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Eligant Lyceum
Je wordt gezien!

Je kunt het!
Je kiest je eigen 

leerroute!
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Dit is het Eligant 
Lyceum

Het Eligant Lyceum is een school voor havo, atheneum 

en gymnasium. Op het Eligant Lyceum kun je kiezen. Je 

bepaalt voor een groot 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. Aan de hand van modules ga je ermee aan de slag, 

waarbij je soms binnen en soms ook buiten de school kunt 

leren. Zo ben je straks helemaal voorbereid op het leren op 

hbo of universiteit.

Dit is het Eligant 
Lyceum

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.
Driehoeksgesprek: een gesprek met je coach en je ouders 
over jouw leerdoelen.
Maatwerkuur: tijdens het maatwerkuur kun je kiezen wat je 
gaat doen. Je schrijft je bijvoorbeeld in bij een vakdocent (zoals 
wiskunde), je werkt in de stilteruimte of je spijkert je studievaar-
digheden bij.
Basismodule: deze modules moet je met een voldoende 
afronden.
Keuzemodule: de naam zegt het al, dit zijn modules die je kunt 
kiezen. Per vak hoor je van je docent hoeveel keuzemodules je 
moet afronden.
Stermodule: deze modules zijn niet verplicht en starten na de 
herfstvakantie. Je kunt bijvoorbeeld stermodules Spaans, Cam-
bridge Engels, kunst & cultuur (zoals musical, giet je gezicht af en 
protesteren met strips) en sport (denk aan duursporten en spor-
ten met een beperking) volgen. In de volgende Eligant Express 
lees je hier meer over.

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 met je klas en coach. Tijdens 
deze dagstart heb je de tijd om je coach 
te spreken over lopende zaken en het 
programma van de week. Daarna start 
je dag met lessen die het Eligant Lyceum 
inroostert én kies je maatwerkuren. En 
juist op die tijd heb jij invloed.

Jouw rooster

advies havo havo

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

atheneum
gymnasiumadvies vwo

Dít zijn de vakken die je krijgt in de 
brugklas: 

Nederlands, Engels, Frans, Duits, 
klassieke talen*, wiskunde, mens & 
wereld, onderzoeken & ontwerpen, 

bewegingsonderwijs, kunst (beeldend, 
muziek, theater).

* Klassieke talen worden aangeboden op gymnasium

2

Het Eligant biedt ook 
gymnasium. Als extra 
vak krijg je klassieke talen. 
Eerst Latijn, later ook 
Grieks. Je leert dan van alles 
over de Romeinen, hun 
gewoontes en geschiedenis 
en natuurlijk hun taal. 
Want dat was het Latijn! 
Een wereldtaal, net als 
Engels nu. Veel woorden in 
onze taal en andere talen 
(denk aan Frans en Spaans) 
komen uit het Latijn. Bij 
het leren van een moderne 
vreemde taal is Latijn dus 
ook heel handig. Zowel in 
Latijn als in Grieks kun je 
eindexamen doen. Naast dit 
alles is het natuurlijk super 
leuk om een ‘geheime taal’ 
te ontdekken.

Eligant komt van het 
Latijnse werkwoord eligere, 
dat kiezen betekent. 
Letterlijk betekent 
het laat ze kiezen. Een 
betekenisvolle naam dus, 
want op het Eligant kun 
je heel wat kiezen. De 
streepjes van de E staan 
voor:
• je wordt gezien; 
• je kunt het;
• je kiest je eigen route.

Zó ziet een dag op het Eligant Lyceum eruit:

8.25 uur Coachmoment
9.00 uur Dagstart met de klas
9.15 uur Maatwerkuur
10.30 uur Pauze
10.50 uur Lesuur 
11.50 uur Lesuur 
12.50 uur Pauze
13.15 uur Maatwerkuur
14.30 uur Pauze
14.45 uur Stermodules (jouw keuze!)
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DAGSTART:  
begin de dag met je klas

EligantExpress start de dag

Elke dag zie je één van de coaches 

van je klas. De coach bespreekt 

de dagplanning en je hebt de 

kans om allerlei zaken te 

bespreken. De klas van 

Isabel Wasseveld weet er 

wel raad mee: zij zijn in 

verschillende groepen aan 

het werk. Eén groep is bezig 

met het sinterklaasfeest, 

een andere groep met kerst, 

een paar leerlingen ontdekken 

een nieuwe programmeertaal en 

Olivier onderzoekt welke extra 

uitdagingen de klas wil.

Edwin: ‘Op het Eligant Lyceum willen we graag weten hoe het 
met je gaat. We beginnen ’s ochtends al vroeg, zodat we alle 
leerlingen binnen zien komen en het snel in de gaten hebben als 
er iets is. Ook hebben we veel contact met de coaches. Samen 
zorgen we ervoor dat we elke leerling zo goed mogelijk kunnen 
helpen. ’

Rutger: ‘Elke dag zorg ik voor twee maatwerkuren om stil te 
kunnen werken, een fijne plek om in alle rust verder te gaan met 
je schoolwerk. Daarnaast vang ik samen met mijn collega’s lessen 
op, bijvoorbeeld wanneer de docent ziek is. Zo is er geen lesuitval 
op het Eligant!’

Madelon: ‘Vorige week was er een enorme regenbui en één 
klas kwam net terug van het sportveld. Wat een pech, het leek 
erg mooi weer maar alle leerlingen werden kletsnat! We zagen 
de leerlingen binnenkomen en zorgden voor handdoeken, droge 
(sport)kleding en een lekker warm kopje thee. Ook dat hoort bij 
ons werk op het leerlingencentrum.’ 

EligantExpress leert kennen!

Het leerlingencentrum is hét centrale punt van het Eligant. 

Je loopt er langs als je de school in en uit gaat en je kunt 

hier altijd terecht met vragen. Heb je een pleister nodig? 

Moet je naar de orthodontist? Ben je een fietssleutel 

kwijt? Ga je ziek naar huis? Heb je een lekke band? Ben je 

verdrietig of wil je even gezellig 

kletsen? Onze collega’s 

Rutger, Madelon en Edwin 

zijn er voor jou!

Je wordt gezien door 
het leerlingencentrum

Olivier: ’Ik wil graag extra uitdagingen. Dus ik heb een 
lijstje gemaakt met dingen waar ik meer van wil weten. 
Op mijn lijstje staat bijvoorbeeld techniek: ik wil graag 

weten hoe de aandrijving van auto’s werkt. 
Mevrouw Wasseveld vond het wel een mooi 
lijstje. Dus nu ben ik in de klas aan het 
vragen wat zij graag zouden willen leren. 
Misschien kunnen we er dan wel een les van 
maken.’

We zien je graag op onze 
open dag:

 1 februari 2020
10.00 tot 14.00 uur 
Isendoornstraat 3. 

Dit is het moment 
om in gesprek te 

gaan met de huidige 
brugklasleerlingen, om 
te ervaren hoe je leert 

bij ons op school en om 
sfeer te proeven. Tot dan!

Voor je 
agenda: 

open dag 
2020!

februari
1

10.00 - 14.00uur

Tip, vanwege de 
verwachte drukte 

en de beperkte 
parkeermogelijkheden: 
kom zoveel mogelijk op 
de fiets, lopend of met 
het openbaar vervoer. 
Onze school ligt op 5 

minuten lopen van het 
station.

Uit het vak wiskunde: 

PUZZEL!
Ben jij in vorm?
Welk vierkant komt er op de 
plaats van het vraagteken?

?

Isabel Wasseveld: ’Deze klas werkt als een speer. We 
zijn vaak snel klaar met de planning, dus we hebben echt 
de tijd om andere projecten op te pakken. En dat doen 
ze zo goed!’
Ilse: ’Ik ben met een groepje bezig voor de kerstviering. 
We hebben al hele leuke plannen gemaakt! Het idee is 
dat we samen gaan eten en dat iedereen hapjes mee-
neemt. Zo kunnen we een voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht eten. We hebben ook al nagedacht over 
de versiering van het lokaal. We willen met origami de 
tafels versieren. En ons groepje komt ook verkleed: als 
kerstman of als rendier.’Oplossing op blz. 12
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Hardop voorlezen
‘We starten het maatwerkuur Engels altijd met een kwartier een 
boek lezen’, zegt docent Amber Koops. ‘Dat lijkt heel rustig, maar 
dat is het niet voor de docent. Elke leerling leest een tekst op zijn 
niveau via de computer. Van eenvoudig tot heel lastig: bijvoor-
beeld een stukje uit een kinderboek of een speach van Obama. 
De leerling heeft een koptelefoon op en leest de tekst hardop 
voor. Het computerprogramma luistert mee en geeft aan of je 
het goed uitspreekt. Zo leer je lezen én je oefent je Engelse uit-
spraak en dat op jouw niveau en dus steeds een stapje erbij.‘

‘Ik ben Sem, 18 jaar en ik deed in 2019 
eindexamen gymnasium op het Baudar-
tius College. Op die school zat ik in de 
leerlingenraad en de medezeggenschaps-
raad. Daar mocht ik ook meedenken over 
de nieuwe samenwerkingsschool: het 
Eligant Lyceum. De rector, Arnold van 
Gessel, vroeg of ik betrokken wilde blijven 
en nu werk ik hier een jaar als assis-
tent-schoolleider.’

Leerwerkplek
‘Het is zeker geen stage, ik ben echt in 
dienst van het Eligant. Een leerzame 
baan, want ik ben in gesprek met 
de schoolleiding over de 

toekomst van de school, maar daarnaast 
regel ik ook praktische zaken voor onze 
leerlingen. Ze weten me wel te vinden als 
ze bijvoorbeeld hulp nodig hebben met 
hun laptop.’ 

Eligantcode
‘Een ander belangrijke onderdeel van mijn 
werk is leerlingenparticipatie. Dat bete-
kent dat ik mijn best doe om onze leerlin-
gen zoveel mogelijk te betrekken bij wat 
er in de school gebeurt. Ook vinden we 
het belangrijk dat we op de juiste manier 
met onze omgeving, spullen en elkaar 
omgaan op het Eligant. Daarom hebben 
alle klassen tijdens de introductieweek 
hun eigen regels opgesteld. Per klas is 
één vertegenwoordiger gekozen. Alle ver-
tegenwoordigers samen hebben met mij 
gewerkt aan de Eligantcode. Dat zijn vijf 
afspraken waar we ons allemaal aan zul-

len houden. Denk bijvoorbeeld 
aan ‘wij proberen gezond 

te leven’ en ‘wij geven 
iedereen de kans om 

zichzelf te zijn’.

Even voorstellen… 
Sem van der Ree
assistent-schoolleider
Als je onze brugklassers vraagt wie Sem van der 

Ree is, dan vertellen ze meteen over hulp met 

hun laptop of de ‘Eligantcode’. Maar Sem doet als 

assistent-schoolleider veel meer. De hoogste tijd 

om even kennis te maken!

EligantExpress kiest! EligantExpress ontmoet

LEUKE WEETJES:
Sem is een ster op het toneel. 
Hij heeft op het Baudartius 
College meerdere keren op 
het grote podium van de 
Hanzehof gestaan tijdens de 
musical. Zo speelde hij Will 
in Pirates of the Caribbean, 
Joey in 10 things I hate about 
you en was hij de verteller in Ella 
Enchanted. Binnenkort doet hij 
zelfs auditie voor de toneelacademie in 
Amsterdam!

Sem houdt heel erg van koffie maken. Voordat hij 
deze baan kreeg, werkte hij in een restaurant. Het 
liefst maakt hij cappuccino’s met latte art, dat zijn 
kleine tekeningetjes in het melkschuim.

Eigen tempo
Thias: ’Ik vind het wel heel leuk om dit zo te oefenen. Ik lees nu 
een gek verhaal over iemand die probeert wormen te verkopen. 
Als ik dit verhaal af heb, kan ik verder werken met de opdrachten 
van mijn basismodule. Nu is dat een verhaal schrijven over mijzelf: 
over mijn hobby’s, mijn familie en mijn vakantie bijvoorbeeld.’ 

Jouw keuze!
Anke: ’Het is echt fijn dat je lessen mag kiezen. De dag gaat zo snel 
voorbij. En niet elke dag is hetzelfde, dat vind ik ook leuk. Je zit ook 
niet de hele dag met dezelfde leerlingen in de groep, dus zo leer je 
veel mensen kennen.’ Thias: ’Het is wel handig dat je zelf je maat-
werk-uren kunt kiezen. Zo kun je een groot deel van je schoolwerk 
wel af krijgen binnen de lessen. Maar helemaal lukt dat mij nog 
niet.’

Twee keer per dag bepaal 

je zelf wat je leert, waaraan 

je jouw tijd gaat besteden. 

Zo kun je tijdens de 

maatwerkuren goed aan 

jóuw leerdoelen werken. 

We kijken mee in een 

maatwerkuur Engels!

Dit is maatwerk!

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.

6
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Met deze weetjes ben jij 
brugklas-proof!
Elke dag je boeken 

meenemen, elke les een 

andere docent.  

De brugklas is echt anders 

dan groep 8. Leonore, 

Romy, Ymke en Sarah 

nemen de belangrijkste 

veranderingen even door 

én geven goede tips.  

Zo ben jij supervlug 

brugklas-proof.

EligantExpress bestudeert belangrijke brugklaszakenEligant Express sport & leert

Over topsport en school. 
‘Mijn droom? Roland Garros!’
Kei zit in de brugklas havo. Hij heeft het naar zijn zin op 
school. Naast school tennist Kei heel veel. Hij sport en hij 
leert en op beide fronten moet je dan presteren aldus Kei. 

Kei is ambitieus en legt de lat 
heel hoog. ‘Ik train zes keer per 
week. Dat zijn tennistrainingen 
en conditietrainingen. Natuur-
lijk speel ik ook competitie en 
doe ik mee met toernooien.’ 
Kei ontdekte tennissen door 
zijn vader. ‘Het liefst speel 
ik singles. Want ik wil het 

zelf doen. Maar ook andere 
balsporten vind ik leuk, zoals 
voetbal en hockey. En in mijn 
maatwerkuur koos ik voor 
speerwerpen. Heel anders 
maar ook leuk om kennis mee 
te maken. Er komt veel tech-
niek bij kijken. Die kan ik voor 
tennis ook weer gebruiken.’ 

Op nummer 1: andere lokalen
Elk lesuur wissel je van lokaal. 
Dit is:
* Heerlijk! Dan kun je lekker even je benen strekken. 
* Afwisselend! Steeds een ander uitzicht. 
* Gezellig! Weer even naast iemand anders zitten. 

Op nummer 2: maatwerkuren
Typisch voor het Eligant Lyceum. Je kiest zelf welke vakken je volgt 
tijdens deze uren. 
Dit is:
* Heeeeeel fijn! 
* Dé kans om veel meer mensen te leren kennen.
* Een goede manier om zelf na te denken over wat je wilt leren.

Op nummer 3: kluisjes
Je hebt allemaal een eigen kluisje. 
Dit is:
* Heel handig voor al je spullen: van jas tot mobiel.
* Heel onhandig als je je sleutel vergeet.
* Dé manier om je tas licht te houden.

Op nummer 4: schoolwerk
Je hebt op een dag schoolwerk te doen. 
Dit is:
* Logisch, het is school.
* Vaak wel leuk.
* Niet altijd af te krijgen op school, dan moet je het thuis doen.

Uit het vak wiskunde:

PUZZEL!
Patchwork
Plaats de vorm zo, dat het 
raster geen enkele rij of kolom 
twee maal dezelfde kleur bevat. 
Je mag de vorm ook draaien.

Oplossing op blz. 12

Tennisser Jacco Eltingh zet zijn 
handtekening op een Eligant-shirt. 

De maatwerkuren gebruikt Kei 
om te werken aan vakken, om 
vragen te stellen aan de vak-
docent en om bezig te zijn met 
schoolwerk. ‘Ik werk ook aan 
opdrachten zoals voor o&o. We 
werken nu aan een opdracht 
die je alleen moet doen, maar 
we helpen elkaar. Ik moet mijn 
tijd goed indelen. Het gaat nu 
goed met school. Dat is wel be-
langrijk als je topsport doet. Ik 
moet bij beide goed presteren.’ 
Kei overlegt met zijn coach hoe 
het gaat met zijn schoolwerk en 
doelen. ‘We kijken ook of het 
lukt met mijn rooster in com-
binatie met de trainingen. Nu 
heb ik een aantal aanpassingen 
zodat ik sport en school kan 
combineren. Daar hebben we 
afspraken over gemaakt. Dat is 
heel fijn’. Kei zijn idool is Nadal 
en ooit hoopt hij op Roland 
Garros te spelen. Houd ‘m in de 
gaten!
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Tijdens de introductieweek maak je kennis met 
je klasgenootjes, met coaches en docenten, 
met medewerkers van het Eligant, met het 
schoolgebouw ennnn… met Zutphen!

Goed voorbereid 
door de introductieweek

Eligant Express bestudeert belangrijke brugklaszaken

Ben jij een multitasker? Tips 

voor als je thuis aan het werk 

bent!
Ben jij iemand die een boek leest en te-

gelijk appt met vrienden? Ben jij iemand 

die een som maakt en tegelijk even de 

instagram-feed checkt? 

Gezellig! Mobiel-vrije pauzes!
Op het Eligant Lyceum geldt de regel dat 
je tijdens schooltijd geen mobiel gebruikt. 
Dus ook niet in de pauzes. Ann-Sophie, 
Florian en Amber snappen het wel: “het is 
juist supergezellig”.

Kletsen, kletsen en kletsen
Ann-Sophie: ‘Zonder mobiel ben je zó veel 
socialer. We zijn nu echt met elkaar in gesprek 
in plaats van dat we filmpjes aan het kijken zijn.’ 
Amber: ’We kletsen tijdens de pauzes echt heel 
veel, over de lessen en natuurlijk ook wel over 

Te-doen-lijstje
• Leg afleiders uit de buurt.
• Ruim je werkplek op.
• Maak een te-doen-lijstje.
• Daag jezelf uit (sneller, beter…).
• Houd af en toe pauze. Geef je 

brein even rust.

De introductieweek duurt vier 
dagen. Deze dagen zitten vol met 
kennismaking en kennismakingsspellen, 
sportactiviteiten, praktische zaken én met 
Zutphenkunde. Je kiest het onderwerp 
van jouw keuze en tijdens de week 
verdiep je je samen met een aantal 
klasgenoten in Zutphen en ontdek je 
bijvoorbeeld wat de stad te bieden heeft. 
Je maakt tegelijk ook kennis met ons 
onderwijs, want in Zutphenkunde komen 
aspecten van de vakken mens & wereld 
en Nederlands aan bod. 

Zutphenkunde wisselen we 
af met sportieve activitei-
ten en natuurlijk met al-
lerlei praktische dingen. 
Je krijgt je kluissleutel, 
je inlogcode voor Som 
en je eigen schoolmail-
adres. Je bekijkt je roos-
ter en weet welke docen-
ten jou les gaan geven. Zo 
ben je goed voorbereid op de 
start van het schooljaar.

Dit schooljaar kregen de winnaars van 
de modules Zutphenkunde een wel 
heel speciale prijs. Zij ‘seilden ab’ van de 
Wijnhuistoren. We lieten de Eligant-vlag 
wapperen aan de toren: een mooie start 
van een nieuw schooljaar en van een 
nieuwe school! 

EligantExpress klaar voor de start

10

leraren.’ Florian: ’Ja, dat doen wij ook. Maar we 
hebben het ook veel over FIFA.’

Mobiel = afleiding
Ann-Sophie: ‘Het is wel goed dat we niet ge-
wend raken aan onze mobiel, anders zouden we 
er de hele tijd op kijken.’ Amber: ‘Ja, dat denk ik 
ook. Daarom leg ik ook altijd mijn mobiel buiten 
bereik als ik met schoolwerk bezig ben. Je wordt 
anders steeds afgeleid.’

Komkommers en wafels
Florian: ’Ja, het is een goede regel. Pauze is nu 
echt pauze. We eten natuurlijk ook. Af en toe 
‘jatten’ we elkaars broodtrommel leeg. Vooral 
als je een wafel of zo bij je hebt. Uhhhh…kijk dit 
bedoel ik: daar gaat een stukje van mijn kom-
kommer!’ 
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Nog vóór de dagstart met de klas is 
er ‘dagstart met het team’. Elke dag 
om 8.10 uur starten alle collega’s 
tijdens hun dagstart met een check 
in. Op een woensdagochtend in 
oktober is de openingsvraag: wat 
weet niet iedereen over jou? En 
dat leverde nog eens verrassende 
antwoorden op. Want de docenten 
op het Eligant Lyceum doen 
natuurlijk veel meer dan lesgeven. 
Dít kan het docententeam ook: 
hardlopen, lekker koken, tassen 
maken, tuinieren en abstract 
schilderen. En sommige docenten 
doen ook goed werk voor anderen: 
tandemfietsen met mensen met een 
beperking en buddy-projecten met 
asielzoekers bijvoorbeeld. Kortom: 
Wow wat een team!

Tijdens de dagstart bespreekt het 
team ook belangrijke zaken voor die 
dag.

Leuk om te weten
Het Eligant is een lerende 
organisatie. Dus iedereen leert! 
En daarom werken ook docenten 
met ontwikkeldoelen! Zo ziet het 
schema van de dagstart met het 
team brugklas eruit:

EligantExpress ontmoet het team

Wow, wat een team!
Leerlingen én het personeelsteam maken 

samen het Eligant! En een goede dag begint 

met een goede start. Daar moet je dus even 

de tijd voor nemen.

13

Meekijken met een 
coachgesprek

EligantExpress leert

We mochten een klein stukje van een coachgesprek van Roos en 
coach/docent Nederlands Pleun Krabbenborg meeluisteren.

Eén keer per maand heb je een gesprek met je coach. Je 
bespreekt dan hoe het met je gaat, aan welke leerdoelen je 
werkt en hoe je dat het beste kunt doen. Vier keer per jaar 
heb je een driehoeksgesprek met je coach en je ouders. 
Dan bepaal je zelf de agenda en bespreek je met je coach 
en je ouders je leerdoelen. Zo krijg je echt grip op jouw 
leren. 

WIST JE DAT?
Toetsen om verder te 
kunnen!
Toetsen maken…misschien 
vind je het leuk, maar 
misschien ook niet. 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 de toets 
met een voldoende hebt 
afgerond, kun je door naar 
een volgend onderdeel. Heb 
je het nog niet gehaald? Dan 
kun je van de feedback leren 
zodat je de toets daarna nog 
een keer kunt maken. Hoe 
dan ook, na elke afsluiting 
weet je door de persoonlijke 
feedback precies hoe je 
ervoor staat.

Oplossing 
puzzel blz 8 :
Hiernaast 
de oplossing van 
de puzzel op blz.  8

Roos: 
‘Mijn leerdoel gaat 

over Duits. Ik wil het graag 
beter begrijpen, dus ik heb 

deze week maatwerkuren 
ingepland.

Roos: 
’Ik oefen woord-

jes met Quizlet. Daar 
heb ik alle woordjes van 

de les ingevoerd.’

Roos: 
’Ja, ik gebruik ook de 

flapmethode. Dan schrijf ik alles op 
in het Nederlands en Duits en dan flap ik 

de ene kant van het blaadje om zodat ik ze 
om en om kan leren. Ik had gehoord dat je 

hersenen dingen beter kunnen onthou-
den als je iets opschrijft dan 

dat je het typt.’

Pleun: ‘Wat slim van je om dat 
te doen. Wat doe je dan tijdens 
die maatwerkuren.'

Pleun: ’Dat is een goede 
methode. Oefen je de 
woordjes ook wel eens op een 
andere manier?’ 

Pleun: ’Dat klopt, schrijven 
is een heel goede oefening 
voor je hersenen! Dan worden 
andere hersengebieden actief. 
Dus als je de vormen van leren 
afwisselt, ben je heel goed 
bezig.’

TIP: Wil je alles 
weten over ons 

onderwijsconcept? 
Dit kun je bekijken op

www.eligant.nl

WEETJE
Wanneer je in de brugklas 
van het Eligant start, heb 
je vóór de zomervakantie al 
een kennismakingsgesprek 
met je coach. Je coach 
nodigt jou en je ouders 
daarvoor uit.

Succes Ideeën 
Wat ging goed deze 
week?

Welke ideeën 
hebben we?

Ontwikkeldoelen Acties
Wat willen we verder 
ontwikkelen?

Wat moeten 
we nu doen?

Oplossing ben jij in vorm? blz. 4:De gekleurde vakjes verspringen steeds.De grote vakjes draaien rechtsom, de kleine vakjes draaien linksom. En dus is van het grote vierkant de linkerhelft blauw gekleurd en van de binnenste kleine vakjes alleen het vakje linksboven blauw gekleurd.
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Better be SAFE, 
than sorry

Waarom schrijf je boeken?
‘Ik houd van verhalen en ik heb heel veel 
fantasie. Vaak zie ik een plaatje voor me 
en dan begin ik te schrijven. Aan dit boek 
heb ik drie weken lang elke dag een uur 
gewerkt. Ik laat het nu aan zoveel moge-
lijk mensen lezen en ga op zoek naar een 
uitgeverij voor kinderboeken.’

Waarom heet het boek YinYang?
‘YinYang is zoals wit en zwart, positief en 
negatief. Het betekent voor mij dus zowel 
geluk en vrede als ongeluk. In het boek 
gaat het ook over verschillend zijn. Ellis 
en Thomas zijn totaal andere karakters. 
Ik bied in het boek een keuze aan: of je 
verder wilt lezen met Ellis of met Thomas. 
Aan het eind van het boek komen de 
verhaallijnen weer bij elkaar.’

Wat hoop je dat jouw lezers zeggen 
over jouw boek?
‘Het is een boek met een boodschap. In 
dit geval: het is belangrijker om gelukkig 
te zijn dan rijk en briljant. Maar ik hoop 
ook dat lezers het spannend vinden 
natuurlijk. Ik sluit daarom af met de zin: 
geen zorgen er komt een deel 2!

Jula schrijft een super 
sssssspannend boek!
YinYang is het eerste boek dat Jula heeft 

geschreven. Het is net klaar en deel 2 is al in de 

maak. De titel mogen we al verklappen: Illusies. 

Onze verslaggever mocht haar interviewen.

Over het boek Yin Yang 
Thomas en Ellis zijn heel verschillend van el-
kaar. Zij gaan op reis naar Nilmix, in het land 
Yin Yang. Hier start een spannend avontuur!

Een van de spannendste stukjes speelt zich 
af in het Duisterwoud:
“Een spookachtige stem lispelde: ’In het 
diepste donker gaan jullie straks ten onder, 
onder, onder…..’. De stemmen vervaagden. 
Maar toen hoorden Ellis en Thomas iets dat 
nog veel erger was.
Snelle pootstappen, schurende nagels, 
dichtklappende kaken en gehijg. Maar bo-
venal een angstaanjagend gehuil. Oftewel: 
wolven.
‘Rennen’, brulde Thomas. Maar Ellis leek wel 
gehypnotiseerd.”

Dit is Siep
‘We gaan deze les een ‘Siep’ maken!’ Zo start 
de les van docent Debra van Oojen. ‘Siep is een 
figuurtje dat bestaat uit verschillende materialen 
zoals hout en metaal en het zit met verschillen-
de verbinden aan elkaar. Zo leer je én werken 
met de machines én allerlei verbindingen 
maken.’

Ontwerpen is veilig werken 
Dan krijgen we les in veiligheid. Zo leren we 
bijvoorbeeld dat je in het machinelokaal je haar 
niet in een staart moet doen. Een staart zwiept 
en dan kan je haar zo ergens tussen komen. Je 
stopt je staart dus in je trui. Debra leert ons per 
machine hoe we deze veilig moeten gebruiken. 
Want: Better be safe, than sorry!

Ontwerpen is doen
Als we aan de slag mogen, hoor ik Pepijn zeg-
gen: ‘Ik houd echt van dit vak. Alles wat tech-
nisch is en waarbij ik iets zelf mag maken en 
bedenken vind ik te gek.’ Sophie: ’Ja, de les met 
de vliegtuigjes was ook heel leuk. We hebben in 
groepjes vliegtuigjes ontworpen. De bedoeling 
was dat het vliegtuigje ten minste tien meter 
kon vliegen. We moesten het vliegtuigje ontwer-
pen maar we hebben ook geleerd hoe je alle 
ontwerpstappen* goed opschrijft. Ons vlieg-
tuigje was best goed, maar toen we hem gingen 
gooien terwijl de hele groep keek, stortte hij vrij 
snel op de grond.’ 

Niets leuker dan zelf producten maken! Dus 
als wij bij het vak onderzoeken & ontwerpen 
(o&o) zijn, willen we het liefst meteen zelf 
aan de slag. In het lokaal staan allerlei 
machines waar je mee kunt werken: van 
figuurzaagmachine tot accuboor en van 
lijmpistool tot kolomboor. Maar het moet 
wel veilig! Daarom volgt onze verslaggever 
een les veilig werken met machines.

*Ontwerpen doe je zo!

Ontwerpprobleem 

analyseren en 

opschrijven

Programma van 

eisen opstellen

(Deel)uitwerkingen 

bedenken

Ontwerpvoorstel 

formulerenOntwerp realiseren

Ontwerp testen 

en evalueren

Leren binnen en buiten: 
échte vraagstukken uit de 
samenleving 

Later in het schooljaar gaan we ook 
aan de slag met echte opdrachtgevers. 
Gazelle, Burton Car & Beslist.nl, 
Kappert Bouw, Van Leeuwen: dit 
zijn voorbeelden van bedrijven en 
organisaties waar het Eligant Lyceum 
mee samenwerkt. Vorig jaar hebben 
we gewerkt aan 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.
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Dit wordt Siep!



biedt keuze
Je bepaalt (voor een groot deel) je eigen leerroute. Zo kun je elke dag kiezen uit verschillende 
maatwerkuren.

biedt individuele trajecten
Samen met je coach bespreek je wat en hoe jij wilt leren. Zo kan het zijn dat je bepaalde vakken 
op een hoger niveau volgt, extra vakken volgt of dat we in jouw lesprogramma ruimte inbou-
wen voor sport of muziek. Het Eligant Lyceum is ook begaafdheidsprofielschool.

heeft stermodules op het gebied van kunst, sport, musical en taal
Je kunt op het Eligant Lyceum stermodules volgen op het gebied van sport, musical, kunst en 
taal. In deze stermodules krijg je verdieping in deze richtingen. Als je de stermodule sport volgt 
maak je bijvoorbeeld kennis met verschillende soorten sporten zoals klimmen, schermen en 
schaatsen. In de kunstmodule wordt je creatieve brein aan het werk gezet. Je verwerkt dit in 
diverse uitingen zoals fotografie, toneel, muziek of digitale media. Ook Spaans is dit jaar een 
stermodule!

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 (on-
derzoeken en ontwerpen).

biedt internationaal erkende talendiploma’s: Cambridge, Goethe en DELF
Op het moment dat jij daar aan toe bent kun je meedoen aan diverse internationaal erkende 
talendiploma’s in Engels, Duits en Frans. Hiermee kun je goed verder studeren op hbo of uni-
versiteit in Nederland of op een andere plaats in de wereld.

biedt mavo-opstroom aan
Voor ambitieuze leerlingen met mavo/havo-advies en het advies van de leerkracht van groep 
8 om je uit te dagen op havoniveau hebben we tien havo-plekken op het Eligant Lyceum. Een 
gesprekje met jou en je ouders hoort bij de toelatingsprocedure.

doet ook examen in sport en kunst
Wanneer je wilt, kun je eindexamen doen in sport (bewegen, sport en maatschappij). Ben je 
creatief dan kun je kiezen voor muziek en beeldende vorming en misschien zelfs voor theater. 
In de derde klas, wanneer je jouw profiel kiest, maak je jouw keuze.

ziet jou
Je hebt je eigen coach. Je kunt je coach vergelijken met de meester of juf van de basisschool. 
Je ziet je coach bij de dagstart met de klas. De coach heeft regelmatig een gesprekje met je en 
iedere acht weken is er het driehoeksgesprek waarvoor ook je ouders worden uitgenodigd.  
Je wordt gezien op het Eligant!

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


