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Woordenboek
Eligant Lyceum
Coach: je coach kun je
vergelijken met je meester of juf
van groep 8. Bij je coach kun je
altijd terecht. Je ziet je coach in
de dagstart met de klas, iedere
drie weken bij jouw eigen
coachgesprekje en iedere acht
weken bij het driehoeksgesprek
samen met je ouder(s). Je
maakt al voor de zomervakantie
kennis met je coach.
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 werkt extra aan je
studievaardigheden.
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.
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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Het Eligant Lyceum is

een school voor havo,

eum
um. Op het Eligant Lyc
atheneum en gymnasi
alt voor een deel zelf je
kun je kiezen. Je bepa
jouw
tiverend, want je kunt
leerroute. Dat werkt mo
is
lijk inzetten! Natuurlijk
talenten zo goed moge
n:
mma voor alle leerlinge
er ook een vast progra
palen
leerdoelen. Per vak be
daarbij werk je vanuit
dules
n. Aan de hand van mo
de docenten deze doele
ook
g, waarbij je binnen en
ga je ermee aan de sla
aal
Zo ben je straks helem
buiten de school leert.
op hbo of universiteit.
voorbereid op het leren

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.
Zó ziet een dag op het Eligant Lyceum er dit schooljaar uit:
8.45

– 9.15

uur

9.15

– 10.30 uur

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.

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.
advies havo

advies havo/vwo

advies vwo

havo

atheneum

lessen op
atheneumniveau

atheneum
gymnasium

dagstart met de klas
maatwerkuur

10.30 – 10.50 uur

pauze

10.50 – 11.50 uur

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!

Dit zijn de vakken die je krijgt
in de brugklas:
Nederlands, Engels, Frans, Duits, klassieke
talen*, wiskunde, mens & wereld, onderzoek
& ontwerpen**, bewegingsonderwijs en
kunst (beeldend, muziek, theater).
* Klassieke talen heb je op het gymnasium
** In klas 2 krijg je ook bina (biologie/natuurkunde)

WIST JE DAT…

in vakken?
… je eerder examen kunt doen
dat.
Versnellen heet
r) op vwo
… je een vak (misschien zelfs mee
zit?
kunt afronden als je op de havo
enten en je
… je in overleg met je coach, doc
neum kunt
athe
r
naa
havo
ouder(s) ook van
en?
opstrom
-diploma
… je na de havo ook nog je vwo
kunt halen?
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Eligant Express leest verhalen

Eligant Express stelt vragen over het gymnasium

Een puzzeltaal vol
verrassingen

Stijn gaat de uitdaging aan op het gymnasium
Een nieuwe school, een
nieuwe klas, nieuwe
docenten en dan ook nog
een nieuwe taal. Stijn uit
klas 1i durfde dat wel aan en
koos voor het gymnasium
en dus ook voor het vak
Latijn. Tijd voor een paar
vragen!

In leerjaar 2 krijgen
leerlingen op het
gymnasium ook het vak
Grieks.

Stijn: Best een beetje
spannend, want we gaan

dan een nieuw alfabet
leren en dat kost vast
veel tijd. Maar de Griekse

Hoe bevalt het op het gymnasium?
Goed! Ik zit in een gezellige klas en het vak Latijn is ook echt leuk.
Het was eerst wel even wennen hoor, want de uitspraak van de
woorden is heel anders dan het Nederlands. Maar in de les vertalen we teksten en leren dan ook steeds nieuwe woorden. Latijn
is echt een soort puzzeltaal, elke zin moet je stukje voor stukje
vertalen. Je komt er ook steeds meer achter dat veel woorden die
wij nu gebruiken eigenlijk uit het Latijn komen.
En waar gaan die Latijnse teksten dan over?
We leren nu bijvoorbeeld over het ontstaan van de stad Rome,
dat is een verhaal over de broers Romulus en Remus. Mijn docent mevrouw Van Gelder kan hier heel mooi over vertellen. Bij al
deze nieuwe verhalen bedenk ik dan zelf plaatjes in mijn hoofd,
zo komt het echt tot leven. Je vraagt je dan wel af, is het vroeger
echt zo gegaan?
Heb je nog een goede tip voor toekomstige brugklassers?
Wil je een stapje extra zetten en ga je een uitdaging niet uit de
weg? Dan zou ik zeker voor het gymnasium kiezen als je dat
advies van je basisschool hebt gekregen. Het is echt de moeite
waard!

cultuur heeft ook veel

mooie verhalen, dus daar
heb ik ook veel zin in!

Stijn

Merlette van Gelder is
docente klassieke talen
(Latijn en Grieks) en vult
Stijn mooi aan: ‘De Latijnse
taal en cultuur is eigenlijk
overal om ons heen, al
heb je dat misschien
helemaal niet door. Kijk
maar eens in het kastje van
je badkamer, de meeste
merken tandpasta komen
rechtstreeks uit het Latijn.
Prodent bijvoorbeeld: ‘pro’
betekent voor en ‘dent’
betekent tand. Maar ook als
je door de binnenstad van
Zutphen loopt kom je veel
kenmerken uit de Latijnse
cultuur tegen. Kijk eens
omhoog naar de gebouwen
en je ontdekt opeens de
bouwstijl van een Romeinse
tempel. En wat dacht je van
die fontein midden op de
markt?’

De Latijnse wortels
van Eligant

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.

GYMNASIUM-WEETJES

in klas 1 heb je Latijn
in klas 2 komt Grieks erbij
in allebei de talen kun je
eindexamen doen
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De eerste
Eligantdag van...
Anne uit klas 1h schrijft een
verhaal over haar eerste dag
bij ons op school.
Dat doet ze voor een
keuzemodule van het vak
Nederlands. Wij mogen haar
verhaal met jullie delen.

De eerste schooldag is voor
iedereen altijd spannend. Dat
hoort ook zo. Maar ik kende nog
helemaal niemand echt goed in mijn klas en daarom was het voor
mij nog iets spannender.
Ik ben op weg naar Pieke omdat wij hebben afgesproken samen
naar het station te fietsen. Ze staat al klaar op de oprit om weg
te fietsen. We fietsen weg naar het station en halen makkelijk de
eerste trein. We stappen in en zijn al in tien minuten in Zutphen.
Het is nog een heel klein stukje lopen en dan zijn we bij de school.
Wat een groot gebouw. Maar ja, dat is wel logisch met al die
verschillende lokalen en docenten. We komen binnen en gaan de
trap op naar de kluisjes. We moesten wel eerst nog een sleuteltje
ophalen want anders kan je ook geen kluisje openen. Ik ben klaar
en heb al mijn spullen in mijn kluisje gedaan die ik nu niet nodig
heb.
Ik neem afscheid van Pieke en loop dan richting de klapdeuren
voor het technasium. Daar moeten we even wachten tot de
docent ons ophaalt en we mee naar binnen kunnen. Ik ga bij
Emme, Julia en Bissan zitten want die herkende ik nog van de
kennismakingsmiddag; fijn! We zijn het eerste stuk van de dag
bezig met spelletjes om elkaars namen te leren. Dan gaan we
bezig met Zutphenkunde. We moeten met ons groepje een
project maken over Zutphen. De eerste pauze zit ik weer met
Emme, Julia en Bissan want ik had eigenlijk meteen door dat zij
mijn vriendinnen moeten worden. De rest van de dag zijn we
ook weer bezig met Zutphenkunde en elkaar leren kennen. De
tweede pauze zit ik ook weer bij dezelfde meiden. Zij worden mijn
vriendinnen ik wist het meteen.

5

Eligant Express maakt kennis

Eligant Express gaat graag naar buiten

Jongens aan de bal

Je wordt gezien ...
... door het

leerlingencentrum,
hét centrale punt van het
Eligant. Je loopt er langs als
je de school in en uit gaat
en je kunt hier altijd terecht
met vragen. Heb je een
pleister nodig? Moet je naar
de orthodontist? Ben je een
fietssleutel kwijt? Ga je ziek
naar huis? Heb je een lekke
band? Ben je verdrietig of
wil je even gezellig kletsen?
Onze collega’s Rutger,

Het liefst zouden Jesper

Edwin: ‘Op het Eligant Lyceum willen we graag weten hoe het met
je gaat. We beginnen ’s ochtends al vroeg, zodat we alle leerlingen
binnen zien komen en het snel in de gaten hebben als er iets is.
Ook hebben we veel contact met de coaches. Samen zorgen we
ervoor dat we elke leerling zo goed mogelijk kunnen helpen. ’
Rutger: ‘Elke dag zorg ik voor twee maatwerkuren om stil te
kunnen werken, een fijne plek om in alle rust verder te gaan met
je schoolwerk. Daarnaast vang ik samen met vakdocenten en
collega’s lessen op, bijvoorbeeld wanneer een docent ziek is. Zo is
er geen lesuitval op het Eligant!’
Madelon: ‘Elke dag is anders op het Eligant, dat maakt ons werk
zo leuk. Het mooiste moment van de dag? Dat zijn de pauzes!
Want dan zie je dat de leerlingen van verschillende klassen samen
eten, relaxen en spelletjes doen. We vinden het belangrijk dat
onze leerlingen ook in contact blijven met elkaar, daarom geen
mobieltjes bij ons op school.’

Madelon en Edwin zijn er
voor jou!

Madelon

Edwin

Rutger

WIST JE DAT…

het leerlingencentrum
ook een eigen winkeltje
heeft? Je kunt daar
bijvoorbeeld Eligant
waterflessen, hoodies,
pennen en T-shirts kopen!

Spelletjes doen

Bij mooi weer zijn de meeste leerlingen lekker buiten
op het plein en het grasveld achter de school. Naast
ballen kun je bij het leerlingencentrum nog veel meer
lenen, zoals KUBB-spellen, beachtennis, frisbees en
jeu des boules. Als het dan een keertje regent, komen
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de kaart- en bordspelletjes goed van pas!

en Younes de hele dag
bewegingsonderwijs
volgen, maar helaas staan
er ook nog wat andere
vakken in hun rooster. Toch
zorgen ze ervoor dat ze
genoeg in beweging zijn.

Een bal, of iets anders om mee te spelen, kan je halen bij
het leerlingencentrum. ‘Je moet dan iets inleveren van jezelf,
bijvoorbeeld je sleutels of portemonnee en die krijg je dan later
weer terug’, vertelt Younes. ‘We gaan vaak voetballen op het
plein achter de school. Eerst hing daar een bordje dat dit niet
mocht, maar die is gelukkig weggehaald’, zegt Jesper. 'Op school
bewegen we al veel, maar als we geen gym hebben, is het fijn dat
we toch elke dag kunnen sporten.’ Daar is Younes het mee eens.
‘Sporten is fijn, want je krijgt er juist energie van. Je hoofd is dan
ook weer leeg voor de volgende lessen.’

Leren om je
eigen grenzen
aan te geven
‘Bij bewegingsonderwijs
(BO) gaat het er niet om
of je heel goed bent in een
bepaalde sport’ vertelt
gymdocent Daan Boonman.
‘Je leert je klasgenoten
beter kennen, je leert
goed samenwerken en
doelen stellen. Maar je
leert bijvoorbeeld ook
om je eigen grens aan te
geven. Natuurlijk ben je
bij BO in beweging!’ In de
wintermaanden sport je
in de gymzaal. Wanneer
het warmer wordt en het
zonnetje schijnt, gaan we
lekker naar buiten om te
sporten op het veld. ‘We
doen ieder jaar mee met
het grote TOELOE-toernooi
voor alle brugklassers uit
Zutphen en omgeving.
En natuurlijk met de
olympische spelen voor
middelmare scholen,
Olympic Moves.’

Weetjes over SPORTEN op het Eligant
Bewegingsonderwijs (BO) is één van je vakken op het
Eligant.
Naast de lessen BO met je klas, volg je keuzemodules
sport in de maatwerkuren. Er is een groot aanbod in
keuzemodules: van frisbee tot ringzwaaien, van racketsport tot minitrampolinespringen en van verspringen tot
freerunnen.
Nog meer sporten? Dan kun je kiezen uit heel veel stermodules zoals aangepaste sporten, duursporten, vechtsporten, circus 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.
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Eligant Express bladert door het fotoboek

Eliganthousiast

Op 3 december bracht
Sinterklaas een bezoekje
aan onze school. Voor de

laatste week vóór kerst
hadden we ook veel mooie
plannen… maar toen
kwam een vervroegde

Zo veel bijzondere (leer)
momenten op het Eligant,
daar worden wij allemaal
heel blij van. Eliganthousiast
noemen we dat. We delen
graag een paar mooie

en Het Stedelijk vanuit
huis een feestje vieren
met BESTZutphen. Een

herinneringen met je.

kerstvakantie en sloten we
het jaar online af met een
gezellig kerstontbijtje

Op vrijdag 4 juni konden
alle leerlingen van het
Eligant, het Baudartius

online schoolfeest met
optredens van BN’ers
én eigen leerlingen,

grappige filmpjes, een
pubquiz en een loterij.
Een feest voor jong en

We sloten vorig schooljaar af met een zonnige

zomeractiviteitenweek met suppen, vanaf een
raftboot onderzoek doen op de Grote Gracht,
Zutphen schoon prikken (ruim 83 kilo!), een
ruime keuze aan workshops, een sportdag en

meer … en voor klas twee een kamp op de Hoge
Veluwe (met de fiets!).
Donderdag 23 december
zou er een groot schoolfeest

oud!
We denken graag in
mogelijkheden, zoals
tijdens de lockdown

zijn. Dat houden we tegoed
tot Pasen. Gelukkig hadden
Nils en Willemijn een
vooruitziende blik (1 R). Ze

kijken wat nog wél
kan. Dat werd vorige

vroegen of ze The masked
teacher mochten organiseren.
Dat mocht en meer dan 1000

winter een spontane
sneeuwpretplezierdag
met allemaal challenges
in de sneeuw. Het doel
‘met rode wangen
’s avonds aan de
keukentafel’ haalden

we met gemak en veel
plezier.

Op Valentijnsdag was
de drive-through. Alle

leerlingen kwamen
met de fiets een lekker

koekhart ophalen:
als extra steuntje

in de rug tijdens de
lange periode van

thuisonderwijs én een
fijn moment om elkaar

weer even live te zien.
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met de klas.

kijkers genoten van dit online
feest; hopelijk volgend jaar live

Op eigen initiatief organiseerden
onze leerlingen een biosavond.

met nog meer publiek!

Op gymmatten in de aula een
film kijken op het grote scherm,

tussendoor een frietje en als
afsluiting een ijskar buiten. Een

hele gezellige avond voor en
door onze leerlingen.

Afgelopen september mocht
er weer meer en vierden we
samen de dag van de Duitse

taal. Après-ski-zanger Immer
e
Hansi gaf een concert in onz
een
grote aula. We hadden
f
fantastische middag inclusie
polonaise.

We blijven Eliganthousiast en kijken uit naar alle mooie momenten van 2022!
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Eligant Express informeert jou!

Eligant Express krijgt handige tips

We helpen elkaar: van
brugklassers voor brugklassers
Onze brugklassers zijn al helemaal gewend. Dat gaat
echt supersnel. Je wordt geholpen door je coach,

Lees mee met de
Eligant Express online
Om jou en je ouders

door je docenten, door vrienden en vriendinnen, door

steeds op de hoogte te

juniorcoaches én… je helpt elkaar. Daarom hier alvast

houden als er iets nieuws

wat tips van brugklassers van nu voor toekomstige
brugklassers.

te melden is over de
overstap van groep 8 naar
de brugklas, maken we
de Eligant Express online.
Voor deze nieuwsbrief kun
je je aanmelden via onze
website www.eligant.nl. We
informeren je dan via de

Kennismaken met je coach en je klas
Wanneer je je hebt aangemeld op onze school
dan maak je al voor de zomer kennis met je klas
en met je coach. De datum voor de kennismakingsmiddag met je klas staat vast: dat is woensdag 22 juni. Op die middag komen alle nieuwe
leerlingen naar school.
Samen met je ouder(s) heb je vóór de kennismakingsmiddag je coach al ontmoet. Je krijgt
daarvoor een persoonlijke uitnodiging van je
coach. Zo begin je na de zomervakantie goed
voorbereid op jouw nieuwe school!

mail wanneer het nodig is.

360 graden Eligant

Over vrienden en vriendinnen:

‘Die heb je echt nodig om de brugklas door te komen, want
plezier maken is het belangrijkste. Je leert meteen op de
kennismakingsmiddag al andere klasgenoten kennen. In de
dagstart met je klas besteedt je coach aandacht aan elkaar leren kennen. Door de maatwerkuren kom je heel veel kinderen
tegen. Dus vrienden heb je zo!’

Over reizen met de trein:

voor als je wat verder van Zutphen woont, bijvoorbeeld in
Deventer, Dieren of Doesburg:
• ‘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!’
• ‘Wij nemen eigenlijk altijd een trein te vroeg. Want als er dan
toch vertraging is, ben je alsnog op tijd bij de dagstart.’
• ‘Het is wel heel handig om al meteen aan het begin van het
schooljaar een eigen fiets op school te hebben. Dan kun
je naar het sportveld fietsen en meedoen met activiteiten
buiten de school.’

Over tassen:

• ‘Neem een boekentas met laptop-vak.’
• ‘Een rugtas is makkelijker met dragen.’
• ‘Je tas in een krat voorop je fiets is onhandig, dan ga je slingeren; beter een fietstas.’
• ‘Pak je tas altijd de avond van te voren in. Dan vergeet je
niets en heb je ’s ochtends meer tijd.’
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er ons
Wil je alles weten ov
Dit
onderwijsconcept?
www.
ite
staat op onze webs
en.
eligant.nl/document
s
Daar vind je ook on
andere
toelatingsbeleid en
nten.
belangrijke docume

Samen met onze leerlingen maakten we 360
graden-foto's van onze school. Het was een hele
klus en we zijn blij met het resultaat. Op onze
website kun je dus altijd 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 altijd sfeer proeven op
jouw moment.

Jouw keuze
Is het Eligant Lyceum jouw keuze? Dan kun je
je samen met je ouder(s) tussen 1 en 15 maart
aanmelden via onze website www.eligant.nl. Je
meldt je altijd aan voor één school voor voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat je dat doet
omdat het dossier van je basisschool maar voor
één school tegelijk klaargezet kan worden. Stel
dat er onverhoopt geen plek is op onze school
dan hebben we afspraken met andere scholen in
Zutphen en omgeving. Je kunt dus altijd ergens
terecht. Meer hierover lees je in het toelatingsbeleid op onze website.

Een mobielvrije school ‘juist heel gezellig’
Gezellig kletsen in de
aula of buiten op het
gras, even bewegen en
een balletje trappen of
een spelletje halen bij het
leerlingencentrum; het is
allemaal heel normaal in de
pauzes van het Eligant! Op
onze school heb je namelijk
geen mobiele telefoon bij je
onder schooltijd.

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.
Sem: ‘Zonder mobiel hebben
we veel meer echt contact met
elkaar. Je ontdekt eigenlijk al
snel dat je gewoon zonder kan!
Wat ik doe in de pauze? Nou
gewoon lekker even basketballen of voetballen buiten met
vrienden!’
Floor: ‘Omdat je hier meteen
op een mobielvrije school begint, mis je je telefoon eigenlijk
helemaal niet. We kletsen veel
met elkaar, eten samen en dat
is juist supergezellig!’
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Eligant Express plant maatwerkuren

Je werkt met de enige
echte 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

maatwerkuren; die kies je zelf.
Elke week kun je opnieuw kiezen.

juniorcoach in klas 1e. Als geen ander weten zij hoe het werkt bij ons op school (ze

Op het Eligant Lyceum heb je

Maar elke dag start je met jouw klas en

van keuzes die passen bij jouw

één van de coaches; dat is de dagstart met

leerdoelen.

de klas. Samen kijk je naar de belangrijkste

Je vakdocent helpt je bij het
plannen van de modules.

sluiten ook geregeld aan.

Om je bij het plannen te helpen, maakten
we onze eigen Eligantplanner, een
agenda speciaal 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. Want
plannen, dat is echt een vak apart! 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!
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Op het Eligant heb je allemaal je eigen coach, in alle leerjaren. In de brugklas heb je

ook juniorcoaches. De juniorcoach helpt de coach en belangrijker nog, ze helpen jou!

Je coach helpt je bij het maken

het plannen. De juniorcoaches van je klas

Juniorcoach zijn
is leuk en ook heel fijn
voor brugklassers

Weetjes

op je af in de brugklas van het Eligant.

momenten van de dag én krijg je hulp bij

Eligant Express heeft een juniorcoach

Juniorcoaches helpen jou bij het
(leren) plannen, samen met de
coach.

Floortje is juniorcoach in klas 1a, samen met Remco; Anne-Loes is samen met Suzan

zitten al in klas 3) en daar helpen ze je graag bij.
Anne-Loes: ‘Ja waarom eigenlijk? Nou gewoon omdat het me leuk leek. Ik kan echt
niet zeggen waarom. Ook wel omdat ik
nog iets extra’s wilde doen. En leuk is het!’
Floortje: ‘Het is gezellig en het leek mij
vooral handig om een juniorcoach te hebben met dingen als plannen en zo.’ ‘Iedere
twee weken ben ik in de dagstart met de
klas. Dan help ik samen met de coach bij
het plannen. Wat ga je doen, wanneer,
hoeveel tijd kost dat… en dat zetten we
dan samen in de planner.’
Anne-Loes: ‘Wij proberen er iedere week
te zijn. We lopen dan met de coaches
zoveel mogelijk rond om te helpen, bij het
inschrijven bij de juiste docent bijvoorbeeld. Wij kennen natuurlijk meer docenten en dan is het fijn dat je bijna alle

afkortingen van docenten weet, zodat je
weet dat je bij de goede zit.’ ‘We gaven
ook zelf een les; het doel was elkaar beter
leren kennen. We deelden groepjes in. Ze
deden het spel om een zo hoog mogelijke
spaghetti-toren te bouwen. Dat was leuk
om te doen.’
Floortje: ‘Wij gaven een les toen de klas
begon met het inschrijven voor maatwerkuren. We maakten een rooster waarin
vaste lessen stonden en lieten zien hoe je
daar omheen je maatwerkuren inplant.
We helpen ook bij de keuzemodules; hoe
dat werkt en waar je aan moet denken.’
Ze hoeven niet alles zelf uit te vinden als
juniorcoach. Floortje: ‘We hebben ook
een bespreking met alle juniorcoaches.
De docent, Geke Postmus bespreekt dan
onze ervaringen met ons. Als je vragen
hebt, kun je ook bij haar terecht of bij je
eigen coaches natuurlijk.’
Anne-Loes: ‘Ik zou het volgend jaar zo
weer doen. Het is fijn om te kunnen helpen en het is leuk om contact te hebben
met de brugklas.’
Floortje: ‘Ik zou het ook zo weer doen.
Het is echt gezellig en zo leuk als wij dan
in de klas zitten dat de brugklassers dan
even zwaaien als ze langs lopen.’
De twee derdeklassers zijn het eens:
juniorcoach zijn is leuk en gezellig en
als brugklasser is het echt fijn om ook
juniorcoaches te hebben.
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Eligant Express kan niet kiezen…

*

Stermodules jouw keuze!

*
*

Ben je nieuwsgierig wat je in de winter kunt
koken met groenten gewoon van het land uit
de buurt? Wil je een heel nieuwe taal leren
zoals Spaans? Ga je eindelijk de uitdaging aan
om te leren schaken? Wil je lekker bezig met
Lego mindstorms? Ben je nieuwsgierig naar
het Wad? Of wil je misschien beter worden in
Engels en een Cambridge certificaat halen? Dat
kan allemaal tijdens onze stermodules. Tijdens
de stermodules doe je wat je echt leuk vindt,
word je beter in waar je al goed in bent en doe
je misschien wel dingen die je anders nooit
had geleerd. De stermodules kies je zelf!
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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 meedoen
met de stermodules. Het aanbod verschilt
per periode en sommige stermodules duren meerdere periodes. 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.
De keuze is reuze
We hebben stermodules over allemaal
verschillende onderwerpen. Wat dacht
je van: Cambridge English, Een geschenk
van de Nijl, Schrijfclub 23, Open Podium,
Filosofie, Start je eigen onderneming,
Zonnewijzerkunde, Bouw je eigen
3D-cel, Stop de klimaatverandering,
Hedendaagse sieraden, Schilder (met)
alles, Vechtsporten, Duursporten, Solar
Kart, Debatclub, Microscopie, Eligant
Orkest, Koken met de seizoenen, Harry
Potter, Spaans, 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 heeft een van de juniorcoaches een
tip, kan je coach je helpen, je ouders of
een klasgenoot.

Stermodule aangepaste sporten
Lieke vertelt: ‘Wij werkten 5 lessen na
school aan dit onderwerp en we hebben ook een keer met een G-team mee
gesport. Verder gaven verschillen mensen
ons clinics zoals rolstoelhockey, rolstoelbasketbal en zitvolleybal. De gymdocent
gaf de lessen over een visuele beperking.
Iedereen is erg enthousiast over deze
stermodule, dus ik zou zeker aanraden
mee te doen. Goed om zelf eens te ervaren dat niet alles vanzelf gaat voor veel
mensen.’

Op het Eligant werk je
met drie soorten modules:

t je allemaal
Basismodules: deze modules moe
heb je een
met een voldoende afronden. Zo
aan een vak.
goede basis om verder te bouwen
het al, dit zijn
Keuzemodules: de naam zegt
vak hoor je
Per
modules die je kunt kiezen.
les je moet
van je docent hoeveel keuzemodu
ner.
afronden. Dit staat ook in je plan
niet verplicht
zijn
Stermodules: deze modules
Je kunt
en starten na de herfstvakantie.
van talen,
ied
geb
het
stermodules kiezen op
kunst & cultuur
wetenschap en exacte vakken,
iets bij.
en sport. Voor iedereen is er dus

Stermodule ‘Schaken’
Emma, Fabian, Cas, Eline, Kayla,
Milan, … en nog veel meer schakers in
B07, een gezellige mix uit klas 1, 2 en
3. Ik kom erachter dat ze allemaal om
een andere reden meedoen met deze
stermodule. ‘Ik schaak al wel zes jaar’
vertelt Milan. ‘Ik vind het gewoon heel
leuk om tegen zoveel mogelijk mensen te
spelen en help ze ook.’ ‘Ik leerde schaken van mijn opa. Hij hielp me altijd met
winnen en dat wil ik nu zelf kunnen’ is het
antwoord van Eline op de vraag waarom
ze meedoet. Emma zat ik in oktober bij
de stermodule koken en nu bij schaken:
‘Ik wil dit gewoon graag leren en vind het
tot nu toe heel leuk. Eigenlijk is het net
als met koken. Ik kon geen pompoensoep
maken en dat kan ik nu wel en zo gaat
dat dus ook met schaken.’

Schrijfclub 23
Waar de naam vandaan komt? Van het
lokaal, A23, waar Gijs Wasseveld iedere
vrijdag de week afsluit met de schrijfclub.
Het is leuk en leerzaam en creatief en ook
nog eens gezellig. ‘We gaan altijd allemaal
goed het weekend in’ vertelt Gijs. Eén van
de schrijvers is Maire: ‘We beginnen de
lessen met een warming up, doen daarna
wat schrijfopdrachtjes en dan… gaan we
aan de slag met ons eigen verhaal. Superleuk dus! Ons laatste verhaal was een
kerstverhaal. Toen we ineens met kerstvakantie gingen door de lockdown, hebben
we ons verhaal opgenomen. Het geluid
ging niet helemaal goed, maar wel leuk als
je toch meeluistert. Ik las het samen met
Evi voor.’
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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
(onderzoek 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, beeldende vorming en drama. Wanneer je jouw profiel
kiest in de middenbouw, maak je jouw keuze.

heeft stermodules op het gebied van kunst, sport, talen, exacte vakken en
meer

In de stermodules krijg je verdieping in verschillende richtingen: sport, kunst, taal en bèta. Als
je de stermodule sport volgt maak je bijvoorbeeld kennis met verschillende soorten sporten.
In de kunstmodules wordt je creatieve brein aan het werk gezet en ga je met veel verschillende
technieken en materialen aan de slag en natuurlijk met muziek en theater.
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