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Op het Coornhert vinden we schoolresultaten belangrijk, maar we willen ook graag dat je een leuke
tijd hebt op school. Je maakt vrienden, samen ontdek
je welke vakken je leuk vindt en waar je talent ligt.
Tijdens de jaren op het voortgezet onderwijs ontwikkel jij je totdat je klaar bent voor een vervolgstudie.

verdieping
n
e
g
in
d
e
r
b
r
heid voor ve
k
lij
e
g
o
m
l
e
e
•V
• Regelmatig leerz
ame uitstapjes en
studiereizen,
ook naar het buite
nland
eleiding
• Persoonlijke beg

Pak je kans op het Coornhert Lyceum!

Je bent verantwoordelijk voor je eigen prestaties.
We helpen je om te leren en ondersteunen je daarbij. Ook leer je hoe je het zelf kunt doen! Dat hoort
bij opgroeien. Twee of drie keer per jaar bespreken
we met jou en je ouders de doelen die je zelf hebt
gesteld, hoe hard je gewerkt hebt, wat goed gaat
en wat beter kan. Zo begeleiden we je naar een
welverdiend diploma.
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• Sterk bèta-onderwijs
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Aandacht voor vergroten van zelfvertrou wen en persoonlijke ontwikkeling
Steunlessen voor Engels, wiskunde of
Nederlands
We leren je hoe je moet leren
De mentor is jouw aanspreekpunt
Leerlingen uit de bovenbouw begeleiden 		
brugklassers: peerleaders
Speciaal dyslexieprogramma

C oor n h e r t Lyc e um

gymnasium, atheneum, havo en mavo
Mevr. A. Gerritsen- Opdam - conrector brugklassen
Mevr. N.Booij (N.Booij@Coornhert.nl) - coördinator
brugklassen
Lyceumlaan 1 2012 WT Haarlem
023-512 1616
info@coornhert.nl - www.coornhert.nl

Informatie voor achtstegroepers die naar het
mavo, havo of vwo willen

A lle r uimt e om uit t e blinken
Het Coornhert Lyceum is een fijne school waar je alle
ruimte krijgt om te laten zien wat jij in je mars hebt.
Onze ervaren docenten willen jou graag helpen het
hoogst mogelijke diploma te halen. Op onze school
krijg je de kans om uit te blinken, ook op cultureel, sportief en internationaal niveau. Pak die kans!
Zit je in groep 8 en wil je graag naar de mavo, havo of
het vwo? Dan ben je op het Coornhert Lyceum aan het
juiste adres. Onze school geeft namelijk goed onderwijs zodat jij een diploma haalt waarmee je verder kunt.
Ambitieus naar de middelbare school
Wil je graag leren, het hoogst haalbare niveau halen
en daar je best voor doen? Op het Coornhert Lyceum
kun jij laten zien wat je kunt. De lessen zijn uitdagend
en inspirerend. De brugklas kun je volgen in combinatieklassen.
•
•

mh-klas: voor leerlingen met een mavo- of
mavo/havo-advies
hv-klas: voor leerlingen met een havo- of
havo/vwo-advies.

Niveau hoger
In onze combinatieklassen krijg je de mogelijkheid om
te laten zien wat je in huis hebt. Zo krijg je de kans om
je advies van de basisschool om te zetten naar een
hoger niveau. We beoordelen je op beide niveaus en
het is aan jou om te laten zien wat je kunt. Natuurlijk word je daarin begeleid door onze docenten en
door je mentor. Heb je een goed rapport? Dan kun je
opstromen naar een hoger niveau. Zo dagen we je uit
om uit te blinken. Doe je mee?
Heb je een vwo-advies? Dan is onze atheneumof gymnasiumbrugklas misschien iets voor jou?

Tweede brugklas
Na het eerste jaar stroom je door naar het niveau dat bij je past. Je kunt het
tweede jaar doen op mavo-, havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. Als we het
nog niet zeker weten, kun je op het Coornhert Lyceum in de tweede klas òòk in
een combinatieklas doen. Hierdoor heb je een extra jaar om te laten zien wat je
kunt. De tweede klas hebben we op alle niveaus én in twee combinatieklassen.
•
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mavo/havo
havo/atheneum

Goede resultaten
De schoolprestaties op het Coornhert Lyceum zijn dik in orde. Dat komt doordat
wij goed opgeleide docenten hebben die uitdagende lessen geven. Het komt regelmatig voor dat Coornhertleerlingen een diploma halen dat hoger is dan het advies
van de basisschool. We motiveren leerlingen om het beste van zichzelf te laten zien
en we geven ze daarvoor alle kans.

Zit je op de mavo en wil je graag naar de havo? Na het behalen van
je mavodiploma, kun je naar de havo. Je hoeft dan niet van school te
wisselen en wij begeleiden je bij de overstap. Na de havo opstromen naar
vwo kan natuurlijk ook.
CultuurProfielSchool
Het Coornhert is een CultuurProfielSchool en daar zijn we trots op. Op onze school
krijg je niet alleen veel kunst, cultuur, muziek en theater aangeboden, je krijgt er
ook écht goed onderwijs in. Dat doen we omdat we met cultuur je brein willen
prikkelen. We spreken andere delen van je hersenen aan door je kennis te laten
maken met allerlei kunstvormen. We dagen je uit anders te kijken naar de wereld
om ons heen. Zo vergroten we je creativiteit en daar heb je je leven lang iets aan.

CoornhertPlus: sport, internationalisering
en bèta
Dacht je dat dit alles was? Nee hoor! Om te ontdekken
wie je bent, is het belangrijk dat je een breed aanbod
van extra activiteiten hebt om uit te kiezen. Dit noemen
we CoornhertPlus.
Liggen jouw talenten op het sportieve vlak? Naast de
gymlessen en de sportdagen, kun je meedoen met tal
van leuke en uitdagende sporttoernooien.
Daarnaast verbreden we je horizon, want onze school
organiseert niet alleen nationale maar ook internationale uitwisselingen en projecten met scholen in Italië,
Duitsland, Engeland, Spanje, Portugal en Estland. Ook
jij kunt daaraan meedoen!
En houd jij van vakken zoals wiskunde, informatica,
natuurkunde, scheikunde en biologie? Dan ben je een
echte bèta-leerling. Op onze school krijg je niet alleen
goed onderwijs in die vakken, je kunt ook meedoen met
allerlei uitdagende bèta-activiteiten en -excursies.

Wist je dat het Coornhert Lyceum ook bekend staat
vanwege het sterke béta-onderwijs? We hebben
zelfs een bètaclub waar je kunt experimenteren,
klussen en sleutelen. We hebben bijvoorbeeld een
Greenpower Kit Car waaraan je kunt mee bouwen
en waarin je mag racen. En bij aardrijkskunde kun
je de wereld verkennen met een VR-bril.

