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Eligant Lyceum
Je wordt gezien!

Je kunt het!
Je kiest je eigen 

leerroute!

open dag 5 februari
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Het kiezen van je middelbare school is superleuk, maar ook 
best spannend. In dit boekje, de Eligant Express, lees je al van 
alles over onze school. Op de open dag ligt er weer een nieuwe 
Eligant Express voor je klaar. 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. 
We gaan uit van een open dag op 5 februari zodat je sfeer kunt 
proeven. Dat kan ook tijdens een proefles. 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 dan 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 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 deel zelf je leerroute. Dat werkt 

motiverend, want je kunt jouw talenten zo goed mogelijk 

inzetten! Natuurlijk is er ook een vast programma voor 

alle leerlingen: daarbij werk je vanuit leerdoelen. Per 

vak bepalen de docenten deze doelen. Aan de hand van 

modules ga je ermee aan de slag, waarbij je binnen en 

ook buiten de school leert. Zo ben je straks helemaal 

voorbereid op het leren op hbo of universiteit.

Dit is het Eligant 
Lyceum

Een nieuwe school betekent nieuwe vakken en 
een nieuw rooster. Zó ziet een dag op het Eligant 
Lyceum er dit schooljaar uit:

Jouw rooster

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

8.45 - 9.15 uur dagstart met de klas
9.15 - 10.30 uur maatwerkuur
10.30 - 10.50 uur pauze
10.50 - 11.50 les
11.50 - 12.15 uur pauze
12.15 - 13.15 uur les 
13.15 - 14.30 uur maatwerkuur
14.30 - 14.45 uur pauze
14.45 - 16.00 uur stermodule, jouw keuze
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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 expertiseteam. 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.

WIST JE DAT… 
… je eerder examen kunt doen in vakken? 

Versnellen heet dat.
… je een vak (misschien zelfs meer) op vwo 

kunt afronden als je op de havo zit?

… je in overleg met je coach, docenten en je 

ouder(s) ook van havo naar atheneum kunt 

opstromen? 
… je na de havo ook nog je vwo-diploma 

kunt halen?

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 havo

advies havo/vwo atheneum
lessen op
atheneumniveau

atheneum
gymnasiumadvies vwo

Vind jouw match!
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BELANGRIJK!

NIEUWS

Je coach helpt jou en je klas op weg  
met onze eigen Eligantplanner
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. Als je niet goed kunt plannen is dat helemaal niet erg. 
Juist dan moet je het leren. In de onderbouw van het Eligant 
nemen we daar de tijd voor. Dan ben je er straks in de 
bovenbouw en later op het hbo of de universiteit een kei in!  

‘Een coach op het Eligant is de vervanger van je leraar op de 
basisschool’, legt Sjors op eigen wijze uit. ‘Je ziet hem of haar 
meerdere keren per week bij de dagstart en minimaal één keer 
in de drie weken tijdens een individueel gesprekje.’ 

Jan komt zelf ook uit het basisonderwijs en kan de vergelijking 
waarderen. ‘Ik denk inderdaad dat je jouw leerlingen houvast 
kan geven in de beginperiode. Ik vind het belangrijk dat ze zich 
op hun gemak voelen en dat ze weten dat ze altijd bij mij terecht 
kunnen.’

Bij Sjors en Jan was er direct een klik. ‘Ik vond 
het spannend om hem voor de zomervakantie 
te ontmoeten, maar hij was heel aardig en 
dat maakte de stap naar de middelbare 
makkelijker.’ 
Een coach kan je volgens Sjors echt helpen op 
school. ‘Als het nodig is, kan hij bijvoorbeeld 
helpen met plannen of het organiseren van je 
keuzemodules. Maar het is ook fijn je coach te 
spreken als er niets belangrijks is.’ Dat is Jan 
met hem eens. ‘En weet je wat mooi is?’, voegt 
Jan toe ‘leerlingen weten vaak al veel meer dan 
ze zelf denken. Je hoeft ze dan alleen nog maar 
een zetje te geven.’

Sjors wordt gezien!
Sjors uit 1e vindt de pauzes 
stiekem het allerleukst op het 
Eligant. Toch wilde hij voor 
deze ene keer tien minuten 
opofferen om over coaching op 
het Eligant te vertellen. Sjors 
gaat elke dag met plezier naar 
school. De rol die zijn coach 
Jan Groot Koerkamp daarbij 
vervult is niet onbelangrijk.

WEETJES
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 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. 

Je bent op zoek naar jouw 
middelbare school. Vooral 
leuk en misschien ook 
spannend. We helpen je 
bij jouw zoektocht. Dat 
doen we met deze Eligant 
Express, maar er is meer! 
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EligantExpress nodigt je uit

TIP: fijn als je met de fiets komt of met 

bus of trein. Het Eligant ligt op een paar 

minuten lopen van station Zutphen.

Jouw school?

Op 5 februari is onze open dag. Daar hebben 
we nu al zin in! Toch is het best spannend hoe 
het allemaal gaat lopen… Wij gaan ervanuit dat 
de open dag dit jaar doorgaat. 

Wel willen we de drukte op de open dag 
beperken. Het praatje van onze rector voor 
ouders is altijd supervol. Datzelfde geldt voor het 
verhaal dat onze leerlingen houden voor jullie. 
Daarom halen we deze twee uit de open dag. 

Zes informatieavonden
Al in januari komen er zes avonden waarop 
rector Arnold van Gessel het verhaal over onze 
school vertelt aan alle ouders. We weten dat 
ouders echt andere dingen willen weten als 
jullie. Jij volgt tijdens het praatje van de rector 
een proefles die je natuurlijk zelf mag kiezen. 
Tijdens die proefles vertelt een aantal leerlingen 
over belangrijke schoolzaken op het Eligant en 
beantwoorden ze jouw vragen. 

Praktisch
Om zoveel mogelijk van jullie op een zo veilig 
mogelijke manier sfeer te laten proeven op onze 
school, hebben we een aantal ‘afspraken’:
• Via onze website kun je je aanmelden voor 

een avond. We geven een seintje als dit online 
komt.

• Je meldt je aan voor de proefles van jouw 
keuze, samen met één ouder.

• Wil je meer lessen volgen, dan kun je je 
voor twee avonden aanmelden. Bij grote 
belangstelling krijgen leerlingen die voor de 
eerste keer komen wel voorrang. 

• Het praatje van de rector filmen we, dus dat 
kunnen ouders later ook thuis terug kijken.

Schrijf je in  
voor 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, maken we ook dit jaar weer 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. 

Over de open dag

Data en tijdenVoor het praatje en de proeflessen kun je de volgende data noteren:• woensdag 12 januari
• donderdag 13 januari

• dinsdag 18 januari
• donderdag 20 januari
• maandag 24 januari
• dinsdag 25 januari• (woensdag 2 februari, reserve)

Alle avonden beginnen om 18.30 uur en duren tot 20.00 uur. 

 
Via de Eligant Express online én via onze website 
houden we je op de hoogte. Welke lessen je 
wanneer kunt volgen bijvoorbeeld en hoe je je 
inschrijft, dat lees je daar. We zien je graag op 
het Eligant! 

EligantExpress heeft een coach
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EligantExpress maakt graag kennis

De allereerste lesweek op 
het Eligant staat altijd in het 
teken van kennis maken: 
met de school, met de 
docenten en medewerkers, 
met je coach en natuurlijk 
met je klas. Zeker voor 
onze brugklassers is 
zo’n eerste week best 
spannend. Daarom is de 
introductieweek ook zo 
fijn: in een ontspannen 
sfeer samen de school én 
Zutphen ontdekken.

Samen op 
ontdekkingstocht

Jonathan uit klas 1i begint meteen te stralen als we hem vragen 
naar de introductieweek. ‘Dat was echt superleuk! Op dag één was 
ik best een beetje zenuwachtig, maar we deden veel leuke spelle-
tjes om elkaar snel beter te leren kennen. Je hoeft echt niet bang 
te zijn dat je niemand kent, want je legt heel makkelijk contact en 
na een paar dagen had ik echt al nieuwe vrienden gemaakt.’
 
Ons schoolgebouw is best groot vergeleken met de meeste 
basisscholen. Was je de weg wel eens kwijt? ‘Verdwalen? Nee, dat 
doe je hier niet zo snel hoor!’ vertelt Jonathan. ‘We hebben ook 
een speurtocht door de school gedaan, dan weet je meteen alle 
handige plekjes.’
 
Tijdens de introductieweek werkten de leerlingen in groepjes aan 
Zutphenkunde. ‘Wij kozen de opdracht om een promotiefilmpje 

te maken, dat was echt grappig. We 
lieten namelijk zien waarom Zutphen 
de beste plek is om de Olympische 
Spelen te organiseren.’

PUZZEL 

Lidwien geeft 
bewegingsonderwijs, maar 
ook wiskunde. Is dat laatste 
vak niet saai? “Nee joh, het 
is hartstikke leuk”, lacht ze. 
“Voor veel leerlingen is het 
uitdagend en er worden 
steeds nieuwe dingen 
geleerd. Het is zo leuk om te 
zien dat een leerling ineens 
iets snapt als je een kleine 
tip gegeven hebt!”

Toch ontkent Lidwien niet dat niet alles even leuk is. “Nee, ik vind 
zelf algebra bijvoorbeeld veel leuker dan meetkunde, maar som-
mige dingen moeten gewoon. Door af te wisselen met filmpjes en 
voorbeelden probeer ik het zo interessant mogelijk te maken.” Dit 
probeert ze zelfs door gym en wiskunde te combineren. “Klopt, ik 
ben bezig met het maken van een combimodule. Dan spelen leer-
lingen bijvoorbeeld ‘tien tellen in de rimboe’ en leren ze tegelijk 
wat over kijklijnen!’

Lidwien houdt van het gegoochel met cijfers om tot een oplos-
sing te komen. Dat heeft ze niet van een vreemde. “Mijn opa en 
vader waren ook wiskundedocent”, zegt ze stralend. “Dat zijn mijn 
grote voorbeelden. Mijn vader heeft me heel wat bijles gegeven en 
zonder hem had ik zelf nooit zulke hoge cijfers gehaald!” 

EligantExpress ontdekt wiskunde

Goochelen met cijfers

Ga jij deze 
uitdaging aan? 
Dit is een tectonic puzzel. 
Deze is opgedeeld in 
blokken van een tot en 
met vijf vakjes. In die 
vakjes moeten vervolgens 
cijfers worden geplaatst. 
Wanneer het blok bestaat 
uit één vakje, komt er 
het cijfer 1 in te staan. 
Een blok van twee vakjes 
krijgt de cijfers 1 en 2; in 
een blok van drie vakjes 
moeten de cijfers 1, 2 en 
3 komen, en zo verder. 
De bedoeling is dat je de 
hele puzzel op die manier 
vult en dat vakjes met 
dezelfde cijfers elkaar niet 
raken, ook niet schuin. 
Veel succes!
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Scan 
deze QR-

code en check 
ons filmpje over 

de introweek!

Onze brugklassers sloten 

de eerste week af met 

een vossenjacht in de 

binnenstad. Zij zochten 

opvallende personages in 

de stad, kregen daarvan 

een letter en vormen 

samen de zin: tijd voor 

ijs! Eenmaal terug op 

school was het ook echt 

tijd voor ijs. 
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Leren door te doen!Een grote open ruimte 

met een werkplaats, een 

presentatieruimte en 

heel veel plekken waar je 

zelfstandig of in groepjes 

aan het werk kunt, dat is 

het technasium! Hier volg 

je het vak onderzoeken en 

ontwerpen (O&O), waarbij 

je aan de slag gaat met 

opdrachten uit de praktijk. 

Een mooi voorbeeld is de 

Buddyrun, waarvoor onze 

leerlingen nu een hindernis 

ontwerpen voor mensen 

met een visuele beperking.

EligantExpress kijkt rond in het technasium

Nadat ze in groepjes van hun 
idee een ontwerp hebben 
gemaakt, gaan ze dit bij 
O&O ook echt uitvoeren. 
Het allerleukste is dat je zult 
ontdekken dat lang niet alles 
volgens plan loopt en dat er 
aanpassingen nodig zijn. Bij 
dit vak werken we met de 
ontwerpcyclus. Fouten maken 
is dus helemaal niet erg; daar 
leer je juist veel van!

Wist je dat...
je hier na schooltijd 

mag sleutelen aan een 

kart? Die bouwen we 

om naar zonne-energie! 

we veel toffe 

stermodules hebben op 

het technasium? Zoals 

groene vingers en Lego 

mindstorms.

In alle kleuren 
van de 
regenboog
 Misschien heb je ze al wel gezien op jouw 

sportvereniging, op de markt, op de fiets, op vakantie 

of… overal eigenlijk! Want veel leerlingen lopen vol 

trots rond in hun Eligant hoodie. Eligant pennen, 

waterflessen, puzzels, T-shirts, onze collectie wordt 

steeds groter.

De docenten vinden onze hoodies zelfs zo fijn, dat zij de 
vrijdag tot Eligant-hoodie-dag hebben benoemd! Wil jij ook 
zo’n toffe sweater? We hebben geen webshop, maar bij het 
leerlingencentrum van de onderbouw kun je al deze items 
kopen (betalen met PIN).

EligantExpress loopt er hip bij

Een ander voorbeeld is de 
basismodule 'vliegende start', 
waarbij onze brugklassers 
papieren vliegtuigjes hebben 
ontworpen én gemaakt. Het 
groepje van Jip vertelt hier 
enthousiast over:
 ‘Op internet hadden 
we gelezen dat dit het 
wereldkampioen papieren 
vliegtuig zou moeten zijn. We 
hebben het stap voor stap 

Niets leuker dan zelf iets 
maken, dus de leerlingen 
willen het liefst meteen 
zelf aan de slag. In 
de werkplaats staan 
allerlei machines waar 
je mee kunt werken: van 
figuurzaagmachine tot 
accuboor. Maar het moet 
natuurlijk wel veilig! 
Daarom krijgen onze 
brugklassers allereerst 
les in het veilig werken 
met machines.

gevouwen, maar hij vloog niet 
verder dan 3 meter. Ook na 
aanpassingen aan de vleugels 
en punt vloog hij niet fijn. 
We hebben toen een eigen 
papieren vliegtuig bedacht, 
gemaakt en getest en dat 
vliegt ruim 10 meter ver!’
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3-2-opletten nu… 
LIVE!

EligantExpress kan het!

Nils en Willemijn pakken de regie
Vorig jaar om deze tijd zaten Nils en Willemijn net bij elkaar in de 
klas. ‘We kenden elkaar niet’ zeggen ze tegelijk. Ze komen allebei 
van een andere school en zijn vanaf klas 1 goede vrienden.  

Je wordt gezien
Allebei deden ze mee met de stermodule Eligant TV. ‘Nils kon dat 
eigenlijk al’ vertelt Willemijn. ‘Hij was altijd al bezig met tv maken. 
Voor mij was het compleet nieuw. Ik leerde veel van Nils.’ ‘Maar 
toen we dat interview moesten maken vond ik dat toch ook zóóó 
spannend. Net als jij’ zegt Nils. ‘We vroegen Sem (ex-assistent-
schoolleider, red.) of we hem mochten interviewen. Hij zag wat 
we konden en zo kwam van het een het ander. Als we niet waren 
opgemerkt dan zaten we hier nu niet’.  
 
Je kunt het
Inmiddels weten we allemaal dat de twee veel kunnen: van 
fotografie tot filmpjes tot Eligant LIVE.  ‘Dat zijn de Live-
uitzendingen over allerlei onderwerpen, die we samen met andere 
leerlingen en ook met docenten maken’. ‘Dat is best spannend 
eerst’. Inmiddels heeft school een heuse studio in lokaal A06 en 
pakken Nils en Willemijn samen de regie bij een uitzending. 
 

Aan tafel in studio A06 

praat ik gezellig met Nils en 

Willemijn. Dit keer zitten zij 

aan tafel en niet achter het 

scherm en alle knoppen. De 

twee tweedeklassers zijn 

de makers van Eligant LIVE 

en heel veel filmpjes op ons 

YouTube-kanaal. 

Als extra uitdaging zitten er letters 

en leestekens verstopt in onze 

school.  Bij de start van de virtuele 

tour krijg je hier meer uitleg over. 

Ben jij een echte speurneus en maak 

jij van alle letters de juiste zin? Dan 

maak je kans op een Eligant-pakket.

360 graden Eligant

Ben jij benieuwd naar onze school en kun 
je eigenlijk niet wachten tot onze open 
dag van 5 februari 2022? Scan dan nu 
de QR-code en stap alvast digitaal onze 
school binnen! Via onze virtuele tour maak 
je kennis met leerlingen, docenten en de 
verschillende vakken. Door op de pijltjes 
te klikken loop je als het ware door het 
gebouw aan de Isendoornstraat 3 heen. Zo 
kies jij jouw eigen route door het Eligant! 

Ga op onderzoek uit en leer bijvoorbeeld in 
het lokaal van klassieke talen welke woorden 
wij vanuit het Grieks hebben overgenomen in 
de Nederlandse taal. Bij Mens en Wereld staat 
een klimaat-puzzel voor je klaar en bij wiskunde 
staan magische vierkanten op je te wachten. Op 
het technasium kun je bij het vak onderzoeken 
en ontwerpen een challenge doen en ook in de 
BiNaSk-lokalen staan leuke proefjes voor thuis. 
Ga de uitdagingen aan en ervaar alvast hoe wij 
werken en leren. 

Tijdens jouw tocht door onze school kom je ook 
veel filmpjes tegen, bijvoorbeeld van onze rector. 
Zo krijg je al veel informatie en kun je alvast sa-
men met je ouder(s) sfeer proeven. We wensen 
jullie alvast een fijne virtuele wandeling!

Wat het leukst is? ‘Filmpjes zijn leuk vanuit de 
perfectie’ vindt Nils ‘en LIVE vanuit de spanning’. 
‘Mensen leren kennen’ vult Willemijn aan. 
‘Door de filmpjes ontmoeten we leerlingen die 
we niet kennen en ook docenten en andere 
medewerkers. Leuk als we ze tegenkomen in de 
gang’.
 
Het kost een hoop tijd, ook al zijn de twee goed 
op elkaar ingewerkt, want ze willen kwaliteit 
leveren. ‘Schoolwerk gaat voor. Als dat af is, dan 
mogen we filmen. Zie het als beloning; een stok 
achter de deur’, aldus Nils. ‘Thuis kijken ze ook 
mee en zijn ze erg betrokken. Bij de filmpjes en 
bij het schoolwerk. De planning moet kloppen 
hè’.  

 
Wat ze later worden willen? Allebei weten ze het 
nog niet. ‘Sowieso wil ik werken’ zegt Willemijn 
‘en geld verdienen. Dat lijkt me nu al leuk, maar 
ik ben nog te jong’. ‘Misschien wel een eigen 
bedrijfje… gaan we films maken’. Het gesprek 
gaat alle kanten op. Lachend: ‘Jullie kunnen 
natuurlijk altijd bellen dan; mailen mag ook.  
Ongetwijfeld gaan we nog veel van deze twee 
horen! 

EligantExpress neemt alvast een kijkje

Tip
Een ideaal ‘uitje’ 

met het hele gezin 
in de kerstvakantie

111010
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Beeldend
Bij de keuzemodule wonen om te dromen 
gaan de leerlingen als echte architecten 
aan de slag. Caspian geeft uitleg: ‘Ik heb 
al een ontwerp gemaakt en ga nu begin-
nen met de bouw van mijn droomhuis. 
Ik maak een grote glazen koepel, zodat 
je een prachtig uitzicht hebt. Het lijkt me 
heel tof om dit huis ooit echt te bouwen 
aan de kust van Kroatië!’ 

EligantExpress zoekt graag creatieve uitdaging

Draai maar 
door in kunst

Theater
Duik in de wereld van theater! Stap in 
de module van Harry Potter en dompel 
je onder in magie. Maak kennis met het 
maskerspel in leerjaar 2, maak een klok-
huisaflevering in leerjaar 1 en speel mee 
in een voorstelling als stermodule.

Kunst is een mooie manier om te laten 
zien hoe je je voelt, wat je bezighoudt en 
wat je mooi vindt. Daarom is het goed om 
ook je creativiteit verder te ontwikkelen. 
Op het Eligant Lyceum werken we met 
de kunst-carrousel. Je krijgt daarbij les 
in beeldende kunst, muziek én theater. 
Om de acht weken draai je een onderdeel 
door. Natuurlijk zijn er ook veel 
verschillende keuzemodules en 
stermodules voor het vak kunst.

Drie voorbeelden uit onze  
kunst-carrousel:

Muziek
In de eerste twee jaar ga je aan de slag 
met alle popinstrumenten: gitaar, piano, 
basgitaar en drumstel. Zang maakt de 
band compleet! Bij de keuzemodules kun 
je bijvoorbeeld meer leren over Hiphop. 
Nog meer muziek? Tijdens de stermodules 
duik je in de wereld van geluidstechniek of 
werk je mee aan de muzikale begeleiding 
van onze theatervoorstelling.

Hadassah en Eva zitten in 1b. Ze 
hebben allebei hun boek bij zich en 
vertellen daar graag over. ‘Mijn boek heet 
Lepelsnijder’, vertelt Eva vrolijk. Een gekke 
titel natuurlijk, maar Eva viel voor de kaft. 
‘Ik vond dat het boek er mooi uitzag en 
gelukkig is het ook mooi en spannend.’ 

Eva kocht het boek in de 
kinderboekenweek, maar Hadassah 
leende het boek wel in de mediatheek 
op school. ‘Eigenlijk wist ik niet wat ik 
moest kiezen, maar een vriendin zei dat 
dit boek (Het geheim van Lina en Lotte) heel 
leuk was. Ik lees wel graag over vrienden 
en familie, maar ook spannende of juist 
grappige boeken.’

Hadassah legt uit wat de mediatheek 
eigenlijk is. ‘Het is een soort bieb waar 
je ook rustig huiswerk kan maken. Met 

de basisschool gingen we vaak langs de 
bibliotheek, maar dat hoeft nu niet meer, 
omdat hier heel veel boeken zijn.’

Eva vindt het fijn dat er veel gelezen 
wordt op het Eligant. ‘Maar soms is 
het ook vervelend, want dan zit je net 
lekker in een boek en dan moet je weer 
stoppen.’ Hadassah vindt het goed dat 
er veel aandacht aan lezen wordt besteed. 
‘We hebben het er in de klas ook over 
gehad waarom lezen zo goed voor je is.’ 
‘En het is ook gewoon leuk’, valt Eva haar 
bij.

Tot slot heeft ze nog een prima boekentip. 
‘Ik vond Alaska van Anna Woltz erg mooi, 
maar Lampje van Annet Schaap trouwens 
ook!’ Natuurlijk zijn die boeken op het 
Eligant te vinden, net als heel veel andere 
pareltjes! 

EligantExpress is dol op boeken

Keuze genoeg in de mediatheek
Wist je dat…
wij tijdens 
het tweede 
maatwerkuur altijd 
starten met een 
kwartiertje lezen? 
Juist omdat wij 
lezen zo belangrijk 
én leuk vinden.

links Eva, rechts Hadassah
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keuzes en je wordt daar ook in gesteund. 
Ik ben er echt van overtuigd dat het 
Eligant de beste keuze voor mij was. 
De werkwijze, de manier hoe er met je 

Flore: Hoe vond je de overstap naar de 
middelbare school? 
Julia: Het was fijn dat we langzaam 
konden opstarten, zodat ik in mijn 
eigen tempo kon wennen. Het was 
best even spannend omdat alles nieuw 
was, maar tijdens de introweek leerde 
ik iedereen kennen. Ik vond het eerlijk 
gezegd leuker dan ik van tevoren had 
gedacht!

Flore: Wat had je dan verwacht? 
Julia: Ik heb er in de zomervakantie 
veel aan gedacht, hoe zou het gaan?  
Ik wilde graag een goede indruk 
achterlaten, dus dat vond ik wel 
spannend. Maar naar een paar dagen 
voelde ik me al op mijn gemak in de klas 
en had ik mijn plekje echt gevonden. Ik 
vond het vooral heel leuk om meer over  
iedereen te weten te komen.
 
Flore: Mis je ook iets van de basisschool?
Julia: Mijn oude vrienden van groep 8, 
daar hadden we echt een leuk clubje. 
Ook mis ik mijn juf wel, met haar had ik 
een goede band opgebouwd. Maar ik heb 
gelukkig een fijne klas hier op het Eligant 
én een leuke coach!
 
Flore: Waarom heb je voor het Eligant 
gekozen?
Julia: Ik ben al in groep 7 gaan kijken bij 
verschillende scholen. Op deze school 
voelde ik me eigenlijk meteen op mijn 
gemak. Ook leek mij de werkwijze van 
het Eligant erg fijn, want je bent vrij in je 

EligantExpress interviewt een brugklasser

Onze reporter Flore (klas 2i) treft in de pauze 

brugklasser Julia (klas 1h) en stelt haar een aantal 

belangrijke vragen over brugklaszaken. 

‘Hier had ik al snel mijn 
plekje gevonden’

15

links Julia, rechts Flore

‘Ik ben geboren in Ottawa en woonde 
ongeveer vier jaar in Canada. Mijn vader 
is Canadees. Mama is Nederlands. Thuis 
praat ik Engels met papa en Nederlands 
met mama. Toen ik vier was, verhuisden 
we naar Brussel. Daar ging ik naar een 
internationale school. Op mijn negende 
kwam ik in Nederland en voor het eerst 
op een Nederlandse school. Het was wel 

EligantExpress kiest eigen leerroute

Maeve volgt haar gevoel
In de middenbouw (klas 3) troffen we onze 

eerstejaars Maeve bij de stermodule Cambridge. 

Dat is niet zo gek. Maeve werd geboren in Canada 

en zit na wat omzwervingen nu bij ons in de 

eerste klas. Daar volgt ze voor Engels haar route.

even spannend vanwege de taal, maar 
uiteindelijk ging het gewoon goed’.

En nu zit Maeve in klas 1d. Met Engels 
volgt ze haar eigen route. ‘Dat vind ik 
wel spannend, Cambridge met klas 3. Ik 
vind het bijvoorbeeld lastig om fouten te 
maken. Engels is toch mijn taal. Spreken 
en lezen is geen probleem. Op schrijfvaar-
digheid en spelling heb ik best nog veel 
te leren. Dat doe ik nu met Cambridge. In 
de lessen Engels van mijn klas ben ik dan 
daarmee bezig of met ander schoolwerk. 
Dat overleg ik met mijn coach en de do-
cent. Als een klasgenoot iets vraagt, help 
ik natuurlijk’. 

Maeve bezoekt haar opa en oma in 
Canada jaarlijks. ‘Als het kan dan hè. Dan 
gaan we voor langere tijd zodat we ook 
echt de tijd hebben met elkaar. Ik vind de 
natuur daar ook heel mooi. Zo groen en 
zoveel bos; meer dan hier. In Australië en 
Nieuw-Zeeland woont familie van mijn 
moeder. Die twee staan op mijn verlang-
lijstje. Ik hoop daar ook nog eens naar toe 
te gaan’.  

Waarom eigenlijk het Eligant? ‘Gelukkig 
bezocht ik al wat scholen in groep 7. Maar 
ik was nog niet op het Eligant geweest. 
En toen zag ik de filmpjes en het inter-
view van het Eligant. Dat was in de online 
periode. Je mag zelf dingen kiezen, dat 
past wel bij me. Dat doe ik nu ook met 
Engels (en ik koos trouwens ook voor de 
stermodule trefbal). Maar het belangrijkst 
is toch mijn gevoel. Dat volgde ik gewoon. 
En dat voelt nog steeds goed’, voegt ze er 
lachend aan toe. ‘En ik was de enige van 
mijn school. Maar ook dat is niet erg. Ik 
ken al heel veel kinderen van voetbal, vol-
leybal en theater en je maakt snel nieuwe 
vrienden’.

Eligant komt van het Latijnse 

werkwoord eligere, dat kiezen 

betekent. Letterlijk betekent het 

laat ze kiezen. Een naam met 

een betekenis dus, want op het 

Eligant kun je heel wat kiezen. 

*
Stermodules 
doe je omdat je 
ze leuk vindt en 
omdat je beter 
wilt worden waar 
je goed in bent!

omgegaan wordt, de vakken, de lesuren, 
je coach waarmee je om de drie weken 
een gesprek hebt, etc. 

Flore: Wat is jouw advies aan de leerlingen 
die nu een middelbare school gaan kiezen?
Julia: Volg je gevoel, waar ben jij op je 
plek? Ik voelde me erg op mijn gemak 
toen ik de eerste keer kwam kijken op het 
Eligant en dat gevoel heb ik nog steeds. 
Met plezier naar school gaan lijkt mij het 
allerbelangrijkste!

*

In de Eligant Express van februari alles over:
gymnasium, Latijn en Grieks
activiteiten op onze school
sporten en bewegingsonderwijs
stermodules, jouw keuze
en nog veel meer :-)

De Eligant Express verschijnt op onze open 
dag.



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!

Colofon
Tekst: Flore Blok,  Marieke van Loo, Madelon Meerbeek, Gijs Wasseveld 
Vormgeving: Karen Folkertsma
Fotografie: Eligant Lyceum, Daan Noordhuizen 
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Eligant Express is een magazine over 
het Eligant Lyceum gemaakt voor 
leerlingen van groep 7 en 8.


