
zaanlands 
lyceum Het Zaanlands Lyceum 

heeft 5   
verschillende 
eerste klassen:
1 havo/vwo 
2 atheneum
3 atheneum bèta+
4 gymnasium
5 gymnasium bèta+

Deze brugklas is voor leerlingen 

met een havo-advies of havo/

vwo-advies. Aan het einde van 

de brugklas bekijken we welke 

richting het beste bij jou past: 

havo of atheneum. 

Je kunt zelfs doorstromen naar 2 

gymnasium! Je krijgt een breed 

aanbod van vakken waarbij je 

moet denken én doen, waardoor 

je nog alle kanten op kan.

Op het atheneum ga je 

sneller door de stof en krijg je 

meer verdieping. Ook krijg je 

het vak kunst & cultuur. 

Heb je interesse in het 

gymnasium? Aan het einde 

van het jaar bekijken we of je 

kunt doorstromen naar 

2 gymnasium.

Leerlingen met een 

atheneum- of gymnasium-

advies kunnen kiezen voor de 

bèta+ klas. 

Je krijgt dan vanaf de eerste 

klas het vak Physics. 

Als je interesse hebt voor 

natuurkunde, scheikunde en 

sterrenkunde ben je in de 

lessen Physics helemaal op je 

plek. In de eerste lessen 

komen de basistermen van 

het heelal en dus ook het 

‘periodiek systeem van de 

elementen’ aan bod. 

Klas 1 havo/vwo 

Klas 1 atheneum bèta  klas+

huiswerk, hoe doe jij het?
Huiswerk is voor elke brugklasser 

nieuw en spannend. Dat begrijpen 
we heel goed. Daarom bouwen we het 
huiswerk langzaam op. Je krijgt work-
shops ‘leren leren’ en je krijgt hulp bij 
het plannen en leren voor toetsen. Je 

kunt je ook opgeven voor de huis-
werkklas, daar kun je na schooltijd 

rustig huiswerk maken. 

lessen... en verder?
Een heleboel! Tijdens de lyceumuren 

kies je voor vakken als Cambrdge 
Engels, extra sport, drama, kunst of 

moleculair koken. Naast de lessen 
zijn er leuke activiteiten als brugklas-
kamp, schoolfeesten, filmavonden en 

theaterbezoek. Ook kun je schrijven 
voor de schoolkrant of meedoen aan 

het schooltoneel, schoolmusical of 
debatwedstrijden.

verschil tussen 
vwo en atheneum?

Vwo betekent voorbereidend we-
tenschappelijk onderwijs. Op het 

Zaanlands Lyceum bieden we binnen 
het vwo twee opleidingen: atheneum 

en gymnasium. Met een vwo-diploma 
kun je een studie aan de universiteit 

volgen.

hoezo kunst & cultuur?
Bij dit vak leer je kijken, denken en 

doen rond tekenen, muziek, poëzie, 
fotografie, zingen, photoshop, websi-

tes maken en alles wat je bij kunst en 
cultuur kunt bedenken. De komende 

jaren zullen robots steeds meer in 
onze samenleving komen en ons werk 

uit handen nemen. In het werk dat 
voor ons overblijft, zal creativiteit een 

steeds grotere rol gaan spelen. 

Aristoteles?
Gedurende het jaar discussiëren we 
in de les over de wereldbeelden van 
Copernicus en Aristoteles. Je gaat je 
verdiepen in het leven van een ster 
en doet onderzoek naar de elektri-
sche stroomkring. Het gevarieerde 

programma biedt ook ruimte om zelf 
onderwerpen aan te dragen.

welkom!
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Heb je veel interesses? Heb je er plezier in om 

niet alleen het juiste antwoord te geven, maar 

ook een goede vraag te bedenken? Dan is het 

gymnasium op het Zaanlands Lyceum misschien 

iets voor jou. Je volgt er vakken die je op het 

atheneum niet hebt. In de eerste klas volg je 

het vak Latijn, de taal van de Romeinen. In klas 

2 krijg je ook Grieks. Bij Latijn en Grieks horen 

ook mythologie en cultuur. Cultuur gaat over 

hoe de Romeinen en Grieken leefden, wat ze 

maakten en wat ze dachten.

Gymnasium, 
wat kun je ermee?

Alles! Het gymnasium is een 
verrijking voor je ontwikkeling. Je 

leert op een hoog niveau te denken. 
Met je gymnasiumdiploma kun je 

elke opleiding gaan doen die je wilt. 
De meeste leerlingen kiezen voor 

een studie aan de universiteit. Het 
voordeel is dat je op het gymnasium 

al geleerd hebt om op een 
wetenschappelijke manier te denken. 

de hele dag in de boeken?
Nee, de leerlingen op het gymnasium 

doen samen veel bijzondere 
activiteiten naast de lessen. 
Je gaat regelmatig naar een 

theatervoorstelling of op excursie. 
In de vijfde klas gaat de groep samen 

een week naar Rome.

 waarom het Zaanlands? begaafdheidsprofielschool

GYMNASIUM• goede sfeer tussen 

 docenten en leerlingen

• veel mogelijkheden om je 

talenten te ontwikkelen

• licht en kleurrijk gebouw

• duidelijke regels, afspraken 

 en verwachtingen

• individuele leerroutes

Vragen? 

klas1@zaanlands.nl

Het Zaanlands Lyceum is een 

officiële Begaafdheidsprofielschool. 

Dat betekent dat de school oog 

heeft voor leerlingen die meer 

aankunnen dan de gemiddelde 

leerling. Voor deze leerlingen 

bestaan mogelijkheden om zowel 

binnen als buiten de les extra 

onderwijs te volgen. Een voorbeeld 

hiervan is het traject op maat. Als je 

erg goed bent in een vak, krijg je 

voor dat vak deels een eigen 

programma aangeboden. Andere 

voorbeelden zijn: onderwijs voor 

10-jarigen, vakken in eigen beheer 

en versneld eindexamen. 

Excellente School
De vwo-afdeling van onze school is 

in 2017 Excellente School geworden.

welkom in klas 1!


