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Cultuurprofielschool, dus veel kunst, theater en muziek
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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. Je bent
verantwoordelijk voor je eigen prestaties. Je krijgt
lessen in leren, we helpen je natuurlijk èn je leert 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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COORNHERT
Pak je kans op het Coornhert Lyceum!

Aandacht voor vergroten van zelfvertrouwen		
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
Korte uitwisselingen naar het buitenland
zodat je de taal of een vak kunt oefenen

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 atheneum of gymnasium 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 enthousiaste en ervaren docenten helpen jou
om 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 zeven of acht en wil je graag naar het
atheneum of gymnasium? 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.
A mbit ieus naar he t vwo
Ben je ambitieus? 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.
Je kiest meteen voor 1 atheneum of 1 gymnasium.
Het niveau en het tempo liggen hoog, we verwachten veel van je. Op die manier dagen we je uit om
uit te blinken. Doe je mee?

Weet je nog niet zeker wat beter bij je past: havo
of vwo? Kies dan voor onze havo/vwo-brugklas!

Gymnasium
Vraag jij je ook weleens af waarom Frans zoveel lijkt op Spaans, Engels of Italiaans? Waarom is de Griekse letter pi een getal geworden in de wiskunde? Waarom vind je in kerken zoveel Latijn? Is het jou ook weleens opgevallen dat veel
belangrijke dingen eigenlijk door de Grieken en Romeinen zijn bedacht? Allemaal logische vragen waarop je op het gymnasium een antwoord krijgt. In de
brugklas begin je met Latijn en in de tweede kun je dan ook voor Grieks kiezen.
Als je van talen houdt, dan past het gymnasium zeker bij jou. Het helpt je namelijk
bij het leren van alle andere talen. Ook voor de exacte leerlingen zijn de klassieke talen nuttig: ze helpen je bij het analytisch denken. Vooral is het gymnasium
een fijne aanvulling als je geïnteresseerd bent in kunst en cultuur, politiek, geschiedenis en mooie verhalen!
A t heneum
Leer je snel en veel en vind je leren ook nog eens heel leuk? Dan is het atheneum
echt iets voor jou. Vanaf de eerste les krijg je Engels met het Cambridge FCEprogramma, je haalt dan in het eerste jaar meteen een internationaal erkend diploma: First Certificate in English.
Goede r esult at en op he t vwo
Zowel op het gymnasium als op het atheneum zijn de resultaten van Coornhertleerlingen hartstikke goed! De slagingspercentages zijn hoog, op het gymnasium
slagen zelfs elk jaar bijna alle leerlingen. Weinig leerlingen blijven zitten. Zo werk je
in zes jaar toe naar een mooi diploma waar je verder mee kunt.
Extr a uit daging
De normale schoolweek van een vwo’er zit al vol uitdaging, maar daarnaast zijn
er voor alle vwo’ers speciale cursussen en projecten. Dat noemen we de Coornhert Academie. En voor leerlingen die makkelijk leren, zijn er masterclasses, verdiepingsdagen of workshops.
Je kunt denken aan thema’s zoals architectuur, filosofie, sterrenkijken of schaken.
Of wat dacht je van theatertechniek, robotica, dans, portretschilderen of linosnedes maken? Kun jij nog wel een tandje harder? Doe mee!

Je kunt op onze school je vakkenpakket aanvullen met
onderstaande eindexamenvakken:
•
•
•
•
•
•

Bedrijfseconomie
Informatica
Wiskunde-D
Tekenen
Theater
Muziek

Bovenbouwleerlingen die extra uitdaging nodig hebben, kunnen alvast college volgen op de Universiteit
Leiden. Dit programma heet LAPP-top.
CultuurPr of ielSc hool
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, door docenten die niet
alleen lesgeven, maar ook eigen werk maken en optreden of exposeren. 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.

Wist je dat het Coornhert Lyceum ook bekend
staat vanwege het sterke bèta-onderwijs? We hebben zelfs een bètaclub waar je kunt experimenteren, klussen en sleutelen. We hebben bijvoorbeeld
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.

