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Eligant Lyceum
Je wordt gezien!

Je kunt het!
Je kiest je eigen 

leerroute!
NIEUW!
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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
Dagstart: elke dag zie je één van de coaches van je klas tijdens 
de dagstart. In de dagstart neemt de coach belangrijke zaken door 
voor die dag, bespreekt de coach de planning en besteedt aan
dacht aan de groepsvorming van de klas.

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.

Expertiseteam: wanneer je bijvoorbeeld vanwege dyslexie ex
tra ondersteuning nodig hebt, dan kom je terecht bij de collega’s 
van het expertiseteam. Zij zijn de experts bij ondersteuning van 
leerlingen. Dit gebeurt in overleg met je coach of vakdocent en 
met jou en je ouders.

Leerlingencentrum: het centrale punt van de school waar je 
even naar huis kunt bellen als het nodig is, waar je naar toe kunt 
als je te laat bent of een rustmomentje nodig hebt, … dat is het 
leerlingencentrum. Collega’s zijn er om jou te helpen!

Mediatheek: een bibliotheek in de school waar je boeken kunt 
lenen is de mediatheek. Je kunt er ook terecht om te printen of 
kopiëren en om stil te werken tijdens maatwerkuren.

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 volg je 
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
lessen 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 en kunst (beeldend, 

muziek, theater).
* Klassieke talen worden aangeboden op gymnasium
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Zó ziet een dag op het Eligant Lyceum er dit 
schooljaar uit:

8.30 uur Coachmoment
8.45 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
14.45 uur Stermodules (jouw keuze!)

Goed voorbereid 
aan de start
Misschien vind je het spannend 
om van je basisschool naar de 
middelbare te gaan. 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. Wil je meedoen, dan 
vul je dat in als je je aanmeldt 
voor de brugklas op onze 
school. 
Datum: donderdag 11 juni 
van 15.30 tot 16.30 uur.

Kennismakingsmiddag
Op 1 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, samen met je 
ouder(s). Zo begin je na de 
zomervakantie goed voorbereid 
op jouw nieuwe school!

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 
1 februari via onze website: 
www.eligant.nl. De proefles-
sen zijn op 11 en 12 februari 
van 19.00 - 20.30 uur op 
Isendoornstraat 3 in Zutphen. 
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‘Mijn coach helpt 
         me echt verder’

EligantExpress wordt gezien

Elke dag zie je één van de coaches van je klas. De coach neemt de 

dagplanning met je door en je hebt de kans om nog allerlei zaken te 

bespreken. Ook heb je een keer in de drie weken een 

coachgesprek over je leerdoelen en hoe het 

gaat met jou op school. Nathalie Reuling is 

zo’n coach. We spreken met Nathalie en 

één van haar coachleerlingen: Qi Xuan.

Latijn is als een puzzel
Tom: ‘Mijn broer zei dat het heel leuk was om Grieks en Latijn 
te leren, dus toen dacht ik: laat ik het ook gaan doen. En ik zou 
het nu ook aan iedereen aanraden! Het is wel moeilijk, maar 
dat is ook precies wat er zo leuk aan is! Je moet echt een beetje 
puzzelen wat wat is.’
Docent Timo Gombert: ’Het klopt dat Latijn een beetje puzzel
achtig is. Wij zijn gewend aan een vaste woordvolgorde in een 
zin. Maar in het Latijn is de woordvolgorde vrij. Soms moet je 
dus even puzzelen om de betekenis van een tekst te snappen. 
Gelukkig helpen de naamvallen daar wel bij.’

EligantExpress leert Latijn

Bente en Tom kozen voor 

het gymnasium. “Rex videt 

deum” was de allereerste 

zin Latijn die zij hebben ge-

leerd. Het betekent: de ko-

ning roept de slaaf. Samen 

met docent klassieke talen 

Timo Gombert vertellen ze 

waarom zij deze klassieke 

taal zo boeiend vinden.

Gymnasium: 
dat is vwo mét klassieke talen

Qi Xuan: 
’Een coachgesprek begint 

meestal met een terugblik naar het 
vorige gesprek. Dan bespreken we wat goed 

gaat. Ik kan bijvoorbeeld goed mijn maatwerkuren 
inplannen en ik kan ook goed keuzes maken. Daar

na bespreken we de leerdoelen en het plan van 
aanpak. Dat is heel fijn, want mijn coach 

denkt echt mee.’ 

WEETJES
Vier keer per jaar heb je een 

driehoeksgesprek met je ouders en je 

coach. Dan bepaal je zelf de agenda en 

bespreek je jouw leerdoelen. Zo krijg je 

echt grip op jouw leren.

Wanneer je in de brugklas van het Eligant 

start, heb je voor de zomervakantie al een 

kennismakingsgesprek met je coach. Je coach nodigt jou en 

je ouders daarvoor uit.

Nathalie: ‘Ik merk 
dat sommige leerlingen het in 

het begin lastig vinden om vragen 
te stellen. Dat is jammer, want ik houd 
van vragen. Als iemand mij een goede 

vraag stelt, kunnen we daar samen mee 
aan de slag. Dan kunnen we op zoek 
naar het antwoord of een oplossing. 

Een vraag durven stellen, is dus 
juist slim als je verder wilt 

komen!’

De Latijnse wortels van 
Eligant Express
Timo Gombert: ’De naam Eligant 
Express heeft volledig een Latijn
se oorsprong. Eligant komt van 
eligere dat kiezen betekent, en 
express komt van e (uit) en pres
sus (drukken). Je krijgt dan zoiets 
als: Uitgekozen & Uitgedrukt. Je 
ziet het woord pressus ook nog 
terug in de Italiaanse espresso: 
de bonen worden uitgedrukt tot 
een lekkere sterke koffie.’

Latijn is meer dan taal
Bente: ’Wat heel fijn is aan het leren van Latijn is dat je echt 
taalgevoel ontwikkelt. In andere talen zoals Frans en Spaans 
herken ik nu al de Latijnse oorsprong. Maar we leren niet alleen 
maar taal, we leren ook over de klassieke cultuur. Over hun 
mythen, hun goden en hun leefgewoonten. Slaven waren in die 
tijd bijvoorbeeld heel normaal.’

Klassiek anno nu
Timo Gombert: ‘Je leert Latijn niet om de taal, maar om toegang 
te krijgen tot een gedachtengoed. Je hebt, als je de taal kent, de 
sleutel in handen om zelf allerlei bronnen te kunnen lezen. En 
die bronnen zijn onwaarschijnlijk rijk. Van prachtige en gruwelijke 
verhalen tot romantische poëzie en het werk van grote filosofen. 
Het leuke is dat veel van deze bronnen hun frisheid nog niet 
hebben verloren; je kunt ze zo in het NU zetten.’

Qi Xuan: ‘We werken 
op Het Eligant met leerdoelen. Mijn 

leerdoel is om wat netter te werken. Aan 
het einde van de les ben ik vaak wat gehaast 

en dan prop ik mijn spullen te snel in mijn tas. 
Daarna kan ik het niet meer vinden en dat geeft 

stress. Ik heb nu mapjes om mijn spullen wat beter 
op te ruimen. Ik hoop dat dit plan gaat werken! 

Door dit te bespreken met mijn coach merk 
ik dat ik echt verder word geholpen. En 

dat is fijn, want ik doe de dingen 
graag goed.’

Jouw keuze

Is het Eligant 

Lyceum jouw keuze, 

dan kun je je 

tussen 1 en 15 maart 

aanmelden via onze 
website. 
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Rekenen of wiskunde
‘Eigenlijk is er geen verschil tussen reke
nen en wiskunde. In de meeste talen is er 
ook maar één woord voor: mathematics 
bijvoorbeeld in het Engels. Toch is het vak 
wiskunde wel wat anders dan rekenen op 
de basisschool: we gaan steeds abstracter 
werken. Rekenen is hierbij wel steeds een 
basisvaardigheid.’

Eén antwoord
‘Wat zo fijn is aan wiskunde, is dat er 
maar één antwoord is. Je hebt nooit 
discussie. Het is zoals het is. Wat wel 
belangrijk is bij wiskunde is dat je steeds 
uitlegt hoe je aan een antwoord komt. 
Als je bij een wiskundetoets alleen de 

goede antwoorden opschrijft, heb je een 
onvoldoende. Je kunt de meeste punten 
juist verdienen met de uitleg van je ant
woorden.’

Creatief met formules
‘Om een som op te lossen heb je heel 
veel verschillende regels, formules en 
stellingen tot je beschikking. Je moet uit 
die hele gereedschapskist steeds op zoek 
naar welk gereedschap je kunt gebruiken 
om een som op te lossen. Die zoektocht 
is vaak geen rechte weg, je moet echt 
creatief denken.’

Wiskunde: lievelings-
getallen en formules
‘Mijn lievelingsgetal is acht! En, oh ik heb echt een 
hekel aan vier!’ Als we de wiskundeles van Myrna 
Schuring inlopen, dan hebben alle leerlingen wel 
een mening over de betekenis van getallen. Het 
lievelingsgetal van Myrna is 2! ‘Het getal twee is 
zo mooi omdat het, het enige priemgetal* is dat 
even is. Alle andere priemgetallen zijn oneven. Dat 
maakt het voor mij echt ’n lekker eigenwijs getal!’

EligantExpress praat mee! EligantExpress in de wereld van getallen en ruimte

Het leuke aan de leerlingenraad 
is dat je écht mag meedenken 
over de school. Zo denken we 
nu na over het buitenterrein van 
de school: hoe kunnen we dit 
aantrekkelijker maken voor leer
lingen. We zijn nu ideeën aan het verzamelen; de eerste zijn een 
trampoline, voetbalgoaltjes of zitzakken. We hebben ook budget 
gekregen om het ook echt uit te voeren. Eigenlijk zijn we zo een 
soort mededirecteur, want we kunnen echt meebeslissen.

Leerlingen denken mee, 
praten mee en organiseren 
mee. Luka is een van de leer-
lingen die in de leerlingen-
raad zit. De leerlingenraad 
behartigt de belangen van 
leerlingen. Of zoals Luka het 
zegt: ‘We proberen het zo 
leuk mogelijk te maken voor 
leerlingen.’

‘Ik ben eigenlijk een soort 
mede-directeur’

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  

e door de persoonlijke feedback die  

je krijgt precies hoe je ervoor staat.

*Een priemgetal is een getal dat alleen deelbaar is door 1 en zichzelf. 
2, 3, 5 en 7 zijn voorbeelden van priemgetallen.

Wat doen die kinderen zonder 
ouders in de trein?
Drie elfjarige brugklassers in 

een volle trein van Deventer 

naar Zutphen, die vallen 

wel op tussen al die grote 

mensen. Kick, Ena en Milan 

reizen elke dag met de 

trein naar school en zijn er 

inmiddels wel aan gewend.

‘Soms kijken ze je raar aan, 
waarschijnlijk denken ze: wat 
doen die kinderen nou zon
der ouders in de trein?’ Maar 
het reizen gaat ze prima af zo 
met zijn drietjes. ‘We zitten in 
dezelfde klas en ons rooster 
is ook vaak hetzelfde. Dus we 
stappen samen in de trein en 
dat is heel gezellig.’ Om 8.15 
uur stappen ze in de trein 
richting Roosendaal. Hoe lang 
duurt de rit? ’12 minuten!’, 
roepen de drie in koor. 

En wie heeft er een ochtendhu
meur? Kick: ‘Dat ben ik, maar 
na het korte ritje in de trein 
ben ik meestal weer vrolijk.’ 
Uitstappen op station Zutphen, 
uitchecken en dan vijf minuten 
lopen naar het Eligant. ‘We zijn 
meestal ruim op tijd op school, 
dan kunnen we nog even 
kletsen. Behalve die ene keer 
dan, toen hadden we twee uur 
vertraging!’

De hekcode
Zo werkt de code: Bij 
de hekcode worden de 
oneven en even letters 
van de tekst gesplitst door 
ze in twee regels op te 
schrijven. De code krijg je 
dan door de bovenste en 
de onderste regel achter 
elkaar te zetten.

Tip: Bij het ontcijferen tel je eerst het aantal 
letters en verdeel je de zin in twee groepen.

Bijvoorbeeld: WISKUNDE  IS  LEUK

cijfertekst: WSUDI  LUIKN  ESEK

Weet jij wat hier staat?
1) OHTLGNVLWTEIZN PEEIATATATKEE
2) ONADBUKAPARERGLS

PUZZEL 
Kraak de code!

W S U D I L U

I K N E S E K

EligantExpress reist mee
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NIEUW: 
De naam zegt het al: een klas buiten 
Zutphen, namelijk in Vorden. Én… je leert 
voor een deel ook echt buiten! 

Bij Eligant Buiten werk je volgens hetzelfde 
onderwijsconcept als op de hoofdlocatie 
van het Eligant Lyceum in Zutphen. Toch is 
er een aantal dingen écht anders, waar
door Eligant Buiten misschien wel jouw 
keuze is: 

Je hebt in deze klas drie jaar de tijd voor 
de eerste twee jaar van de middelbare 
school. Je bouwt aan een stevige basis 
voor klas 3 en verder. Op Eligant Buiten 
besteden we namelijk extra tijd aan 
vaardigheden zoals plannen, leren leren, 
vragen stellen en initiatief nemen.
Eligant Buiten is een kleinschalige om
geving waarin het wat rustiger is en ie
dereen elkaar kent. We starten wanneer 
we minimaal 16 aanmeldingen hebben 
en er is plek voor 24 leerlingen. Er is dus 
volop aandacht om aan jouw talenten 
te werken. Doordat we samen op zoek 
gaan naar hoe jij leert, is de aansluiting 
met klas 3 optimaal. Je leert natuurlijk 
veel nieuwe dingen en wordt beter waar 
je al goed in bent.
Op Eligant Buiten werk je in dagdelen. 
Tijdens een dagdeel werk je aan één vak. 
Je leert binnen in je klas en daarnaast 
dus zeker ook buiten. Met buiten be
doelen we ook echt buiten in de natuur, 
maar ook voor een bedrijf of instelling. 
En wat denk je van buiten sporten. Je 
coach is minimaal een dagdeel aanwezig.

De brugklas is echt anders 

dan groep 8. Je hebt meer 

docenten, wisselt van 

lokalen, hebt een kluisje 

en nog veel meer. Na 

vier maanden school zijn 

Suzanne, Imke en Jasmijn 

al heel ervaren. Ze delen 

graag hun tips met je! 

EligantExpress bestudeert belangrijke brugklaszaken

De brugklas: zo doe je dat! 

Met STIP op nummer 1: 
vrienden en vriendinnen
Vrienden en vriendinnen heb 
je echt nodig om de brugklas 
door te komen, want plezier 
maken is het belangrijkste. En 
je kunt er een beetje tegenaan 
zeuren als dat nodig is. Ook 
kun je samen plannen, wat het 
een stuk makkelijker maakt. Je 
leert meteen op de kennisma
kingsmiddag al andere klas
genoten kennen en door de 
maatwerkuren kom je heel veel 
kinderen tegen. Dus vrienden 
heb je zo!

Op nummer 2:  
tas inpakken
Je hebt de hele dag profijt van 
een goed ingepakte tas! Kies 
een tas met apart laptopvak en 
zorg ervoor dat je die opge
laden meeneemt. Wat ook 
handig is om voor je eten een 
apart vak in je tas te hebben. 
En neem een lege waterfles 
mee: dat scheelt gewicht! Op 
school kun je ‘m dan vullen ;)

Op nummer 3: plannen
Op het Eligant plan je veel din
gen zelf in. Als je dit voor een 
week doet, dan heb je duide
lijk overzicht. Plannen is leuk, 
maar je moet het wel doen. Als 
je op een basisschool hebt ge
zeten waar je altijd alles met de 
klas deed, ben je niet gewend 
om dit zelf te doen. Dan is het 
misschien even wennen. Maar 
de coach, vakdocenten en 
andere klasgenoten kunnen je 
goed helpen. 

Eligant Buiten

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.
Je vakdocent leert je 
het plannen van de 
modules.

Dat is de slogan van de Paarse Vrijdag, een jaarlijks 
evenement op de tweede vrijdag van december. 
Door het dragen van de kleur paars kan iedereen zijn 
steun tonen voor sekse, gender en seksuele diversi
teit. Heel veel leerlingen deden mee. De leerlingen
raad ging samen met de identiteitscommissie aan de 
slag en samen met alle leerlingen maakten ze er een 
feest van op school. Bij ons op school mag je zijn wie 
je bent; iedereen is welkom op het Eligant! 

Tip
Wil je alles weten 

over ons onderwijscon
cept? Dit kun je bekijken op 
www.eligant.nl. Daar vind 
je ook ons toelatingsbeleid 

en andere belangrijke 
documenten.

Ook voor Eligant Buiten schrijf je 

je via onze website in. LET WEL: 

inschrijven voor Eligant Buiten 

kan tot en met 10 maart. Om je 

in te schrijven voor Eligant Buiten 

heb je minimaal een havoadvies 

nodig van je basisschool. 

9

Jezelf zijn is een feest!



1110

Goud voor gezond!
Het Eligant is een gezonde school. Onlangs 
kregen we de gouden schoolkantine schaal 
van het Voedingscentrum. Dat betekent 
dat je bijna alleen maar gezonde dingen 
kunt kiezen. We zijn ook een school zonder 
mobieltjes en je laptop of tablet laat je in de 
pauzes in je tas. Dat betekent dat leerlin
gen in de pauze gezellig kletsen tijdens het 
eten of even een balletje trappen achter de 

school. Tot slot is 
het Eligant een 
rookvrije school. 
Kortom, gezond
heid staat hoog 
in ons vaandel.

* Trainen en wedstrijden rijden op de snelle 
schaatsbaan van Berlijn, welke schaatser droomt 
er niet van? Voor Govert werd het werkelijkheid 
dankzij maatwerk op het Eligant. 

Persoonlijke records 
schaatsen in Berlijn

EligantExpress is sportief

WEETJES OVER SPORTEN 

OP HET ELIGANT
•  Je kunt eindexamen doen in sport. Je 

volgt dan het vak Bewegen, Sport en 

Maatschappij.

•  Als je topsporter bent, zijn er allerlei 

mogelijkheden op het Eligant om het 

lesprogramma aan te laten sluiten 

op jouw sport.

•  Er zijn verschillende stermodules 

en keuzemodules op het gebied van 

sport: duursporten en sporten met 

een beperking zijn hier voorbeelden 

van.

Bootcamp, mountainbiken 
en hardlopen
‘Het is zo lekker om aan je conditie te 

werken!’, zegt Levi. ’Ik had me daarom 

ook ingeschreven voor de STERMODULE 

duursporten. Echt jammer dat ik deze nu 

heb afgesloten!’

‘Toen ik van de Deventer Schaatsclub 
hoorde dat ik geselecteerd was voor 
Berlijn, heb ik samen met mijn coach 
gekeken of ik mee kon. Berlijn was 
namelijk onder schooltijd.’ Samen met 
school kwam Govert tot een mooie 
oplossing: ‘Ik heb een vervangende 
opdracht gedaan, zodat onze vierdaagse 
reis naar Duitsland ook meerwaarde had 
voor school en natuurlijk voor mij. Ik heb 
tussen de trainingen en wedstrijden door 

een verslag gemaakt met 
foto’s en filmpjes en 

deze gepresenteerd 
aan mijn 

gymdocent. Echt 
heel tof!’

Het programma 
van Govert zat 
behoorlijk vol: 

‘Reizen, twee keer 
per dag trainen en 

in het weekend heb 
ik drie internationale 

wedstrijden geschaatst. Én 
we hebben wat highlights van Berlijn 
bekeken.'

De Berlijnse ijsbaan staat in de top tien 
van snelste schaatsbanen ter wereld. 
En dat resulteerde voor Govert in drie 
persoonlijke records: op de 100, 300 en 
500 meter was hij sneller dan ooit! ‘Ik had 
nog nooit op zo’n snelle baan gereden, 
dat was echt superleuk. Er waren 
leeftijdsgenoten van over de hele wereld, 
zoals uit China en Rusland. Ik kijk terug op 
een heel mooi toernooi en vier leerzame 
dagen in Berlijn.’

EligantExpress krijgt maatwerk

Uithoudingsvermogen
‘We hebben allerlei sporten gedaan waarbij het 
gaat om volhouden! Je uithoudingsvermogen 
wordt steeds op de proef gesteld. Zo hadden 
we een mix van hardlopen en bootcamp. Dan 
ren je eerst een stuk. Vervolgens krijg je allerlei 
oefeningen zoals traplopen, kikkersprongen en 
opdrukken. En dan weer rennen. Heerlijk!’

Hersengymnastiek
‘Het is bij duursporten heel belangrijk dat je niet 
te veel luistert naar je hersenen. Die zeggen 
steeds: ‘stop maar’. Maar je kunt echt veel meer 

als je nog even doorzet. Ik zeg 
altijd tegen mijn hersenen dat 

ze niet moeten denken dat 
ik het niet haal, maar dat 
ze moeten denken dat 
ik het wel kan. Dat helpt 
echt! Probeer maar!’

O&O checkt 
de kantine
Bij het vak onderzoeken & ontwerpen 
(O&O) ga je aan de slag met opdrachten 
uit de praktijk. O&O is hét vak van het 
technasium. Nu zijn we bezig met een 
opdracht van onze cateraar Van Leeuwen. 
Leerlingen onderzoeken de kantine en 
kijken hoe gezond de school is. Verdienen 
we echt de gouden schoolkantine schaal?

Tijdens onze proeflessen kun je natuurlijk ook 
een kijkje nemen in de keuken van het spiksplin
ternieuwe technasium. Je gaat zelf aan de slag 
met een opdracht en ervaart hoe wij leren.
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EligantExpress leert Spaans

Hola! Adios!
Spaanse les op het Eligant

Het is op het Eligant mogelijk om 

Spaans te leren als STERMODULE. 

Raffaela wilde dit wel. Eligant Express 

sprak met haar over de Spaanse taal.

Waarom heb je Spaans gekozen?
‘Ik houd erg van talen leren, dus toen ik 
een stermodule kon kiezen viel mijn oog 
meteen op Spaans en Cambridge Engels. 
Ik heb voor Spaans gekozen omdat dit 
echt een andere taal is. Het lijkt me leuk 
om dat te kunnen spreken. We zijn wel 
eens in Spanje op vakantie geweest, dus 
dan zou het wel goed van pas komen.’

Wat heb je al geleerd?
‘Hola!
Soy Raffaela y soy doce años.’
Dit betekent Hallo! Ik ben Raffaela en 
ik ben twaalf jaar. We leren over wat je 
ziet in de omgeving en we zijn nu bezig 
met tellen. Elke week doen we er twintig 
getallen bij.’ 

Hoe zijn de lessen?
‘De lessen vliegen voorbij. We doen elke 
week wat anders, dus je leert heel veel. 
Het is wel wennen met de uitspraak. 
Spanjaarden spreken een v bijvoorbeeld 
uit als een b. Una ventana (raam) spreek 
je dus uit als una bentana. Ik volg ook 
Latijn, en ik kan wel zien dat Spaans en 
Frans ook een Latijnse oorsprong hebben. 
Dus dat is wel handig.

Elikrant
Mijnke: ’Ik werk dit jaar als journalist 
voor de Elikrant, dat is de schoolkrant van 
het Eligant die helemaal wordt gemaakt 
door leerlingen. Net voor de kerst hadden 
we onze eerste krant af: cool hè! Onze 
redactie bestaat uit een hoofdredacteur, 
journalisten, vormgevers die de lay out 
maken, iemand die de financiën bijhoudt 
en fotografen. Gezamenlijk brengen we 
de Elikrant uit. Het is een stermodule die 
je kunt volgen.’

Nieuwsgierigheid
Mijnke: ’Je moet heeeel nieuwsgierig zijn 
als journalist. Ik wil echt over alles 
altijd alles weten. Ik vind zo veel 
onderwerpen interessant: mensen 
en dieren, echt alles! Het leuke van 
iemand interviewen is dat je op die 
manier heel veel te weten kunt ko
men van een onderwerp of van een 
persoon. Je moet tijdens het interviewen 
wel goed luisteren, zodat je goed kunt 
doorvragen als dat nodig is.’

Kritisch
Mijnke: ’Het is belangrijk dat je als 
journalist kritisch bent. Je moet dus ook 
echt op zoek naar de andere kant van het 
verhaal. Door iemand te interviewen zie je 
vaak al dat een verhaal meerdere kanten 
heeft. Juist dat maakt zo interessant!

Uit de Elikrant: Dilemma’s
Alleen op een tropisch eiland 
wonen of met meerder mensen op 
Antarctica wonen?
Als Kermit klinken of als Miss Piggy?
Nooit meer Nederland uit of nooit 
meer Nederland in?
In het jaar 1020 leven of in het jaar 
3020 leven?

Dit logo voor de speciale editie 

van de eerste Elikrant is ont

worpen door Anne-Loes

Bij ons op school 
leer je binnen en 
buiten. Binnen leer je 
natuurlijk vanuit de 
vakgebieden met hulp 
van je vakdocenten. 
Regelmatig sluiten er 
ook professionals aan 
in de les; denk aan 
de directeur van de 
Hanzehof en de trainer 
van de Nederlandse 
rolstoelbasketballers. 
Buiten leren doen we 
door bijvoorbeeld op 
de werkplaats te gaan 
kijken van bouwbedrijf 
Kappert en door de 
stad in te gaan voor 
een project van mens 
& wereld (m&w). Later 
in het jaar volgen er 
ook excursies zoals 
naar Xanten (klassieke 
talen), Gronau (Duits) 
en Archeon (m&w).

EligantExpress interviewt de Elikrant

Zo maak je het beste 
interview ooit! Dus:

• Ben jij: oneindig nieuwsgierig?
• Heb jij: heel veel passie voor een onder

werp?
• Kun jij: doorvragen en kritisch zijn?
Dan ben jij volgend jaar misschien wel 
journalist van de Elikrant!

Grensverleggend onderwijs

Onze maatschappij wordt steeds internationaler. Op 

vervolgopleidingen in Nederland heb je steeds vaker 

een goede basis van Engels of een andere moderne 

vreemde taal nodig. Ook is het steeds gewoner om in 

het buitenland te gaan studeren. Het is dus een groot 

voordeel als je gewend bent om moderne vreemde 

talen regelmatig te gebruiken. Bij veel studies en in veel 

beroepen heb je dan een grote voorsprong. 

Leren binnen 
en buiten

*Zet twee journalisten bij elkaar en het 
gesprek gaat meteen over ‘koppen maken’, 
redactievergaderingen en passie. Want dat is wat 
je als journalist wilt: een pakkend verhaal maken. 
Een verhaal vertellen dat geschreven is met 
passie. Zó, dat de woorden van het papier spatten. 
De journalist van Eligant Express ging in gesprek 
met een journalist van de Elikrant en ja: dit is het 
beste interview ooit!
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EligantExpress is creatief

Lise: ’Ik ben een beeld aan het maken 
voor op de IJsselkade. Het is een beeld 
dat vriendschap, vrede en vrijheid laat 
zien. Ik vind dit een belangrijk thema en 
na een brainstorm kwam ik op dit idee. 
Op de IJsselkade lopen veel mensen en in 
mijn beeld kun je even gaan zitten. Dus 
daarom leek mij dit een goed plan.’  
Tara: ’Ik vind het heel fijn om met mijn 
handen bezig te zijn. Ik werk aan een 
beeld tegen mishandeling. Ik ben een 
schaalmodel van klei aan het maken. Ik 
heb wel een moeilijk ontwerp, maar met 
klei kan ik het goed uitproberen.’

Leren met kunst
Joske van Zomeren: ’Het mooie aan 
kunstvakken is dat je je gevoelens, ideeën 
en plannen leert uiten op een andere ma
nier dan met taal. Als je ook nog plezier 
hebt in het maken ervan, hebben we al 
veel bereikt. Maar kunst kan nog meer. 
Kunst bevraagt de realiteit en met kunst 
kun je ook heel goed protesteren. Je kunt 
met kunst buiten de gebaande paden 
denken en nieuwe oplossingen verzinnen. 
Niet voor niets heet deze module: kunst 
die het leven leuker maakt!’

Leren met je handen
Kunst die het leven 
leuker maakt
Een schilderij aan de wand, een beeld in een 
park: kunst maakt ruimtes binnen én buiten 
leuker. Daarom kregen brugklassers de opdracht 
om een kunstwerk te ontwerpen voor buiten of 
binnen de school. We namen een kijkje in de les 
en spraken met Lise, Tara en docent Joske van 
Zomeren.

Zo doe je dit!
Stap 1: maak een goede 
portretfoto van jezelf waar je 
gezicht goed en volledig op 
staat. 
Stap 2: print je portret vijf 
keer in zwart wit uit of kopieer 
je portret 5 keer.
Stap 3: houd één portret 
heel en gebruik dit als basis. 
Gebruik van de andere por
tretten onderdelen zoals oren 
en ogen en experimenteer tot 
je een mooie compositie hebt.
Stap 4: maak er één portret 
van door de losse onderdelen 
vast te lijmen

EligantExpress stapt op het podium

‘Samen met Thias zong ik 
Breaking Free en ik heb ook 
nog een kleine rol in één van 
de scenes gespeeld’. Ilse vertelt 
vol enthousiasme over de ster
module. ‘Het leuke aan musical 
is dat het een combinatie is 
van zang, dans en acteren. 
Deze stermodule is leuk voor 
iedereen die iets nieuws wil 
proberen. Je hoeft helemaal 
geen ervaring te hebben en 
je leert in een paar weken tijd 

Deze maffe zelfportretten 
zijn gemaakt door 

brugklassers. 
Wil jij dit ook doen?

Uit het 
vak kunst: 
zelfportretten 
met een 
extra laagje!

‘Je durft gewoon 
het podium op!’

echt heel veel. Ook krijg je 
meer zelfvertrouwen en aan 
het eind van de module durf 
je gewoon het podium op te 
gaan. Dat is heel gaaf!’

*
Schitteren op een groot podium in de musical Les 

Misérables, dat is de droom van Ilse. ‘Maar ik wil ook graag 

kinderarts worden!’ Ilse heeft mooie toekomstplannen 

en in de brugklas van het Eligant Lyceum werkt ze hard 

om al haar dromen uit te laten komen. Zo heeft ze net de 

STERMODULE musical afgerond met een mooi duet uit 

High School Musical.

WEETJES
Kunst bestaat uit drie kunstvakken: beeldend, muziek en 

theater. Elke zes weken krijg je een ander kunstvak.

Je kunt in de bovenbouw kiezen om in muziek, beelden-

de vorming en misschien theater examen te doen.

In een van de modules moét je als brugklasser naar bui-

ten toe om kunst te ervaren! Je moet dus naar een thea-

terstuk, een cabaretvoorstelling een concert of museum. 

Hoe leuk is dat!



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.

is een mobielvrije school
Dat betekent dat je in de pauzes gewoon gezellig met elkaar kletst en eet. Natuurlijk kun je ook 
buiten een balletje trappen.

heeft stermodules op het gebied van kunst, sport en taal
Je kunt op het Eligant Lyceum stermodules volgen op het gebied van sport, 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 
universiteit in Nederland of op een andere plaats in de wereld.

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

Het Eligant Lyceum School voor havo, atheneum en gymnasium

Eligant Lyceum
Isendoornstraat 3
7201 NJ Zutphen

0575 590 940
info@eligant.nl
www.eligant.nl

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


