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Eligant Lyceum
Je wordt gezien!
Je kunt het!
Je kiest je eigen
leerroute!

- Verhalen komen tot leven op het gymnasium
- Apen in de klas? Ja echt!
- Je coach voor jou én je klas
- Een reuze keuze aan stermodules
- Eligant Buiten bereidt je extra goed voor
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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 aandacht
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 studievaardigheden
bij.
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 of als je je
kluissleutel kwijt bent. Het
leerlingencentrum is er om jou
te helpen!
Expertiseteam: wanneer je
bijvoorbeeld vanwege dyslexie
extra ondersteuning nodig
hebt, dan kom je terecht bij
de collega’s van het expertise
team. Zij zijn de experts bij
ondersteuning van leerlingen.
Ze helpen natuurlijk alleen
in overleg met je coach of
vakdocent en met toestemming
van je ouders.

Mediatheek: een
bibliotheek in de school waar
je boeken kunt lenen. Je kunt
er ook terecht om te printen of
kopiëren en om stil te werken
tijdens maatwerkuren. Kom
gezellig langs!
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atheneum
een school voor havo,
Het Eligant Lyceum is
kiezen.
t Eligant Lyceum kun je
en gymnasium. Op he
werkt
el zelf je leerroute. Dat
Je bepaalt voor een de
ed mogelijk
nt jouw talenten zo go
motiverend, want je ku
mma voor
er ook een vast progra
inzetten! Natuurlijk is
n. Per vak
werk je vanuit leerdoele
alle leerlingen: daarbij
nd van
deze doelen. Aan de ha
formuleren de docenten
s binnen
de slag, waarbij je som
modules ga je ermee aan
straks
school leert. Zo ben je
en soms ook buiten de
iversiteit.
het leren op hbo of un
helemaal voorbereid op

Het kiezen van je middelbare school is superleuk, maar ook best
lastig; zeker in deze tijd. Zo gaat onze open dag niet door. Gelukkig
zijn we heel creatief om je op andere manieren kennis te laten
maken met onze school. In dit boekje, de Eligant Express, lees je
al van alles over onze school. Op onze website (www.eligant.nl/
documenten) staat nog veel meer informatie zoals de schoolgids.
Die is ook voor je ouders interessant.
Verderop in deze Express vind je informatie over wat we doen
om jou zo goed mogelijk te helpen bij het maken van jouw
keuze. Zo kun je samen met je ouder(s) online in gesprek met
een medewerker van school en een leerling. Via onze website,
facebook en instagram houden we je op de hoogte.
Je kunt je ook aanmelden voor de Eligant Express online. Dan krijg
je zodra we iets nieuws te melden hebben een berichtje van ons
in je mailbox. Mis je nog iets of heb je nog ideeën, laat het ons
weten. Stuur dan een berichtje naar marieke.vanloo@eligant.nl.
We helpen je graag. Veel plezier en succes met het kiezen van
jouw middelbare school!

Dit 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 heb je op het gymnasium

Vind jouw match!
Heb je een havo/vwo-advies, dan kom je in
principe in een atheneumklas. We dagen je uit
op het hoogste niveau en samen (met jou, je
coach, docenten en je ouder(s)) kijken we of dat
lukt. Het streven is dat je in klas 3 op het niveau
zit dat bij jou past. Je mag ook starten in een
havo-klas en ook dan kijken we samen of dat
past en zijn er nog allerlei mogelijkheden. Jouw
keuze geef je aan als je je aanmeldt op onze
school tussen 1 en 15 maart via onze website.

advies havo

advies havo/vwo

advies vwo

havo

atheneum
atheneum
gymnasium

lessen op
atheneumniveau

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!)

Jouw rooster
Een nieuwe school betekent nieuwe vakken
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 van alles waar jij en je
klas mee bezig zijn en over het programma van
de week. Daarna start je dag met lessen die het
Eligant Lyceum inroostert én kies je maatwerkuren. En juist bij het kiezen van maatwerkuren
heb jij invloed.
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EligantExpress wil ook een coach

EligantExpress maakt graag kennis

Het Nederlands elftal
heeft een coach en wij ook
Vroeger was de enige
coach die je kende de
trainer van het Nederlands
elftal. Tegenwoordig
zie je overal coaches en
vind je ze ook op het
Eligant. Een coach op het
Eligant heeft maximaal
vijftien leerlingen onder
zijn hoede en geeft
ondersteuning daar waar
het maar nodig is. Floor en
Gieneke leggen het even
uit.

Gieneke: ‘We starten elke dag met onze klas en één van de twee
coaches.’
Floor: ‘Soms met allebei.’
Gieneke: ‘Het is fijn om dan even de dag door te kunnen nemen en
niet meteen met lessen te beginnen.’
Floor: ‘Verder spreek je jouw coach persoonlijk één keer in de drie
weken. Dat vind ik wel fijn. Het houd je wel scherp, omdat je dan
afspraken die je samen maakt ook echt na wil komen.’
Gieneke: ‘Een coach kan helpen bij plannen, maar daar ben ik
zelf eigenlijk wel goed in. Maar een coach kan ook helpen bij
andere dingen. Zo tipte mijn coach me een keuzemodule om mijn
woordenschat te vergroten.’
Floor: ‘Het gaat in een coachgesprekje niet alleen over resultaten,
maar ook over hoe het met jou of met de klas gaat.’
Dus ‘je wordt gezien’ wordt volgens jullie wel waargemaakt?
Gieneke: Ja, het is zeker niet zo dat niemand aandacht voor je heeft.’
Floor: ‘Beetje raar om te zeggen over jezelf: ik word gezien.’
Gieneke: ‘Maar het is wel zo!’

WEETJES

je ouder(s) daarvoor uit.

Vier keer per jaar heb je
een driehoeksgesprek met
je ouder(s) en je coach. Je

bepaalt dan zelf de agenda en
bespreekt je leerdoelen met
je coach en ouder(s). Hoe dat
moet? In de dagstart helpt je
coach jou en je klasgenoten
daarbij.
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aanmelden via onze web

Nu ook de Eligant Express online
Om jou en je ouders steeds op de hoogte te
houden als er iets nieuws te melden is over de
overstap van groep 8 naar de brugklas, maakten
we de Eligant Express online. Voor deze nieuwsbrief kun je je aanmelden via onze website
www.eligant.nl. We informeren je dan via de
mail wanneer het nodig is.

Meer weten? Plan een gesprekje!
Misschien zijn na het volgen van proeflessen
en het lezen van dit boekje nog niet al je vragen
beantwoord. Plan dan een gesprekje met ons. In
een klein groepje ga je online in gesprek met een
van onze medewerkers en een leerling natuurlijk. Zij weten immers als geen ander hoe het is
bij ons op school. Hoe het werkt? Dat zetten
we op onze website en in de Eligant Express
online.

360 graden Eligant
In december maakten we 360 gradenfoto's van onze school. Dat deden we
natuurlijk samen met onze leerlingen.
Het was een hele klus en we zijn blij
met het resultaat. Op onze website kun
je dus vast een kijkje nemen in onze
school. Door op de pijltjes te klikken
loop je als het ware door het gebouw
aan de Isendoornstraat 3 heen. We
plaatsen filmpjes waarin leerlingen en
docenten vertellen over hun vak en over
onze school. Zo kun je toch samen met
je ouder(s) sfeer proeven.

Goed voorbereid aan de start

'Hier hebben we onze dagstart op het schoolplein. In het midden
staat onze coach.
Hij heet Gijs Wasseveld en geeft ons ook het vak Nederlands.

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

Jouw keuze

Gieneke

Misschien vind je het spannend om van je
basisschool naar de middelbare school 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’. Je
maakt alvast kennis met de school, met het
gebouw en met afkortingen die we gebruiken
voor bijvoorbeeld vakken en roosters. Klaar voor
de brugklas is niet verplicht voor alle nieuwe
brugklasleerlingen; wil je meedoen, dan vul je dat
in als je je aanmeldt voor de brugklas op onze
school. De datum: woensdag 16 juni van 15.00
tot 16.00 uur.

Kennismakingsmiddag
Op woensdag 30 juni maak je kennis met je
klas. Dat is de kennismakingsmiddag waarop alle
nieuwe leerlingen naar school komen. Samen
met je ouders heb je dan al kennisgemaakt met
je coach. Je ontvangt daarvoor een persoonlijke
uitnodiging. Zo begin je na de zomervakantie
goed voorbereid op jouw nieuwe school!

Extra leuk
• Speur door onze school, zoek
alle verstopte letters en maak de
juiste zin. Wie weet win jij een
speciaal Eligant-pakket!
• Op het technasium kun je
bij het vak onderzoeken en
ontwerpen een challenge doen.
In de BiNaSk-lokalen staan leuke
proefjes voor thuis. Deel jouw
uitkomst met ons en maak kans
op een Eligant-sweater.
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EligantExpress is nieuwsgierig naar het gymnasium

EligantExpress laat de telefoon thuis

Verhalen komen
tot leven

Een mobielvrije school
‘juist supergezellig’

Een heel oude taal leren,

of buiten op het gras, een

op het
Gymnasium

dat zagen Floris, Maire
en Ruth wel zitten! Ze
kregen een vwo-advies
van hun basisschool en
kozen ervoor om te starten
op ons gymnasium. Het
eerste half jaar van het
vak Latijn zit er inmiddels
op. Hoe bevalt het deze
brugklassers in een wereld
vol Romeinse helden en
goden?

WEETJES
in klas 1 heb je Latijn
in klas 2 komt Grieks
erbij
in allebei de talen kun
je eindexamen doen

De taal
Maire: ‘Het is heel cool om een taal te leren die eigenlijk niemand
meer spreekt. Makkelijk is het niet, maar juist die uitdaging vind ik
zo leuk!’
Floris: ‘Bij Latijn moet je flink puzzelen om uit te zoeken hoe een
zin in elkaar zit. Zin voor zin bouw je dan aan het verhaal.’
Ruth: ‘Latijn helpt je ook bij het leren van andere talen. Heel

Gezellig kletsen in de aula

veel woorden kun je herleiden naar het Latijn. Het woord signaal
bijvoorbeeld komt van het Latijnse woord signum, wat teken betekent. Best logisch hè?’

We hebben namelijk de

De cultuur
Floris: ‘Als je vwo-advies hebt en je ook van geschiedenis houdt,
dan zou ik zeker voor het gymnasium kiezen. Onze docent vertelt
zo enthousiast over de Romeinen; de verhalen komen echt tot
leven!’
Maire: ‘We hebben het bijvoorbeeld al gehad over Romulus en
Remus. Een tweeling die door hun moeder in een mandje in rivier
de Tiber werd gelegd en door een wolvin is opgevoed. Later stichtten zij de stad Rome.’
Ruth: ‘Het leuke aan dit soort verhalen is dat het om een mythe
gaat. Ik vraag me dan af of zoiets echt gebeurd is…?’

Wat denk jij?

potje voetbal op het plein of
even een spelletje halen bij
het leerlingencentrum; het
is allemaal heel normaal in
de pauzes van het Eligant!
regel dat je geen mobiele
telefoon bij je hebt onder
schooltijd.

De Latijnse wortels
van Eligant

Natuurlijk mag je wel een mobieltje meenemen voor de heen- en
terugreis, maar op school blijft je telefoon in je eigen kluisje, ook
in de pauzes. Wil je contact met thuis? Geen enkel probleem. Op
het leerlingencentrum kun je altijd even bellen.
Menno: ‘Zonder mobiel hebben we veel meer echt contact met
elkaar. Je beseft eigenlijk al snel dat je best zonder kan! Ik ga met
vrienden lekker basketballen of voetballen buiten, even lekker
sporten!’
Noor: ‘Omdat je hier meteen op een mobielvrije school begint, mis
je je telefoon eigenlijk helemaal niet. We kletsen veel met elkaar
en dat is juist supergezellig!’

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
staan
voor:
je wordt gezien;
je kunt het;
je kiest je eigen route.

PUZZEL
In het begin lijkt Grieks wel
een soort geheimschrift. Er
zijn nog veel meer geheimschriften zoals het rozenkruisersgeheimschrift. Daarbij
vormt de volgende afbeelding de sleutel:
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ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PQR

STU

VWX

YZ

Bij het ontcijferen wordt elke letter vervangen
door het hokje waar de letter in staat. Bijvoorbeeld:
A=

B=

C=

P=

W=

Weet jij welk schoolvak hier staat?

Oplossing achterop deze Eligant Express

77

EligantExpress reist mee

In de winter met de
trein, straks op de fiets!
kozen ervoor om
Deze leerlingen uit Doesburg
r) met de trein naar
(in ieder geval tot het voorjaa
alt ze prima!
school te komen. En dat bev

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 die
je krijgt precies hoe je ervoor
staat.
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Lars: ‘Ik ben nu ongeveer een half
uurtje onderweg en reis gezellig met
alle andere kinderen uit Doesburg.
Eerst op de fiets naar station Dieren
en dan nog tien minuutjes met de
trein. Het Eligant Lyceum is maar een
paar minuten lopen vanaf het station
in Zutphen!’
Nanne: ‘We hebben met elkaar
afgesproken dat we na de voorjaarsvakantie met z’n allen op de fiets naar
Zutphen gaan. Dan is het niet donker
meer en ook niet zo koud
.’
Hinke: ’Reizen met de trein geeft mij
echt een rustmoment voordat de
schooldag begint. Dat vind ik superfijn! Omdat we allemaal op hetzelfde
tijdstip de dag starten op het Eligant,
kun je ook altijd met andere kinderen
meereizen.’

EligantExpress viert graag samen!

Leuke activiteiten
Leren doe je niet alleen in het klaslokaal. Juist in onze
activiteitenweken leer je met en van elkaar, binnen
én buiten de school! Daarnaast vieren we met elkaar
bijzondere dagen, zoals Paarse Vrijdag, Sinterklaas en
Kerst.

zijn en dat niemand gepest of
buitengesloten mag worden
om wie hij/zij is of op wie hij/
zij verliefd wordt. Gekleurde
vlaggen, paars gelakte nagels,
regenboog-make-up, paarse
koekjes en regenboog-armbandjes... ook dit jaar was het
weer echt een feestje!

En hebben jullie nog goede tips
voor toekomstige brugklassers?

filmpje
introductieweek

Nanne: ‘Als je nog geen 12 jaar bent, kun je met Kids
Vrij gratis met de trein reizen. Dan moet je wel met
iemand reizen van 12 jaar of ouder, maar er zitten
ook altijd Eliganters uit de tweede in de trein!’
Hinke: ‘Kies gewoon de school die jij het allerleukste
vindt en die het beste bij je past. Iets verder fietsen of
met de trein naar school gaan is helemaal niet erg!’
Lars: ‘Wij nemen eigenlijk altijd een trein te vroeg.
Want als er dan toch vertraging is, ben je alsnog op
tijd bij de dagstart.’
Hinke: ‘O ja, het is heel handig om al meteen aan het
begin van het schooljaar een eigen fiets op school
te hebben. Zo kun je naar het sportveld fietsen en
meedoen met activiteiten buiten de school.’

Paarse vrijdag is een feest
Jezelf zijn is een feestje en een
feestje moet je vieren! Daarom
kleuren wij op Paarse Vrijdag
(de tweede vrijdag in december) het Eligant Lyceum paars.
Zo laten we zien dat iedereen
bij ons op school zichzelf mag

Benieuwd naar de eerste
dagen van het schooljaar
op het Eligant? Bekijk
dan via deze QR-code
het filmpje van onze
introductieweek. Op
De week voor de kerstvakantie stond
in het teken van "iets doen voor
een ander, dichtbij en verder weg".
Door de plotselinge lockdown werd
de activiteitenweek een dag. Een
verhalenverteller vertelde een mooi

YouTube plaatsen we de
komende tijd nog veel
meer leuke filmpjes, dus
houd ons kanaal goed in de
gaten!

verhaal, er was een kleine traktatie voor
iedereen en met aandacht voor elkaar
gingen we goed de vakantie in.
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EligantExpress gebruikt de Eligantplanner

Planner klaar?
Plannen maar!
We maakten onze eigen Eligantplanner
en daar werk je elke dag mee

Voor welke maatwerkuren schrijf ik me in? Waar heb ik extra hulp
bij nodig? Bij welke les moet ik samenwerken en met wie? Welk
werk doe ik op school en wat moet ik nog thuis doen? Er komen
heel wat vragen op je af in de brugklas van het Eligant. Maar elke
dag start je met jouw klas en één van de coaches; dat is de dagstart met de klas. Samen kijk je naar de belangrijkste momenten
van de dag én krijg je hulp bij het plannen. Want plannen, dat is
echt een vak apart!
Om je bij het plannen te helpen, maakten we onze eigen Eligantplanner. Dit is een agenda die speciaal is ontwikkeld voor ons
onderwijs. Het maakt jouw planning heel overzichtelijk en je hebt
alle basis- en keuzemodules op een rijtje. Kies jij voor het Eligant
Lyceum? Dan ligt er na de zomervakantie ook een planner voor
jou klaar! Als je niet goed kunt plannen is dat helemaal niet erg.
Juist dan moet je het leren. Als je daar de tijd in de onderbouw
van het Eligant voor gebruikt, ben je er straks in de bovenbouw en
later op het hbo of de universiteit een kei in!

EligantExpress beleeft avonturen

Tip

Wil je alles weten
over ons onderwijscon
cept? Dit kun je bekijk
en op
www.eligant.nl. Daar
vind
je ook ons toelatingsb
eleid
en andere belangrijke
documenten.

Apen in de klas?
Ja echt!
Jasmijn en Flore
kiezen hun eigen route
Tweelingzussen Jasmijn en Flore maakten een
wel heel bijzondere overstap naar de middelbare.
Zij gingen vier jaar op Curaçao naar school en
toen zes jaar in Singapore. Dan is Zutphen wel
even wennen of valt het mee?

WEETJES
• Op het Eligant Lyceum
heb je 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 helpt je
bij het plannen van de

De zussen zijn het eens: “Iedereen is
aardig voor elkaar op school en heel open
ook. Het was echt makkelijk om vrienden
te maken. We hebben er al veel en dat is
superfijn.” Hoe je dat doet? “Blijf gewoon
jezelf”, zegt Jasmijn. “Dan gaat het heel
makkelijk.” “Als je jezelf laat zien ‘dat ben
ik, zo ben ik en dit vind ik leuk’ dan krijg
je ook vrienden en vriendinnen die bij je
passen. In het begin vond ik het spannend
en even voelde ik me wat alleen, maar
dat was snel voorbij”, vult Flore aan.
“We zitten nu ook in onze eigen klas
en niet meer samen. Dat is echt fijner.
Dan heb je gewoon je eigen vrienden en
vriendinnen.”
“Je coach is ook echt heel fijn”, zegt
Jasmijn. “Ik verlangde daar gewoon naar.
Ze helpt me echt en het is ook goed om
iemand te hebben die het zegt als het

modules.

OEP 8
TWEE TIPS VOOR GR

elf! Je maakt zo
Flore: “Kies voor jez
n.”
weer nieuwe vriende
aag je eigen
Jasmijn: “Maak je gr
g je eigen weg,
keuze en kies je graa
s voor jou.”
dan is het Eligant iet
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overal naartoe fietsen.” “In Singapore
liepen we naar school. Twee minuten
door de jungle. Dan kwam je apen tegen.
Die zaten ook wel in het lokaal”, zegt
Jasmijn lachend.

Een groot verschil is het leven daar in
Singapore en hier in Zutphen. “Nu kunnen
we lekker op de fiets naar school”, zegt
Jasmijn. “We fietsen niet samen hoor. Ik
ben meestal iets eerder weg”, zegt Flore.
“En het is fijn, fietsen. Je hebt hier meer
behoefte om naar buiten te gaan. Het was
daar zó warm. Je moest je wel vijf keer
omkleden op een dag! Je kunt ook lekker

niet helemaal goed gaat. Daarom ben
ik nu even extra op school, ook al is de
school iets eerder dicht voor de kerst.
Lekker dingen afronden en het is gelukt.
Fijn voor de vakantie.” Flore vindt het
heel fijn dat ze haar eigen gang kan gaan
en maatwerkuren kan invullen. Ze ziet
de weken online les na de kerst dan ook
met vertrouwen tegemoet. Ze gaat ook
versnellen met Engels. Daar heeft ze zin
in. “O ja, géén telefoons is ook fijn. Zo
gezellig, lekker kletsen en rondlopen.
Daardoor leer je elkaar ook beter
kennen.”
We bleven kletsen… hadden de hele
Express wel vol kunnen schrijven. Wat een
avontuurlijk tweetal is dit.
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EligantExpress is creatief in de kunst-carrousel

Drie keer kunst
Beeldend, muziek en theater
Bij kunst kun je aan van alles denken: het is een
mooie manier om te laten zien hoe je je voelt, wat

❷

Bij theater leer je bijvoorbeeld op
welke manier je je lichaam kunt
gebruiken. Je maakt een eigen bewegingsreeks en ontdekt zo hoe je ronde en
hoekige dansbewegingen maakt. Theater
op een andere manier: een ontdekking

je bezighoudt en wat je mooi vindt. Daarom is
het goed om je creativiteit verder te ontwikkelen.
Op het Eligant Lyceum werken we met de kunstcarrousel. Je krijgt daarbij les in beeldende kunst,

met muziek, theaterlicht en beweging!

muziek én theater. Om de zes weken wissel je
van onderdeel. Wil je nog meer kunst? Dan kun je

EligantExpress leert buiten

‘Het leuke is
dat we ook veel
buiten doen!’
Tygo koos heel bewust voor Eligant Buiten,
onze kleine locatie in Vorden. Daar krijg je de
tijd om een jaartje extra te groeien voordat
je naar de grote locatie in Zutphen gaat. Een
soort tussenjaar dus. Je bent dan extra goed

meedoen met de stermodules kunst.

voorbereid op de middelbare.

Kunst-carrousel?
Drie voorbeelden om het uit te leggen:

❸
❶
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Een opdracht bij beeldend: ik
in beeld. Maak een kunstwerk
waarin jij zelf het model bent. Voeg
beeldende elementen toe zoals
confetti, stof, verf, vrolijke kleding,
gekleurd papier, spiegels en nog veel
meer. Zie hierboven het resultaat!

Muziek op het Eligant is heel veel doen. In
de eerste twee jaar ga je aan de slag met
alle popinstrumenten: gitaar, piano, basgitaar
en drumstel. Zang maakt de band compleet!
Ook maak je kennis met muziek van over de
hele wereld. Kijk maar eens
naar dit filmpje van onze leerlingen in een echte Cubaanse
ritmeband!

Ook voor Eligant Buiten schrijf je
je via onze website in. Voor Eligant
Buiten heb je minimaal een havoadvies nodig van je basisschool.

‘Het is heel fijn dat ik een kleine klas heb.
Er is dan veel aandacht voor je. Iedere dag
starten we met onze coach, Marijn. Dat is
echt fijn. Ze is er ook echt iedere dag. We
krijgen les van vakdocenten. Je bouwt dus
ook kennis op. De docenten zijn dezelfde
als in Zutphen.’

Leren binnen en buiten
Eligant Buiten geeft je extra tijd om
te groeien. In principe stroom je na
twee jaar door naar klas 2 in Zutphen.

‘Het leuke is dat we ook veel buiten doen.
Als het tenminste niet keihard regent’.
Tygo heeft pauze en we zitten buiten op
het schoolplein op een bankje. Zijn klasgenoten spelen op het plein. ‘Met Engels
oefenden we buiten allemaal woorden die
we tegenkwamen. Dan ontdek je dat je
eigenlijk al veel meer weet dan je denkt. Je
leert ook van elkaar, want iedereen kent
weer andere woorden. Met onderzoeken
en ontwerpen gingen we naar een sterrenwacht. En we sporten natuurlijk buiten. Meestal in het bos en we waren aan
het eind van de zomer een keer naar het
buitenzwembad.’ Tygo kan nog veel meer
voorbeelden geven. Buiten is dus ook echt
buiten. ‘Ik vind lang stilzitten best lastig en
voor mij is de afwisseling dus heel fijn. Dat
is ook zo met in de boeken zitten: buiten
leren is toch anders hè.’
Of Tygo ideeën heeft voor Eligant Buiten?
Zeker! Het liefst zou hij er een boerderij
van maken met dieren. Ze kijken met de
klas zelfs of ‘schooldieren’ zouden kunnen. ‘Er moet natuurlijk wel iemand voor
ze zorgen. Zelf rijd ik paard. Maar een
paard heeft veel verzorging nodig. Dat kan
dus niet’.
Tijdens de introductieweek en de activiteitenweek haakten de leerlingen van
Buiten aan bij het programma in Zutphen.
‘Zo leren we de weg vast kennen. Ik weet
zeker dat ik straks helemaal naar Zutphen
kan. Ik volg ook de stermodule ‘vechtsporten’ in Zutphen. Het leuke is dat ik dan
dezelfde docent heb als bij Buiten. Je komt
dus ook bekende gezichten tegen. Het is
gewoon fijn om stapje voor stapje naar
Zutphen toe te werken'.
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EligantExpress kan niet kiezen ...

Stermodules jouw keuze!
Wil je een heel nieuwe taal leren zoals

Spaans? Wil je ontdekken hoe zaadjes

doe je misschien wel dingen die je anders

School en Media, Eligant Orkest, Sprookjes in
Beeld, Mixed Media, Koken volgens de seizoenen, Harry Potter, Musical en nog veel meer. Er
zit ook vast iets tussen van jouw keuze! En is dat
nou niet zo, dan kom je gewoon bij ons met jouw
idee en kijken we wat we kunnen doen. Kun je
niet kiezen? Wie weet kan je coach je helpen, je

nooit had geleerd.

ouders of een klasgenoot.

echte planten worden? Of wil jij je

uithoudingsvermogen testen? Het kan

allemaal tijdens onze stermodules. Tijdens
de stermodules doe je wat je echt leuk

vindt, word je beter in wat je al kunt en

Stermodule ‘Harry Potter’
Özge deed de stermodule Harry Potter: ‘het is
heel leuk en gezellig! We hebben ‘Harry Potter en
het Vervloekte Kind’ gespeeld. Niet alle scènes
zijn gedaan, want we hadden jammer genoeg
niet genoeg tijd. Het waren meer sprongen door
het verhaal. We hebben ook een choreografie
bedacht. Daarna hebben we scènes gelezen en
uitgespeeld. Je mocht ook een voorkeur hebben voor een personage dat je wilde spelen en
iedereen had ook wat te doen. Je mocht ook
jouw eigen Harry Potter spullen/merchandise
meenemen. Het leukste is wel dat iedereen ook

WEETJES OVER
SPORTEN OP HET
ELIGANT
• Bewegingsonderwijs of BO is één van je
vakken op het Eligant.

Mode ▼

• Naast de lessen BO met je klas,
volg je keuzemodules sport in de
maatwerkuren.
• Nog meer sporten? Dan kun je kiezen
uit heel veel stermodules zoals
aangepaste sporten, duursporten,
vechtsporten en nog veel meer!
• Als je topsporter bent, dan zijn er op het
Eligant allerlei mogelijkheden om het
lesprogramma aan te laten sluiten bij
jouw sport.
• Je kunt eindexamen doen in sport. Je
volgt dan het vak BSM: Bewegen, Sport
en Maatschappij.
Duursporten ▲

Groene vingers ▲

Zes weken lang ga je aan de slag met een
onderwerp van jouw keuze. Een stermodule is
altijd in de middag van 14.45 tot 16.00 uur. Kun
je niet kiezen? Je mag ook op meerdere dagen
in de week aan de stermodules meedoen. De
stermodules zijn echt jouw keuze; dat betekent
dat het mag en niet moet. Maar het is te leuk
om niet mee te doen én het staat mooi op je
voortgangsrapportage.

echt een fan is van Harry Potter en dat iedereen
enthousiast meedeed.’

De keuze is reuze
We hebben stermodules over allemaal verschillende onderwerpen. Wat dacht je van: Cambridge English, Fotografie, Circus, 1940-1945,
Open Podium, Filosofie, Start je eigen onderneming, Zonnewijzerkunde, Mode, Microscopie,
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Stermodule ‘aangepaste sporten’
Hella vertelt dat ze kennismaakte met rolstoelbasketbal en -hockey. ‘We kregen een les van
een professional. Echt leuk om te proberen.
Bij AZC deden we mee met een g-training voor
voetbal. Op school hadden we ook nog een les
met oefeningen waarbij je je ogen moest bedekken en dus echt niks kon zien. Ik ben blij dat
ik meedeed aan deze module! Ik vind het goed
dat we leren om andere zintuigen en spieren te
gebruiken die je anders niet zo vaak gebruikt.
Zo leer je ook hoe mensen met een beperking
gewoon leuk kunnen sporten.’

Op het Eligant werk je
met drie soorten modules:

ten alle
Basismodule: deze modules moe
nden.
leerlingen met een voldoende afro
al,
het
Keuzemodule: de naam zegt
en.
dit zijn modules die je kunt kiez
veel
hoe
ent
doc
Per vak hoor je van je
n.
keuzemodules je moet afronde
niet
Stermodule: deze modules zijn
kantie.
stva
herf
verplicht en starten na de
ans,
Spa
Je kunt bijvoorbeeld stermodules
uur en
Cambridge Engels, kunst & cult
sport volgen.
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Het Eligant Lyceum School voor havo, atheneum en gymnasium
biedt keuze

Je bepaalt voor een deel je eigen leerroute. Zo kun je elke dag kiezen uit verschillende
maatwerkuren.

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!

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
inbouwen voor sport of muziek.

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.

heeft een eigen Eligantplanner

Speciaal voor ons onderwijs maakten we onze eigen agenda: de Eligantplanner. Je coach maakt
je wegwijs in deze planner en helpt je bij het plannen als het nodig is. De planner maakt jouw
planning heel overzichtelijk en je hebt alle basis- en keuzemodules op een rijtje.

biedt technasium tot de examenklas

Het Eligant Lyceum is een officieel technasium. Je kunt eindexamen doen in het vak o&o
(onderzoeken 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.
Wanneer je jouw profiel kiest in de middenbouw, maak je jouw keuze.

heeft stermodules op het gebied van kunst, sport en muziek

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!
antwoord rozenkruisersgeheimschrift: Engels

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