
- Plannen leer je zo!
- Tijd voor elkaar in de pauzes
- Alle vakken op een rijtje
- Iedereen een eigen coach
- Wat zit er in je tas in de brugklas?
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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. Die maatwerkuren kies je zelf; natuurlijk 
helpt je coach je als dat nodig is. 

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

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 school leert. Zo ben je straks helemaal 

voorbereid op het leren op hbo of universiteit.

Dit is het Eligant 
Lyceum

8.45 – 9.30 uur dagstart met de klas

9.30 – 10.30 uur 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!
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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.

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 

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

kunt halen?

Dit zijn de vakken die je krijgt 
in de brugklas:

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

bina (biologie/natuurkunde), 
onderzoek & ontwerpen, bewegingsonderwijs 

en kunst (beeldend, muziek, theater).

* Klassieke talen heb je op het gymnasium.

Hoe weet je welke brugklas bij jou past? Deze 
wijzer helpt je daarbij. Krijg je van je leerkracht 
van groep 8 een havo-advies, dan kom je in 
de brugklas havo. Met een vwo-advies kies je 
tussen atheneum en gymnasium. Heb je nou een 
havo/vwo-advies, dan kom je in principe in een 
atheneumklas. We dagen je dan uit op het 
hoogste niveau. 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. Om wat 'rustiger' te beginnen mag je met 

3

Vind jouw match! advies havo havo

advies 
havo/vwo

lessen op
atheneumniveau

atheneum
gymnasium

advies vwo

atheneum
(tenzij ‘jouw
keuze’ havo is)

een havo/vwo-advies ook starten in een havo-
klas. Doorstromen naar atheneum kan later nog. 
Jouw keuze geef je aan als je je aanmeldt op onze 
school tussen 1 en 15 maart via onze website.
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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 voor groep 7 en 8 

en er is meer! 

Eligant Express informeert je

Jouw school?
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 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 of wanneer we gewoon iets leuks willen delen. Veel van 
jullie lezen al met ons mee; jij ook?

Schrijf je in voor een 
Rondje Eligant
Zaterdag 11 februari is onze open dag. 
En die begint al op vrijdag 10 februari.
Op beide dagen lopen we ‘Rondjes Eligant’. 
Eén van onze collega’s laat jou en je ouder(s) 
de school zien en vertelt jullie alles over 
ons onderwijs. Na afl oop van het Rondje is de keuze aan jou: 
misschien wil je nog meer weten en ga je in gesprek met een 
leerling, of ga je aan de slag bij een vak? Denk bijvoorbeeld aan 
het taaldorp, bewegingsonderwijs, bina, een opdracht in het 
technasium of bij beeldend (kunst)…. Voor een Rondje meld je je 
aan via onze website. Hoe dat werkt, wijst zich vanzelf. We houden 
jullie via onze website en 'Express online' op de hoogte over de 
start van de inschrijving. Wat je na jouw ‘Rondje’ doet, dat bedenk 
je op de dag zelf en daarvoor hoef je verder niets te doen. Onze 
open dag is speciaal voor groep 8! We vragen groep 7 nog even 
geduld te hebben. We geven groep 8 graag nu de ruimte om te 
kijken welke school het beste past.

4

Een vrijdagochtend 8.30 uur. Ik sluit aan 

bij het coachgesprek dat Hidde heeft 

met zijn coach Teun van Loon. Zo’n 

coachgesprek heb je iedere drie weken 

met je coach. Wat je bespreekt? Echt 

van alles! Je wordt gezien en dat geldt 

voor alle leerlingen.

Eligant Express wordt gezien

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.
Iedere drie weken heb je een individueel gesprekje met 
je coach.
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.

‘Het voelde gelĳ k goed’

Hidde: ‘De kennismaking vond ik eerst 
best spannend. Maar toen ik kennismaakte 
wist ik eigenlijk meteen dat het wel goed 
zat. Dat was al vóór de zomervakantie 
bij het kennismakingsgesprek. Daarvoor 
nodigt de coach je uit en dan kom je samen met 
je ouders naar school. En het is echt wel fi jn om 
een coach te hebben. Hij helpt je met plannen 
als het nodig is; we praten over thuis en of het 
lukt met m’n huiswerk’. Teun: ‘Maar plannen 
doe je zelf al heel goed. Dus hebben we het ook 
wel eens over andere dingen’. ‘Zoals voetbal’ vult 
Hidde aan. Teun: ‘Voor mij als coach is het fi jn 
dat ik alle leerlingen zie. Hidde gaat heel lekker 
op school en toch is het ook dan belangrijk om 
even de tijd te nemen voor een gesprek’. Hidde 
vindt dat ook ‘je kunt je coach vergelijken met de 
leerkracht van de basisschool en misschien nog 
wel meer omdat je deze gesprekjes hebt’. 

Inmiddels zijn we al een paar maanden 
onderweg. Hidde heeft het naar zijn zin op 

school, kent zijn klas en heeft vrienden. ‘Toen 
ik hier begon kende ik echt niemand. Ook niet 
in andere klassen. Maar ik was niet de enige 
hoor. En de coaches helpen hierbij. Ze zorgen 
er met ons voor dat we echt een klas zijn.’ 
Teun vertelt dat hij in de dagstart veel bezig is 
met het vormen van de klas. Dat komt terug 
in zijn vak bewegingsonderwijs (BO). En tegen 
Hidde: ‘Je doet dat zelf ook heel goed, vrienden 
maken. Je hebt vast nog wel een tip voor nieuwe 
brugklassers’. Die heeft Hidde: ‘In de pauzes ging 
ik bij jongens uit mijn klas zitten, we praten met 
elkaar, werken samen en we spreken ook af. Het 
komt dus wel goed met vrienden maken!’. Op de 
vraag of zijn vrienden allemaal in Zutphen wonen 
zegt Hidde ‘Nee hoor! Gelukkig word ik af en toe 
naar Gorssel of Dieren gebracht; superleuk.’

Wil je alles weten over 

ons onderwijsconcept? 

Dit staat op onze 

website www.eligant.nl/

documenten. Daar vind je 

ook ons toelatingsbeleid 

en andere belangrijke 

documenten.

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.

Kennismaken met je 
coach en met je klas
Wanneer je je hebt aangemeld op 
onze school dan maak je al vóór 
de zomervakantie kennis met je 
coach én met je klas. De datum 
voor de kennismakingsmiddag 
met je klas staat vast: dat is 
woensdag 21 juni. Op die middag 
komen alle nieuwe leerlingen 
naar school. 

5

Open dag-tijden: 
vrijdag 10 februari 
van 14.00 uur tot 19.00 uur
zaterdag 11 februari 
van 08.30 uur tot 16.00 uur.

SPECIAAL 
voor 

groep 8

OPEN DAG
10 en 11 februari
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Over vrienden en vriendinnen:
‘Die zijn echt superbelangrijk, want plezier 
maken is het belangrijkste. Maar geen probleem 
als je ze nog niet hebt als je op school komt. 
Want je hebt ze zo . Je leert meteen op de 
kennismakingsmiddag voor de zomervakantie 
al 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. En in de pauze klets je veel 
omdat we geen mobieltjes hebben. Dus voor je 
het weet, heb je een heleboel vrienden!’

Over reizen met de trein: 
De meeste leerlingen wonen in Zutphen. Maar 
er zijn ook best veel leerlingen die verder weg 
wonen bijvoorbeeld in Borculo, De Steeg, Dieren 
of Doesburg. Ook voor jullie een tip van onze 
eerstejaars: 

We helpen elkaar: van brugklassers voor 
brugklassers
Onze brugklassers zijn al helemaal 

gewend. Dat gaat echt supersnel. Je 

wordt geholpen door je coach, door je 

docenten, door vrienden en vriendinnen 

én… je helpt elkaar. Daarom hier alvast 

wat tips van brugklassers van nu voor 

toekomstige brugklassers.

Eligant Express heeft introductieweek Eligant Express krijgt handige tips

Lars uit klas 1b begint meteen enthousiast te vertellen als we 
hem vragen naar de introductieweek. ‘Van te voren vond ik het 
best spannend, ik moet ver fi etsen en kende niet zo veel andere 
kinderen. Maar toen ik op school aankwam, viel alles echt reuze 
mee!’.

‘We begonnen met een soort bingo waardoor je elkaar al snel 
beter leerde kennen. Ook in de rest van de introductieweek deden 
we veel kennismakingsspelletjes en we gingen sporten op het veld 
(handig want dan weet je meteen de weg). Het was echt superleuk 
en het zorgde voor een fi jne sfeer in de klas. We ontdekten ook 
samen ons schoolgebouw tijdens de fotospeurtocht, zo wist ik 
meteen alle belangrijke plekken te vinden.’

Samen op ontdekkingstocht
De allereerste week op het 
Eligant staat altijd in het 
teken van kennismaken: 
met de school, met de 
docenten en medewerkers, 
met je coach en natuurlijk 
met je klas. Zeker als je 
start op een nieuwe school 
is zo’n eerste week best 
spannend. Daarom is de 
introductieweek zo fijn: 
in een ontspannen sfeer 
ontdek je samen jouw 
nieuwe school én Zutphen.

Scan 
deze QR-

code en check 
ons fi lmpje over 

de introweek!

✓  ‘Kies gewoon de school die jij het allerleukste 
vindt en die het beste bij je past. Iets verder 
fi etsen of met de trein naar school gaan is 
helemaal niet erg!’

✓ ‘Het Eligant ligt lekker dicht bij station 
Zutphen; ongeveer vijf minuutjes lopen. We 
nemen wel bijna altijd een trein te vroeg. 
Want als er dan toch vertraging is, ben je 
alsnog op tijd bij de dagstart.’

✓ ‘Kom je met de trein, dan is het wel heel 
handig om al meteen aan het begin van 
het schooljaar een eigen fi ets op school 
te hebben. Dan kun je naar het sportveld 
fi etsen en meedoen met activiteiten buiten de 
school.’

✓ ‘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! En reis je met Arriva dan is er aan 
het begin van het schooljaar vaak een goede 
korting.’

Over huiswerk:
✓ ‘Gebruik altijd je Eligantplanner. Dan heb 

je overzicht en je leert snel om zelf goed te 
plannen.’

✓ ‘Gebruik je les en de maatwerkuren goed, dan 
kun je vragen stellen en hoef je thuis minder 
te doen.’

✓ ‘Begin op tijd met leren, dan is het veel 
makkelijker.’ 

De introductieweek draaide niet alleen om kennismaken 
met elkaar en de school, maar ook met de stad Zutphen. 
‘Tijdens Zutphenkunde hebben we de mogelijkheid 
onderzocht om de Olympische Spelen hier te houden. 
Dat was een leuke manier om de stad te ontdekken, want 
ik woon zelf in Dieren en wist de weg helemaal niet in 
Zutphen.’

En wat is er nou leuker dan de week te eindigen met 
een vossenjacht?  Dansende fl amingo’s, meezingen met 
de mannelijke K2 en zelfs snorkelende docenten met 
waterpistolen in de fontein… plezier voor leerlingen én 
team Eligant tijdens deze afsluiting en eigenlijk tijdens de 
hele introductieweek!

7
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Welke vakken krijg je allemaal in de brugklas? Wat leer 
je precies bij “onderzoek en ontwerpen” en wat doe je bij 
“kunst-theater”? Speciaal voor jou een overzicht van alle 
vakken die je in het eerste jaar krijgt bij ons op school.

Biologie/natuurkunde (BiNa)

Bij BiNa krijg je afwisselend biologie en 

natuurkunde en ga je de wereld om jou heen 

leren kennen en begrijpen. Bij biologie leer je 

bijvoorbeeld hoe jouw lichaam werkt en hoe de 

natuur om je heen in elkaar zit. Bij natuurkunde 

ga je kijken naar de levenloze dingen; wat zijn 

eigenschappen van materialen? Hoe werkt 

bijvoorbeeld de zwaartekracht? 

Duits
Hallo, wie geht ‘s? Bij Duits leer je niet alleen 
de taal. Je ontdekt ook veel over het land, de 
cultuur en de inwoners van Duitsland. Dit doe 
je door te spreken, luisteren, lezen en schrijven. 
Na het eerste jaar kun je jezelf al voorstellen en 
kun je bijvoorbeeld zelf je eten bestellen in een 
Duits restaurant. 

Engels
Misschien heb je op de basisschool al 
Engels. Bij ons ga je weer een stapje 
verder. Engels is wereldtaal nummer 
1 en dus belangrijk dat je het goed 
kunt spreken, lezen en schrijven. In 
de stermodules kun je kiezen voor 
Cambridge Engels. Als je in klas 1 en 2 
verschillende stermodules volgt en goed 
afsluit, bereid je je voor op de offi  ciële 
Cambridge examens. So… let ’s go for it!

Klassieke talen
Heb je een vwo-advies en kies je voor het 
gymnasium? Dan krijg je in klas 1 Latijn en in 2 
komt Grieks erbij. Het zijn oude talen, die nu niet 
meer worden gesproken. Het is echt een puzzel 
om achter de betekenis van de woorden te komen 
en de zinnen te ontcijferen. Als jij je eenmaal 
verdiept hebt in alle prachtige verhalen over 
de Romeinen en de Griekse goden, dan snap je 
waarom leerlingen dit vak zo leuk vinden.

Kunst
Kunst is een mooie manier om te laten zien hoe je je voelt, wat je bezighoudt en wat je mooi vindt. Wij werken met de kunst-carrousel. Je krijgt les in beeldende kunst, muziek én theater. Om de zes weken draai je een onderdeel door.

Bij beeldende kunst ga je op een creatieve 
ontdekkingstocht. Je leert om kunst te maken, te bekijken en te beleven. Je gebruikt hierbij verschillende materialen, zoals inkt, fotografi e en verf. 

Muziek op het Eligant is heel veel doen. Je gaat 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. 
Theater is spelen, ontdekken, nieuwsgierig zijn, uitproberen en creatief zijn. In de lessen leer je over verschillende theaterstijlen en je probeert ze ook uit! Zo leer je hoe je je stem kunt gebruiken, maar ook je houding, emoties en meer.

Mens en wereld (M&W)
Wat gebeurt er in de wereld om je heen?  Waar kom je 
vandaan en waar ga je naar toe? Bij M&W kijk je naar 
het verleden, het heden én de toekomst. Het is een 
combinatie van aardrijkskunde en geschiedenis. Je houdt 
je onder andere bezig met cultuur, klimaten en met 
Zutphen van vroeger en nu.

Onderzoek en ontwerpen (O&O) 
Dit vak wordt gegeven in ons technasium, een 
grote open ruimte met een werkplaats, een 
presentatieruimte en heel veel plekken waar je 
zelfstandig of in groepjes werkt.  Natuurlijk leer 
je eerst hoe je alle machines in de werkplaats 
veilig kunt gebruiken. Bij O&O ga je aan de slag 
met opdrachten uit de praktijk en je leert hoe je 
onderzoek moet doen.

Wiskunde
Op de basisschool krijg je 

rekenen. Dat heb je nodig om 

verder te gaan met wiskunde 

op de middelbare school. Bij 

wiskunde is het heel belangrijk 

dat je uit kunt leggen hoe je 

aan een antwoord komt. Om 

sommen op te lossen werk 

je daarom met verschillende 

regels, formules en stellingen. 

Een uitdagende en creatieve 

zoektocht!

Brugklasvakken

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. 

uitproberen en creatief zijn. In de lessen leer je over verschillende theaterstijlen en je probeert ze ook uit! Zo leer je hoe je je stem kunt gebruiken, maar ook je houding, emoties en meer.

Nederlands
Bij Nederlands werk je aan verschillende vaardigheden, 
zoals lezen, schrijven, spreken, kijken en luisteren. 
Omdat we lezen zo leuk en belangrijk vinden, start je 
elke dag het tweede maatwerkuur met het lezen van 
een zelf uitgekozen boek. In onze mediatheek vind je 
altijd een boek van jouw keuze. 

zoals inkt, fotografi e en verf. 

Bewegingsonderwijs (BO)
Bij bewegingsonderwijs gaat het er niet om of je heel goed bent in 
een bepaalde sport. Je leert je klasgenoten beter kennen, maar ook 
samenwerken, doelen stellen en je eigen grens aangeven. Natuurlijk ben je 
bij BO lekker in beweging! In de herfst en winter sport je in de gymzaal, in 
het voorjaar gaan we naar buiten en sporten we op het veld.

Frans
Ken je al wat woorden Frans? Vast! 
Croissant, toilet, trottoir, baguette, accent, 
ambulance en waarschijnlijk nog meer! 
Maar om er zinnetjes mee te maken, zodat 
je bij de Franse bakker ook croissantjes 
kunt kopen tijdens je vakantie, dat leer je 
bij het vak Frans. Natuurlijk leer je deze 
mooie taal niet alleen spreken. Je gaat ook 
aan de slag met schrijven en lezen.

9

Eligant Express leert graag nieuwe dingen

9
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Wat je moet weten….. 
DIT!

Jinte, Stijn en Lize zitten 

in klas 1e. Ze bespreken 

belangrijke brugklaszaken 

met me. Wat ze belangrijke 

brugklaszaken vinden? Nou 

heel veel blijkt tijdens ons 

gesprek. Ik zou deze hele 

Express ermee kunnen 

vullen. En het leuke is, 

dat ze met heel andere 

zaken komen dan ik dacht. 

Hier moeten jullie echt 

iets over weten, vinden 

ze: de overgang naar de 

middelbare school, geen 

telefoon, dat het fi jn is in de 

klas, maatwerkuren, leuke 

docenten, plannen en de 

planner…. 

Eligant Express bespreekt belangrijke brugklaszaken

Stijn: ‘Ik kende helemaal niemand. Maar als je jezelf bent en 
gezellig praat met je klasgenoten, dan komt dat gewoon goed. In 
onze klas respecteren we elkaar; je mag je mening geven en we 
helpen elkaar. Ook lachen we veel’. Lize: ‘We zijn best een drukke 
klas, maar gezellig is het’.

Mobielvrij valt zo mee: je hebt 

gezellige pauzes, praat en lacht 

met elkaar en je trapt misschien 

wel een balletje.

Kies de school die bij je past. En als 

je niemand kent, moet je dat ook 

doen, want je maakt snel nieuwe 

vrienden.

In de klas en met je klasgenoten 

is het gezellig en we respecteren 

elkaar.

Maatwerkuren zijn echt fi jn omdat 

je die zelf kiest. Je kunt samen met 

een klasgenoot inschrijven, bij het 

vak en de docent van jouw keuze.

De Eligantplanner helpt je bij het 

plannen en je coach helpt je! Je 

hoeft het nog niet te kunnen, maar 

leert het hier.
10

Judith en Inge zitten al in klas drie, maar komen ook nog regelmatig 
in de mediatheek. ‘Soms pak ik een saai boek’, zegt Judith, ‘maar die 
breng ik dan maar snel weer terug.’ Dat doen de meeste leerlingen 
bij ons op school. ‘Gelukkig zijn er genoeg boeken vol spanning en 
sensatie en daar houd ik wel van’ zegt Judith. Die boeken komen ze 
lenen in de mediatheek of ze komen om rustig te werken tijdens een 
maatwerkuur.  

Judith en Inge houden wel van lezen en dat komt op het Eligant goed 
uit. ‘Tijdens het tweede maatwerkuur moeten we altijd het eerste 
kwartier lezen’ vertelt Judith.  ‘En bij Nederlands beginnen we ook 
vaak met lezen.’ Meestal lezen ze dan in het Nederlands. ‘Maar 
steeds vaker lees ik in het Engels’, vertelt Inge. ‘Dat vind ik steeds 
interessanter.’ 

Dat er slechter gelezen wordt door jongeren horen Inge en Judith 
wel eens in het nieuws, maar op het Eligant merken ze dat niet. 
Toch hebben ze wel een tip voor de regering om kinderen nog meer 
te laten lezen. ‘Ze kunnen boeken aan laten raden door bekende 
Nederlanders’, zegt Judith. ‘Ja, of ze moeten boeken schrijven over 
bijvoorbeeld gamen of sport en dat je er dan ook wat van leert’, raadt 
Inge aan. ‘Dan wordt er wel gelezen!’

Eligant Express duikt in de boeken

Wist je dat…
✓onze mediatheek elke 

dag geopend is van 
08.30 tot 16.00 uur (ook 
in de pauzes)?

✓ je hier ook boeken in 
het Duits, Frans, Engels, 
Latijn en Grieks kunt 
lenen?

✓  dit een fi jne plek is om 
na schooltijd nog even 
aan het werk te gaan?

✓  de mediatheek 
ook een eigen 
Instagramaccount 
heeft? 
(eligantmediatheek)

✓ er elke maand een 
nieuw raadsel over een 
boektitel in de lamp 
verborgen zit?

links Judith, rechts Inge

Op zoek naar spanning &
 sensatie!

Stijn

Jinte en Lize: ‘We hebben geen mobieltjes. In de 
pauze praten we dus. Als het lekker weer is halen 
we een picknickkleedje bij het leerlingencentrum 
en zitten we buiten op het gras. Soms mis je je 
mobieltje wel, omdat het best leuk is om een foto 
te maken bijvoorbeeld’. Stijn mist z’n mobieltje 
helemaal niet . 

Over maatwerkuren zijn ze het eens: zó fi jn! 
Waarom? Stijn: ‘dan leer je ook weer nieuwe 
leerlingen kennen’. ‘En je kiest zelf het vak en de 
docent’. Jinte: ‘Meestal kies ik ook wel samen met 
iemand, bijvoorbeeld omdat je samen aan een 
opdracht werkt en ook gewoon omdat dat fi jn is.’ 
Ook dat doen ze alle drie en dat lukt goed. ‘En er zijn 
meer docenten die een vak geven. Je hoeft dus niet 
altijd naar je eigen docent’. Docenten zijn eigenlijk 
wel allemaal leuk, maar de een is toch net iets leuker 
bijvoorbeeld of legt fi jner uit. Lize: ‘En plannen is 
heel belangrijk. Dat kon ik niet echt goed en dat leer 
ik nu. Dat gaat heel handig met de planner en dat 
leer je van je coach’.

Jinte
Lize
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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. 

Om het plannen goed onder de knie 
te krijgen, 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!

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 modules.

Plannen doe je zó
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Eligant Express checkt de planner

Leuke 
activiteiten

Tijdens een schooljaar is er een aantal 

bijzondere dagen waar we graag samen 

bij stil staan. De dag van de Duitse taal 

bijvoorbeeld, maar ook Paarse Vrijdag, 

Sinterklaas en Kerst, De wiskundige PI-

dag, nationale buitenlesdag, de dag van de 

Franse taal… en we vieren deze momenten 

graag samen!

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 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... ook dit 
jaar was het weer echt een feestje!

Bonjour en guten Tag
In oktober vierden we de Dag van de Duitse taal 
met in de pauze een spetterend optreden van 
zanger Immer Hansi. Het was één groot feest 
inclusief polonaise. Een maandje later was de 
dag van de Franse taal, met heerlijke croissants, 
speciale workshops en Franse muziek tijdens de 
pauze.

Sint
Dit jaar was de allereerste editie van het Eligant 
Sinterklaasjournaal, gemaakt door en voor onze 
eigen leerlingen. Wil jij nog even meegenieten? 
Check dan ons YouTube-kanaal! Natuurlijk kwam 
Sint op 5 december ook even langs op het Eligant 
en bracht hij zijn pieten, een zak vol pepernoten 
en chocolademelk mee.

leer
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Even wennen

De overgang van een basisschool 

naar het voortgezet onderwijs kan 

soms best spannend zijn. Om deze 

overgang wat minder spannend te 

maken, kan jouw juf/meester jou 

opgeven om voor de zomervakantie 

alvast bij ons op school te komen 

wennen. Je komt dan zes weken 

lang, iedere week een keertje op 

school. Tijdens deze lessen gaan 

we het gebouw ontdekken, leer je 

alvast wat docenten kennen, gaan 

we aan de slag met de planner en 

we doen nog veel meer. 

Planner
2022 2023PlannerPlannerPlannerPlannerPlannerPlannerPlannerPlannerPlannerPlanner
2022 20232022 2023Planner
2022 2023

Tweede 
helft

2022 2023
leerjaar 1 + 2

Bonjour en guten Tag

12

Eligant Express viert graag samen!
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En het zijn er veel. Ze veranderen 
ook steeds. De meeste 
stermodules duren zes weken. 
Daarna kun je weer een andere 
module kiezen. Een paar 
voorbeelden….

**Leerlingen kunnen er niet op 

wachten, op de stermodules. 

Deze modules starten altijd 

rond de herfstvakantie en zijn 

echt jouw keuze! Misschien 

krijg je de kans iets te leren wat 

je altijd al eens wilde leren. Of 

je bent ergens best goed in en 

wil er nog beter in worden. Het 

kan ook zijn dat je het gewoon 

gezellig vindt om een of meer 

modules te kiezen. Redenen 

genoeg om je dag extra fi jn af 

te sluiten (van 14.45 tot 16.00 

uur) en mee te doen met één 

van de vele stermodules.

*

Stermodules jouw keuze!
Eligant Express blijft lekker lang op school

Weetje
Leerlingen denken en organiseren graag 

mee bij ons op school. Wij hebben een eigen 

leerlingenraad, een activiteitenraad én een 

deelraad waar een aantal leerlingen meedenken 

over het schoolbeleid.

Op het 
Eligant werk je met 
drie soorten modules:

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

Misschien keek je een fi lmpje op onze website of 
naar een uitzending op onze open dag 2022. Of 
The Masked Teacher en eind 2022 maakten we het 
Eligant Sinterklaasjournaal. De motors achter dit 
en nog veel meer zijn Nils en Willemijn. Inmiddels 
zitten ze in klas 3 en ze gaan Eligant LIVE uitbreiden. 
Daarom maakten ze een stermodule die we 
komende periode gaan geven. Hoe leuk is dat: door 
leerlingen voor leerlingen. En eigenlijk hebben we 
er allemaal plezier van, toch?!

De keuze is reuze

Binnenkort verwacht:

Stermodule Eligant LIVE  

Een lekkere lange stermodule is “Speel mee”. We maken 
samen een grote muziektheatervoorstelling! Daar werken we 
op dit moment hard aan. Vorig jaar keken veel toekomstige 
brugklassers mee naar het eindresultaat “Kloof”. Wie weet kom 
jij in mei wel kijken naar de voorstelling waar we nu mee bezig 
zijn. We houden jullie op de hoogte via de Eligant Express 
online. 

Sporten met een beperking, van trefbal naar dodgeball, mama 
mia minimusical, informatica, rubiks kubussen, zaalvoetbal, 
myths-magics and more, protesteren met strips, robotica… 
of sluit je je aan bij de projectgroep “duurzaam Eligant” of bij 
onze debatclub, of …. De keuze is reuze en helemaal aan jou! 
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De activiteitenraad is een leuke groep 
vol met leerlingen vanuit elk jaar. Op 

de vergadering zelf hebben we het 
over activiteiten die gaan komen. Denk 
aan Kerst, Sinterklaas en bijvoorbeeld 
een schoolfeest. De activiteitenraad 

regelt alles in overleg met teamleiders 
van school. Iedereen draagt een 

steentje bij en samen zorgen we voor 
fantastische feesten en activiteiten. 

Mayren, 3e

Voor het eerst staat de module “stress en je gedachten de 
baas” op het programma. En hij zit vol! Het leuke aan deze 
module is dat twee collega’s hier zelf zo veel plezier in hebben, 
dat ze dat willen delen met hun leerlingen. 
En kijk wat een leerling dan schrijft:

Op het moment dat we deze Express schrijven gaan we 
al richting kerst. Hoe leuk is het dan om mee te doen met 
de stermodule “Weihnachtszeit, die schönste Zeit!”. 
Weihnachtsmarkt, der Nikolaus, Plätzchen backen en 
natuurlijk kerstmuziek. De Duitse kerst draait om gezelligheid 
in alle vormen. Naast Duitse stermodules kun je ook kiezen 
voor Spaans of misschien ga je wel voor een offi  cieel 
Cambridge examen en kies je stermodules Cambridge Engels.

En een aantal middagen in de week wordt er gekookt. Vorig 
jaar kookten we met de seizoenen. Dit jaar ontdekken we de 
wereldkeuken tijdens de stermodule koken. Het ruikt dan zo 
lekker in de school. 

Deze stermodule was zo leuk! Na één les was ik al blij dat ik deze 
stermodule had gekozen. Je begint iedere les met een kopje thee en even 
gezellig bijkletsen. Daarna gaan we iedere les met een nieuw onderwerp 
aan de slag en schrijven we erover in ons eigen speciale boekje. De 
een-na-laatste keer zijn we zelfs naar de yogastudio Stroom en Stilte 
geweest. Ook dit was een hele leuke ervaring. Ik merkte ook dat ik met 
alle ademhalingsoefeningen die 
we iedere les deden erg rustig 
en relaxed werd. Bijvoorbeeld 
als ik stress had voor een 
toets. Ik kan deze module heel 
erg aanraden als je net zo'n 
stresskip bent als ik ;)

14
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Als je tijdens één van onze pauzes voor de 
school langs fi etst, dan zie je ze vast en zeker 
voetballen: Meike, Renske, Evi, Mette, 
Renate en Noor uit klas 3. We zijn benieuwd 
hoe het deze meiden bevalt op een mobielvrije 
school…

‘Supergezellig!’, roepen de meiden in koor. 
Noor geeft uitleg: ‘Het is toch veel leuker om 
met elkaar te kletsen en te voetballen in plaats 
van op je mobieltje te kijken en te appen?’ 
Renate vult aan: ‘We zijn lekker buiten, aan 
het bewegen én hebben tijd en aandacht voor 
elkaar. Met een broodje in de hand kletsen we 
en ondertussen voetballen we ook nog!’
Aan het begin van elke pauze lenen de meiden 
een bal bij het leerlingencentrum en treff en 
elkaar voor de school. Meike: ‘Dat is vaste prik. 
We kunnen, op Evi na, helemaal niet zo goed 
voetballen hoor, maar we vinden het vooral 
heel gezellig samen en daar gaat het om.'

Eligant Express maakt kennis

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 
tafeltennisbatjes, KUBB-spellen, beachtennis, 

frisbees, jeu de boules en picknick-kleedjes. Als 
het dan een keertje regent, komen de kaart- en 

bordspelletjes juist goed van pas! 

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: ‘Ik ben dagroostermaker 
en zorg er voor dat er voor onze 
brugklassers geen lesuitval is. 
Als een docent ziek is, kijken we 
samen wie die les op kan vangen. 
Ik vind het een uitdaging om het 
rooster helemaal kloppend te 
krijgen en het is mooi om te zien 
dat ons team zo fl exibel is dat het 
ons elke dag weer lukt.’

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 fi etssleutel kwijt? Ga je ziek naar huis? Heb je 

een lekke band? Ben je verdrietig of wil je even gezellig kletsen? Onze collega’s Rutger, 

Madelon en Edwin zijn er voor jou!

WIST JE DAT… 
het leerlingencentrum ook een eigen shop heeft? 

Je kunt daar bijvoorbeeld Eligant waterfl essen, 

hoodies, fi etszadelhoesjes, pennen en T-shirts 

kopen! Veel leerlingen lopen vol trots rond in hun 

Eligant hoodie en de docenten vinden ze zelfs 

zo fi jn, dat zij de vrijdag in de wintermaanden 

tot Eligant-hoodie-dag hebben benoemd! Wil 

jij ook zo’n toffe sweater? Je mag altijd even 

binnenlopen, we verkopen al deze items bij het 

leerlingencentrum van de onderbouw (direct bij 

de hoofdingang, betalen met PIN).

Rutger

Madelon
Edwin
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Eligant Express heeft geen mobieltje nodig

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.'daarom geen mobieltjes bij ons op school.'

17

Tijd voor elkaar
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“Ik ben Sven en ik zit in 1k.” 
“Ik ben Marit en ik zit ook in 
1k.” Voor beide leerlingen geldt 
hetzelfde: ze hebben allebei het 
gymnasium gekozen om de uitdaging 
en het plezier. Is die verwachting 
uitgekomen? Volgens Sven zeker. Hij 
vertelt dat Latijn meer is dan een taal: het is het leren van een 
taal waaruit veel moderne talen zijn ontstaan. Ook de cultuur 
maakt Latijn een leuk en bijzonder vak. “De verschillende 
mythes maken de cultuur van Latijn geweldig!” Die 
mythes worden ook op een geweldige manier verteld, aldus 
Marit: “Mevrouw Van Gelder is mijn Latijn docent. Ze 
vertelt de mythes op een leuke en interessante manier. 
Tijdens het vertellen van een mythe maakt ze een tekening 
die de mythe samenvat.” Sven en Marit geven aan dat ze de 
manier van les geven erg origineel vinden. Daarnaast werkt 
Marit aan de keuzemodule ‘Bouwplaten’ van Latijn. Tijdens deze 
module maak je van kartonnen stukjes een heel Romeins fort, 
een wachttoren of nog veel andere dingen. 

Gymnasium? Gewoon doen!
Eligant Express interviewt twee brugklassers

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

Onze reporter Mees (klas 2i) praat in een maatwerkuur met 

twee brugklassers die allebei gymnasium doen. Waarover? 

Over waarom Gymnasium en wat doe je dan, over cultuur 

en grammatica en over uitdaging.

Mees

Eligant Express is nieuwsgierig

Marit

tas-tips
van onze brugklassers:

Elke ochtend komen onze 

brugklassers met de fi ets 

of het openbaar vervoer 

naar het Eligant. Hun 

tas (meestal een rugzak) 

dragen ze op de rug, 

achterop de fi ets of juist 

voorop in een krat. Maar 

wat nemen ze allemaal mee 

naar de middelbare school? 

Dit stoppen Zümra en Joep

uit klas 1a in hun tas in de 

brugklas:

Laptop "Ja, die heb je vaak nodig. Oh ja, 
vergeet je oplader niet.’

Planner ‘Die mag echt niet ontbreken, daar 
werk je elke dag mee!’

Etui ‘Onze tip: koop een grote etui met 
meerdere vakjes, want er moet best veel in: pennen, potloden, 
stiften, lijmstift, schaar, markeerstiften, puntenslijper, gum, passer 
én geodriehoek’

Eten en drinken ‘Veel kinderen nemen hun eigen eten en 
drinken mee, maar je kunt ook iets kopen in onze kantine. Het is 
in ieder geval handig om een waterfl es mee te nemen, die kun je 
in de pauze bijvullen bij het watertappunt.’

Boeken ‘Voor sommige vakken werken we niet alleen digitaal, 
maar hebben we ook lesboeken en werkboeken.’

Schriften ‘Eigenlijk hebben we voor elk vak wel een schrift, 
zodat je aantekeningen kunt maken en opdrachten kunt doen.’

Leesboek ‘Elke dag lezen we een kwartiertje in het tweede 
maatwerkuur.’ 

WEETJE
je hebt allemaal 
je eigen kluisje

Pak in de avond alvast je tas is voor de 
volgende morgen, dan heb je in de ochtend 
geen stress.

Koop een tas met voldoende ruimte, een 
apart vak voor je laptop is echt een aanrader!

Soms is je tas best zwaar, dan is het handig 
om hem tijdens het fi etsen niet op je rug te 
dragen. 

1.

2.

3.

Je kunt je tas in de krat voor op je fi ets 
doen, maar dan slinger je wel sneller! Een 
tasdrager achter op de fi ets is een goede optie.

Je gymtas kan ’s ochtends in je kluisje (net 
als je jas en telefoon), dan hoef je die niet de 
hele dag bij je te dragen. 

5.

4.

Wat zit er in je tas in de brugklas?

Sven

Huiswerk en opdrachten zijn elke week verschillend. Sven
vertelt erover: “Huiswerk Latijn bestaat uit verschillende 
onderdelen: cultuur en grammatica. Als je aan 
cultuuropdrachten van Latijn werkt, leer je altijd wat 
anders: dan maak je opdrachten over de gebroeders 
Romulus en Remus en vervolgens weer over het 
Colosseum.” Allebei zijn ze blij als de cultuuropdrachten 
over Rome of Augustus gaan. “Rome is mijn favoriete stad, 
Augustus was een echt wonder!" “Eén van de grammatica 
onderdelen is meestal het vertalen van een tekst.” Volgens 
beide is het vertalen van de tekst het lastigste onderdeel, maar 
toch een leuke puzzel waar je even zoet mee bent. 

De twee leerlingen hebben nog een boodschap voor jou als je 
twijfelt over het kiezen voor het gymnasium: “Gewoon doen! 
Zoek je een uitdaging? Dan krijg je die! Het is heel leuk en 
gezellig in een Latijnse les en je steekt er ook nog wat van 
op! Daarnaast kan Latijn je ook nog helpen bij Frans!”
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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 mens & wereld en onderzoek & ontwerpen.

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 offi  cieel 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 profi el 
kiest in de middenbouw, maak je jouw keuze.

heeft stermodules 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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