het in 
het Hindi, maar ik heb de bedoeling ook 
vaak met gebaren uitgelegd. We hebben 
daarbij wel veel gelachen.’

Tas vol hockeysticks
‘Om de scholen te helpen hadden we 
op mijn hockeyclub wel 30 sticks en 
ballen ingezameld. We gingen dus met 
een heel volle tas op reis. Toen ik daar 
vorig jaar voor het eerst was, zag ik dat 
ze vooral keepersspullen misten. Ze 
keepten zonder bitje of scheenbescher-
mers, maar de ballen worden wel heel 
hard geslagen. Op mijn tweede reis heb 
ik dus keepersspullen ingezameld. Maar 
dat was zo zwaar in gewicht dat het wel 
heel duur zou worden als we dit zouden 
meenemen. Toen hebben we een bedrijf 
gevonden, die het vervoer van al die 
spullen heeft gesponsord. Zo zijn alle 
spullen daar toch terecht gekomen.’

Huiswerk
‘Toen ik op school vertelde wat mijn plan 
was, kreeg ik vrij snel toestemming om te 
gaan. School snapte goed dat ik met deze 
reis naar India ook heel veel zou leren. Ik 
heb vooruit gewerkt en ook mijn boeken 
meegenomen zodat ik niet achter zou 
komen. Nu weer broeden op een nieuw 
plan, want ik wil wel weer!’

                                 Matz zag vorig jaar op instagram 

een berichtje van One Thousand Hockey Legs. 

Dit goede doel zorgt ervoor dat Indiase kinderen 

kunnen hockeyen en daarbij naar school kunnen 

gaan. Matz is zelf hockeykeeper en hij wilde wel 

naar India om hier te helpen. Hij kreeg contact en 

mocht van meneer Arumagan wel langskomen 

om workshops te geven. Net voordat hij zou gaan, 

brak hij zijn been: maar hij ging toch. Een gesprek 

met avonturier Matz!

    Met Matz in de 
TukTuk door India

Het 
avontuur 

van Matz = 
leren buiten 

school + 
maatwerk 

Op pad met 
jouw talent
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Lekker in je vel
Liv: ’Het is heel fijn om een coach te heb-
ben. In het begin moet je aan veel dingen 
wennen. Tijdens het eerste coachgesprek 
gaat het echt over hoe je je op school 
voelt of je wel lekker in je vel zit.’ 

Reggie: ’Ja, het is 
belangrijk dat je je goed voelt op school. 
Daarom hebben we al snel een gesprek. 
Omdat we elkaar ook tijdens de vaklessen 
en coachtijd zien, heb je een andere band 
met een coach-leerling. Ik vind deze indivi-
duele aandacht heel waardevol.’

Leren leren
Liv: ’Onze coach is heel goed. Hij helpt je 
bij het maken van je leerdoelen. Ik heb nu 
als leerdoel dat ik wil leren hoe ik moet 
leren voor een toets. Ik wil dit beter en 
vooral sneller kunnen. Tijdens de maat-
werkuren volg ik nu lessen ‘leren leren’. 
Hier heb ik geleerd hoe ik een samenvat-
ting kan maken. Als je de samenvatting 
opschrijft, leer je heel veel. Daarna kun 
je de samenvatting leren. Ook woordjes 
leren gaat het snelst als je ze opschrijft.’

Sterke mening
Reggie: ’Liv kan heel goed formuleren 
wat ze wil leren. Daar houd ik van; als je 
een sterke mening hebt. Als je durft te 
zeggen wat je vindt. Ik probeer leerlingen 
verder te helpen door steeds weer vragen 
te stellen. Heel af en toe geef ik een 
advies: heb je hier al aan gedacht? Maar 
het is de bedoeling dat je zelf leert om 
hierover na te denken.’

Wist je dat?
Je elke drie weken een individueel 
coachgesprekje hebt.
Je vier keer per jaar een coachgesprek 
hebt samen met je ouders.
Je zelf voorzitter bent van het coachge-
sprek.
Je coach je helpt bij het maken van leer-
doelen en keuzes.
Je elke dag opstart met je coachgroep 
om de dag door te spreken.

‘Heb juist een 
    stérke mening!’

In de brugklas gebeurt er heel veel met je: je 

hebt te maken met een nieuwe klas en nieuwe 

vakken, zie daar maar eens goed mee om te gaan. 

Daarom heeft elke leerling een coach. Maar wat 

doet een coach eigenlijk? We vroegen het aan 

coach Reggie Castelijns én een van zijn coach-

leerlingen Liv.

Je hebt een coach en er zijn juniorcoaches in 
de brugklas. Een juniorcoach is een leerling 
uit klas 3 of hoger die jou en je klasgenootjes 
wegwijs maakt op school, je kan helpen bij 
plannen, … en samen met de coach ervoor 
zorgt dat je je snel thuis voelt.

Jouw coach

7
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Geef jezelf bij elke stelling een 
cijfer van 1 tot 10.
Zet een stip op het lijntje bij de 
stelling (10 is de buitenrand, 1 is 
binnenin)
Als je alle stipjes hebt gezet, kun je 
een radar tekenen door tussen de 
stipjes een lijn te trekken. 
Vergelijk je radar eens met die van 
een klasgenoot. 

Eligant Express onderzoekt & ontwerpt

‘De slokdarm hebben we
gemaakt van een oude panty’

Hoe kun je de werking van het spijsverte-

ringssysteem verbeelden? Met deze vraag 

gingen brugklassers bij het vak O&O aan de 

slag. Zoë en Torsten aan het woord.

Ik stel veel vragen.

Ik ben nieuwsgierig.

Ik vind het leuk als 
ik een moeilijke 
opdracht krijg.

Ik doe graag proefjes.Ik lees graag.

Ik bedenk graag 
oplossingen 
voor puzzels.

Ik leer graag 
nieuwe dingen.

Ontwerpen doe je zo!

Ontwerpprobleem 

analyseren en 

opschrijven

Programma van 

eisen opstellen

(Deel)uitwerkingen 

bedenken

Ontwerpvoorstel 

formulerenOntwerp realiseren

Ontwerp testen 

en evalueren

Trechters en sponsjes
Zoë: ’We wilden echt iets bouwen. Kijken of het 
dan ook werkt. Dus zijn we aan de slag gegaan 
met allerlei spullen: trechters, sponzen, buizen…
we hebben van alles uitgeprobeerd om het goed 
te laten zien.’ Torsten: ’We hebben de mond 
gemaakt van een trechter. Als je dan iets inslikt, 
bijvoorbeeld een slok water, dan komt dat in de 
slokdarm terecht. We hebben het slokje water 
van een sponsje gemaakt zo kun je goed zien 
wat er met een hapje of slokje gebeurt. De slok-
darm hebben we gemaakt van een oude panty. 
Maar daar loopt het water natuurlijk doorheen. 
Dus hebben we er nog een slangetje in gemaakt 
om het goed te laten werken.’ 

Bruisende maagsappen
Zoë: ’Als het sponsje dan in de maag terecht 
komt, dan voegen we baking soda toe. Dan gaat 
het bruisen. Net als maagsappen doen.’ Torsten: 

’ Ja, dit experimenteren is echt 
leuk bij O&O , je kunt gewoon 
bezig zijn. Je mag het echt zelf 
doen en uitzoeken.’ ‘Ja’, zegt 
Zoë: ‘Je gaat echt zelf op zoek 
naar de oplossing. Hier volg 
je dus je eigen route.’

Zó onderzoekend ben jij Hoe ga je te werk?
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Waarom is O&O jouw vakgebied?
De ogen van Debra beginnen te stralen: ’Ja, 
dit is echt het mooiste vak op school! Het is 
altijd een verrassing. Niet alleen met welke 
bedrijven we gaan samenwerken, maar voor-
al wat leerlingen met een vraagstuk doen. 
Als we een vraagstuk voorleggen aan zeven 
groepjes, dan krijgen we zeven totaal verschil-
lende uitwerkingen. Dat is de kracht van dit 
vak. Je biedt kaders en daarbinnen hebben 
leerlingen alle vrijheid om creatief te denken.’

Leren binnen en buiten: échte 
vraagstukken uit de samenleving 

Gazelle, Burton Car & Beslist.nl: dit 
zijn voorbeelden van bedrijven en 
organisaties waar het Eligant Lyceum 
mee samenwerkt. Nu zijn we bezig met 
een vraagstuk voor Burton Car. Zij gaan 
vaak met hun auto’s naar beurzen en 
festivals. Hoe kan een tent voor zo’n 
festival eruit zien? Met zo’n vraagstuk 
start een designproces.

Technasium: 
Onderzoeken & Ontwerpen
Van Gazelle tot Beslist.nl: dit is 

levensecht leren! Hoe kun je deze 

website verbeteren voor gebruikers? 

Hoe kan deze bakfiets beter blijven 

staan op een standaard? Dit zijn 

voorbeelden van vragen die door 

bedrijven worden gesteld aan onze 

brugklassers. Elke brugklasser krijgt 

het Technasiumvak Onderzoeken & 

Ontwerpen. Wij spreken met docent 

Debra van Oojen over O&O.

Wat leer je bij O&O?
‘Je leert zo veel bij dit vak. Niet alleen inhoud vanuit 
de zeven betawerelden*, het gaat ook over sa-
menwerken, ondernemen en kennis met elkaar 
delen. Als leidraad bij het ontwerpproces maken we 
deelopdrachten. Zo doorloop je vanzelf alle stappen 
die nodig zijn om een vraagstuk vanuit verschillende 
invalshoeken te bekijken. We eindigen vaak met een 
presentatie aan de klant. Het mooie daarvan is dat 
je ook feedback krijgt van buiten de school.’ 

*Dit zijn de 7 betawerelden:
1) Water, energie & natuur
2) Mobiliteit & ruimte
3) Science & exploration
4) Voeding & vitaliteit
5) Market & money
6) Mens & medisch
7) Lifestyle & design

Eligant Express maakt kennis met technasium
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Stelling 1: Een boekentas is heel zwaar 
Miriam: ’Op de zwaarste dag weegt een boekentas wel 10 kilo! Klasgenoten van mij hebben hun tas 
echt op de weegschaal gelegd, daarom weet ik dit. Maar op andere dagen is de tas een stuk lichter. 
Het hangt er dus echt vanaf wat je op een dag op je rooster hebt staan en wat je mee moet nemen.’

Wij beoordelen de stelling als: niet te beoordelen

Stelling 2: Huiswerk maken is fun!
Lieke: ’We hadden voor Duits een keer een opdracht waarbij we een gesprekje moesten opnemen. 
We hebben wel 35 takes gedaan, we moesten steeds zo ontzettend lachen! Miriam: ’Huiswerk is 
natuurlijk niet altijd leuk, je moet huiswerk dus ook leuk maken. Ik vind het wel leuk om een muziekje 
op te zetten bijvoorbeeld.’ 

Wij beoordelen de stelling dankzij het voorbeeld van Duits toch als:

Stelling 3: Een kluisje is een goede uitvinding
Lieke: ’Ja, een kluisje is superhandig. Ik gebruik ‘m voor m’n jas en gymspullen, en soms ook boeken. 
Mijn kluisje zit gelukkig op ooghoogte. Ik ben nogal klein, als ik het bovenste kluisje had gekregen, 
had ik er niet bij gekund’.

Wij beoordelen de stelling als: 

Eligant Express bestudeert belangrijke brugklaszaken

TIPS VAN LIEKE & MIRIAM

Brugklasexperts Lieke en Miriam had-
den nog wel meer te vertellen over de 
brugklas. Daarom deze tip-lijst!

Over tassen
• Neem een boekentas met laptop-vak.
• Een rugtas is makkelijker met dragen.
• Je tas in een krat voorop je fiets is on-

handig, dan ga je slingeren.
• Je tas in een fietstas is handig!

Over huiswerk
• Zorg voor een weekplanner om je huis-

werk te plannen.
• Op de app Som-today kun je vinden 

wat je rooster en huiswerk is.
• Begin op tijd met leren, dan is het veel 

makkelijker.
• Zet je telefoon uit als je huiswerk 

maakt, dan gaat het veel sneller.
• Maak een goede playlist voor bij je 

huiswerk.
• Gebruik je les en de maatwerkuren 

goed, dan hoef je thuis minder te doen.

√ X

√

√

FactCheck! Is het waar of niet waar? Onze verslaggever legt een 
aantal stellingen voor aan brugklassers Miriam en Lieke.
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‘Ik heb juist voor de Sportlijn gekozen 
omdat ik graag in beweging ben en ook 
andere sporten wilde ontdekken. Stel nou 
dat ik door een blessure niet meer kan 
schaatsen, welke sport zou ik dan graag 
willen doen? Zo had ik nog nooit aan 
fitness gedaan, dat vond ik echt leuk!’

Sportdocent Isabel Wasseveld was al op 
de hoogte van het schaatstalent van Tes 
en gaf haar daarom tijdens de les een bij-
zondere rol. ‘We gingen naar de schaats-
baan en daar heb ik les gegeven aan 
een groepje leerlingen uit de Sportlijn. 
Ik heb zelf een schema voor de training 

Naast een slimme meid is brugklasser Tes ook 
nog eens heel sportief. Ze heeft gekozen voor de 
Sportlijn en daarnaast volgt ze nog drie keer per 
week schaatstraining. Tes schaatst wedstrijden 
door het hele land en doet binnenkort mee aan 
het NK.

gemaakt, dat was niet zo moeilijk. Maar 
ik heb wel geleerd dat het lastig is om de 
aandacht van alle leerlingen te krijgen én 
te houden!’

Faye vertelt lachend: ‘Dat is een portret 
van jezelf met daarbij je ervaringen met 
kunst en cultuur. Eerst maak je een colla-
ge van allemaal dingen die je bij KC vindt 
passen, dat is dan je inspiratie.’

Faye tekent in haar vrije tijd ook veel, 
dus zij koos meteen voor een getekend 
portret. ‘Ik ben begonnen met een portret 
van mezelf, dat is het grootste deel van 
mijn kunstwerk en daar ging ook de 
meeste tijd in zitten. Onderaan heb ik de 
verschillende onderdelen van de KC-lijn 
getekend, zoals drama, mode, muziek en 
fotografie. Het zijn ook allemaal dingen 
die ik écht leuk vindt, daarom als laatste 

Een hart voor kunst en cultuur

een rood hart. Je kunt wel zeggen dat KC 
heel goed bij me past, het zijn de leukste 
lessen van de week!’

Tijdens de eerste lessen van de kunst- en 
cultuurlijn (KC-lijn) kwam brugklasser Faye al 
meteen voor een uitdaging te staan: maak een 
cultureel zelfportret. Een wat? 

Schaatstalent geeft zelf les Jouw talent
Jouw keuze
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’Het is heel fijn dat deze school je de 
mogelijkheid biedt om een vak op je eigen 
niveau te volgen. Omdat ik in Canada 
heb gewoond, spreek ik al goed Engels. 
Tijdens de lessen Engels volgde ik een 
eigen programma zodat ik mee kon doen 
aan het Cambridge examen 
C1. Je leert niet alleen de taal, 
je leert ook formuleren en 
schrijven. Een deel van het 
examen bestaat uit een essay 
en schrijfopdracht, het andere 
deel uit spreken.’

‘Veel kinderen zien op tegen 
een extra examen, het klinkt 
ook zo moeilijk… een examen 
van de Cambridge University. 
Maar het is eigenlijk best leuk 
om te doen en zo’n erkend di-
ploma is natuurlijk wel belang-
rijk als je verder gaat studeren. 
Ik wacht nu wel een jaar voor-
dat ik weer een hoger niveau 
probeer te halen. Ik merkte 
dat de schrijfopdrachten vaak 
gaan over onderwerpen waar 
ik nog wat te jong voor ben. Als ik wat 
ouder ben, is dit veel interessanter.’

TIP van Igone: zó leer je een nieuwe 
taal!
Als je een nieuwe taal wilt leren: lees dan 
veel in die taal. Dat kunnen ook eenvou-
dige boekjes zijn. En zet eens de onderti-
teling uit als je een film of serie bekijkt. Zo 
wen je goed aan de uitspraak.

Grensverleggend 
onderwijs
Onze maatschappij wordt 
steeds internationaler. Ook op 
vervolgopleidingen in Neder-
land heb je steeds vaker een 
goede basis van Engels of een 
andere moderne vreemde taal 
nodig. Ook is het steeds ge-
woner om in het buitenland te 
gaan studeren. Het is dus een 
groot voordeel als je gewend 
bent om moderne vreemde 
talen regelmatig te gebrui-
ken. Bij veel studies en in veel 
beroepen heb je dan een grote 
voorsprong. 

Internationale diploma’s
Het is bij het Eligant Lyceum 
mogelijk om meerdere internati-
onaal erkende diploma’s te beha-
len. Voor Engels kun je meedoen 
aan de examens van Cambridge, 
voor Frans aan de examens van 
Delf en voor Duits aan die van 
het Goethe-instituut.

Eligant Express speaks English

Let’s speak English!
Igone zit in de tweede klas en woonde van haar 

zesde tot haar tiende in Canada. Ze spreekt dus 

al vloeiend Engels. Zij gaf zich in de brugklas op 

voor het Cambridge examen niveau C1 en haalde 

het! Nu gaat ze verder met het Centraal Examen 

Engels op vwo-niveau.
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Dat we op reis gaan is zeker! 

Waar we komende

 jaren heen gaan, dat 

weten we nog niet. 

We laten ons steeds 

weer inspireren tot 

nieuwe expedities. 

Zo word jij een echte 

wereldburger. Hier zie 

je een overzichtje van 

een paar expedities van 

afgelopen jaar. 

Een les volgen? 
Dat kan!
Ben je zo nieuwsgierig dat je 
alvast een les wilt volgen of wil 
je ons nog wat beter leren ken-
nen? Dat kan! Kom samen met 
je vader en/of moeder naar 
school en volg een proefles. 
Schrijf je in vanaf 3 februari 
via onze website: 
www.eligant.nl. 
De proeflessen zijn op 12 en 
13 februari van 19.00 - 20.30 
uur op de Isendoornstraat 3 in 
Zutphen. Tot dan!

Klaar voor de brugklas
Misschien vind je het spannend 
om van je basisschool naar de 
middelbare te gaan. Misschien 
vind je het gewoon leuk om 
alvast naar de middelbare te 
komen of misschien wel alle-
bei. We zorgen er samen voor 
dat je je snel thuis voelt op het 
Eligant en met plezier naar 
school gaat. Daarom is er klaar 
voor de brugklas. Je maakt 
kennis met de school, met het 
gebouw en met afkortingen 
die we gebruiken voor bijvoor-
beeld vakken en roosters. Klaar 
voor de brugklas kun je kiezen; 
wil je meedoen, dan vul je dat 
in als je je aanmeldt voor de 
brugklas op onze school. De 
data: dinsdag 4 en 18 juni van 
15.30 tot 16.30 uur.

Goed voorbereid 
aan de start
Op 3 juli maak je kennis met je 
klas. Dat is de kennismakings-
middag waarop alle nieuwe 
leerlingen naar school komen. 
Je coach heb je dan al ontmoet 
tijdens het eerste kennisma-
kingsgesprek. Zo begin je na de 
zomervakantie goed voorbe-
reid op jouw nieuwe school!

Eligant kijkt 
over de 
grenzen

Een eerste aanspreekpunt 
op het Eligant Lyceum is 
conciërge Edwin Jansen. Hij 
staat ’s ochtends buiten om 
alle kinderen welkom te heten. 
‘Ze kunnen elk moment van de 
dag bij mij terecht, geen vraag 
is te gek. Een kapotte fiets? 
Je kluissleutel vergeten? 
Je mag altijd naar me 
toe komen als er iets is, 
daar ben ik voor.’

Edwin vindt dat de 
school een veilige en 
vertrouwde plek moet 
zijn voor iedereen. ‘Je 
brengt samen veel tijd door 
op school en het is daarom 
belangrijk om een band 
met elkaar op te bouwen. 
Je leert elkaar gedurende 

het schooljaar steeds beter 
kennen. De gesprekjes gaan 
niet altijd over school hoor: 
naar welke muziek luister je? 
Hoe ging je voetbalwedstrijd? 

Hoe was het feestje dit 
weekend? Dat contact maakt 
mijn werk zo leuk!’

‘Goedemorgen, hoe gaat het 
met je vandaag?’

13

Den Haag

Berlijn

Rome
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Sommen maken
Sean: ’Ik kies vaak voor stil werken. Ik 
vind het fijn om even rustig door te kun-
nen werken aan verschillende opdrach-
ten. Ook kies ik graag voor wiskunde. Ik 
houd er van om sommen te maken. Het 
echte rekenwerk, dat doe ik het liefst. Dan 
kraken mijn hersens lekker. Het is fijn dat 
je zelf mag kiezen wat je wilt doen, maar 
gelukkig niet alle uren. Want les met mijn 
eigen klas is ook gezellig.’

Free run
Torsten: ’Ik heb deze keer voor een pro-
ject van de gemeente Zutphen gekozen. 
We zijn nu bezig om voor de gemeente 
Zutphen een park te ontwerpen in de 
nieuwe wijk op de Mars. Het park had 
veel eisen: het moet geschikt zijn voor 
jong en oud én ook voor mensen met een 
handicap. Om dit te onderzoeken hebben 
we ook zelf ervaren hoe het is om in een 
rolstoel te zitten. We zijn nu bezig om al 
onze ideetjes uit te werken in mock-up: 
dat is een maquette van het park. Ons 
ontwerp heeft een skatebaan die ook tof 
is voor rolstoelgebruikers, een freerun-
ning parcours en klimtoestellen. Ik hoop 
echt dat de gemeente ideetjes van ons 
gaat overnemen!’

Eligant biedt keuze

Kraak jouw hersens 
op jouw manier!
Wil jij stil werken, leren leren of een project doen? 

Op het Eligant Lyceum heb je invloed op wat jij 

in een week wilt leren. Je kunt een deel van het 

programma zelf kiezen. In gesprek met Sean & 

Torsten.

PUZZEL
Tellen in het Frans, Duits, Engels en 
Nederlands! Plaats de woorden op de 
juiste plek in de puzzel.

WEETJES

Op het Eligant Lyceum heb je veel 

maatwerkuren: die kies je zelf.

Elke week kun je opnieuw kiezen.

Je coach helpt je bij het maken 

van keuzes die passen bij jouw 

leerdoelen.

UN
FUNF
EEN
NEUF
EIN

SEPT
ONE
TIEN
TEN
EIGHT

TWO
SEVEN
ZES
THREE
ACHT

SECHS
DRIE
QUATRE
HUIT
SIEBEN

Oplossing op pagina 4
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Peter Pan
’Ik vind de spanning van op het podium 
staan heerlijk. Ik kan op de ervaring van 
vorig jaar nog jaren teren, maar gelukkig 
komt er dit jaar ook weer een musical: 
Shrek. Ik speel de rol van Peter Pan. De 
komende tijd ga ik me hierin verdiepen. Ik 
focus me helemaal op het spel. Zo hoop 
ik steeds beter te worden.’

Flashmobs
‘Ik zing de hele dag, ik vind de musical- 
lessen dan ook te gek (onderdeel van de 
KC-lijn). Tijdens de musicallessen krijg je 
zang, dans en theater. Je hebt dan een 
groep leerlingen die hier allemaal voor 
kiezen, dat maakt ‘t zo veel leuker. We 
hebben tijdens de lessen zo veel plezier. 
Je leert onbewust. Steeds ga je weer een 
stukje uit je comfort-zone. Ik merk dat 
ik hierdoor ook makkelijker vind om te 
presenteren. Vorig jaar heeft een groep 
ook flashmobs gedaan op het station in 
Zutphen en Arnhem. Je maakt met een 
groep dan echt impact!’

Bananen en boa’s
‘We hadden tijdens een musicalles een 
opdracht om met twee voorwerpen en 
een muziekje een verhaal te bedenken. 
Wij hadden een banaan, een boa en 
romantische muziek. We hebben ge-
probeerd om out of the box te denken. 
Uiteindelijk werd het een romantisch 
verhaal waarbij twee jongens op elkaar 
verliefd worden en gaan trouwen. Het 
is dan belangrijk om je goed in de ander 
te verplaatsen. Je moet je inleven in het 
karakter. De banaan gebruikten we in het 
verhaal als telefoon. Haha, je leert om 
creatief te denken.’

WEETJE
Wanneer je optreedt bij een 

musical, is het ook makkelijker 

om je boekpresentatie te 

geven voor de klas of de 

optredens van leerlingen bij 

een muziekvoorstelling aan te 

kondigen voor groot publiek 

op school.

AGENDA-TIPS
Je kunt komen kijken naar de musical op 

Eligant Musical

Groot applaus voor…… Jelte!
Jelte zag vorig jaar de oproep voor de musical 

en toen hij een voet zette op het podium was hij 

verkocht. Het heeft definitief zijn leven verandert: 

hij wil acteur worden! 

juni

27
juni

28
april
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biedt keuze
Je bepaalt (voor een groot deel) je eigen leerroute. Zo kun je elke dag kiezen uit ver-
schillende maatwerkuren.

biedt individuele trajecten
Samen met je coach bespreek je wat en hoe jij wilt leren. Zo kan het zijn dat je bepaal-
de vakken op een hoger niveau volgt, extra vakken volgt of dat we in jouw lesprogram-
ma ruimte inbouwen voor sport of muziek. Het Eligant Lyceum is ook begaafdheidspro-
fielschool.

heeft stermodules op het gebied van kunst, sport en musical
Je kunt op het Eligant lyceum stermodules volgen op het gebied van sport, musical 
en kunst. In deze stermodules krijg je verdieping in deze richtingen. Als je de sportlijn 
volgt, maak je bijvoorbeeld kennis met verschillende soorten sporten zoals klimmen, 
schermen en schaatsen. In de kunstlijn wordt je creatieve brein aan het werk gezet. Je 
verwerkt dit in diverse uitingen zoals fotografie, muziek of digitale media. Bij 'musical' 
staat podiumkunsten centraal. Je krijgt les in muziek, dans en toneel.

leert binnen en buiten
Leren kan binnen school, maar buiten de school is nog meer te beleven. Het Eligant 
Lyceum werkt samen met bedrijven en organisaties om zo buiten naar binnen te halen. 
En we gaan natuurlijk ook zelf op pad. Bijvoorbeeld bij het vak mens & wereld. 

biedt technasium tot de examenklas
Het Eligant Lyceum is een officieel technasium. Je kunt eindexamen doen in het vak 
O&O (onderzoeken & ontwerpen). 

biedt internationaal erkende talendiploma’s: Cambridge, Goethe en Delf
Op het moment dat jij daar aan toe bent kun je meedoen aan de examens voor diverse 
erkende talendiploma’s in Engels, Duits en Frans. Hiermee heb je voordeel als je gaat 
studeren op een universiteit in het buitenland, maar ook in Nederland!

biedt mavo-opstroom aan
Voor ambitieuze leerlingen met mavo/havoadvies hebben we twintig havo-plekken op 
het Eligant Lyceum (zie toelatingsbeleid).

doet ook examen in sport en kunst
Wanneer je wilt, kun je eindexamen doen in sport (BSM, bewegen, sport en maatschap-
pij). Ben je creatief dan kun je kiezen voor muziek en beeldende vorming en misschien 
zelfs voor drama. Dat onderzoeken we nog. In de derde klas, wanneer je je profiel kiest 
voor de bovenbouw, maak je jouw keuze!

Colofon
Tekst: Marieke van Loo, Madelon Meerbeek, Ilse Ouwens
Vormgeving: Karen Folkertsma
Fotografie: Eligant Lyceum, Daan Noordhuizen, David Eskes 

Het Eligant Lyceum School voor havo, atheneum en gymnasium

Eligant Lyceum
Isendoornstraat 3
7201 NJ Zutphen

0575 590 909
info@eligant.nl
www.eligant.nl

Eligant Express is een informatieblad over 
het Eligant Lyceum gemaakt voor leerlingen 
van groep 7 en 8.


