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Informatie voor nieuwe
brugklassers en hun ouders
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elkom!
Daar sta je dan op de drempel van de middelbare school. Een volgende stap in je leven.
Een nieuwe school kiezen is niet zo gemakkelijk, want waar kies je nu precies voor?
Natuurlijk willen jouw ouders dat je voor
een school kiest waar je goede resultaten
behaalt, terwijl jij vooral met plezier naar
school wil gaan. Wij kunnen ons voorstellen
dat jouw ouders een school zoeken waar veel
structuur is zodat jij bij het leren voldoende
houvast hebt, terwijl jij juist de ruimte zoekt
om je op jouw manier te ontplooien. Wat
jouw ouders waarschijnlijk ook belangrijk
vinden, is dat de school een veilige omgeving
biedt, terwijl voor jou geldt dat je graag naar
dezelfde school gaat als jouw vrienden en
vriendinnen.

Bij Lyceum
Ypenburg krijg
je de ruimte om
je te ontwikkelen
op een manier
die bij jou past.

Al bladerend door deze brochure zal je tot
de ontdekking komen, dat Lyceum Ypenburg
zowel voldoet aan de wensen van jouw
ouders, als aan wat jij belangrijk vindt. Als
moderne school zijn wij ervan overtuigd dat
alle leerlingen willen leren en hun talenten
willen ontwikkelen. Onze taak is jou daar zo
goed mogelijk in te begeleiden.

Wil je meer weten over
Lyceum Ypenburg,
kijk dan op:

Ervaar het zelf en maak kennis met de
school die je uitdaagt om het beste uit jezelf
te halen! Kom naar de open dag.

www.lyceumypenburg.nl
@lyceumypenburg
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iedere dag
het beste uit jezelf halen

Wil jij het beste uit jezelf halen?

‘Kiezen voor Talent’ is het motto van Lyceum Ypenburg. Dat doen wij
op verschillende manieren. Door het beste uit onze leerlingen te halen
voor wat betreft leerresultaten. Maar bij Lyceum Ypenburg kan je ook
jouw creatieve talenten ontplooien bij de talentgroepen Sport, Muziek,
Theater, Digital Science en Atelier.
Hou je van zingen, dansen of muziek maken? Vanaf de brugklas kan
je meedoen aan de jaarlijkse musical en Lyceum Ypenburg heeft een
eigen schoolband die regelmatig optreedt. Ben jij iemand die graag
wat extra’s leert? Dan zijn het debatteam of de talenprogramma’s
waarschijnlijk iets voor jou. De internationaliseringsprogramma’s
zorgen ervoor dat je na school jouw vleugels wereldwijd kan uitslaan.
Ben jij extra leergierig? Dan zal jij je helemaal thuis voelen op ons gymnasium: dé opleiding voor leerlingen die op intellectueel gebied alles uit
hun middelbareschooltijd willen halen.
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Niveaus

Lyceum Ypenburg heeft homogene brugklassen: mavo, havo, atheneum en gymnasium.
Speciaal voor leerlingen bij wie in groep 8 niet
helemaal duidelijk is welk niveau ze aankunnen, zijn de dakpanklassen mavo/havo en
havo/atheneum. In deze dakpanklassen wordt
lesgegeven op het hoogste niveau. Aan het
einde van het eerste leerjaar gaat de leerling
naar het niveau dat het beste past. Leerlingen
die worden toegelaten tot onze brugklas,
moeten minimaal mavo-advies hebben.
Leerlingen met een goed mavodiploma stimuleren we verder te gaan op de havo, en
goed presterende havoleerlingen stimuleren
we om door te gaan naar het vwo.

Stoer en open

Het prachtige zilvergrijze gebouw aan de Laan van Kans typeert hoe
wij werken. De buitenkant is als een zilveren doos, veilig en stoer. De
binnenkant is open en licht. Sta je voor het gebouw, dan word je vanzelf
nieuwsgierig naar hoe het er vanbinnen uitziet. Dat blijkt een verrassing.
Je ontdekt een overzichtelijke en vriendelijke ruimte met een modern interieur. In school vind je gemakkelijk jouw weg en het is er veilig en schoon.
In deze vernieuwende omgeving gebeurt het allemaal: je ontdekt hier
nieuwe dingen, raakt geïnspireerd en ontwikkelt jezelf op een manier
die bij jou past.

iedere dag
samen sterk
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Veilig gevoel

Bij Lyceum
Ypenburg voel je
je meteen veilig
en fijn; de lokalen
zijn open, er zijn
veel ramen en
grote ruimtes.

Bij Lyceum Ypenburg hebben we aandacht en respect voor elkaar, waardoor
er een positieve en gezellige sfeer heerst.
Wij hechten veel waarde aan duidelijke
regels en afspraken. Bij de bouw en de
inrichting van de school hebben we veel
aandacht aan de veiligheid besteed. Zo is
er een transparante school ontstaan zonder
doodlopende gangen en donkere hoekjes,
waardoor iedereen zich hier thuis en veilig
voelt. Lyceum Ypenburg is een school waar
wij met een gerust hart het predicaat ‘veilig’
op durven te plakken.
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Als een campus

Onze school is ingericht als een campus. In
het hart ligt de centrale hal met de prachtige
watervaltrap naar boven. Als je de trap
opgaat, kijk je in onze theaterzaal die op
schooldagen als aula is ingericht. Daar kun
je pauzeren, iets eten en drinken of bij een
van de werkplekken aan de slag gaan. De
school heeft een uitgebreide mediatheek
met computers, wifi, tijdschriften, boeken
en naslagwerken.
De leslokalen liggen rondom de centrale hal
met speciale laboratoria voor scheikunde,
biologie en natuurkunde, atelierruimtes
voor de kunstvakken en een muziek- en
theaterlokaal. Direct naast de school ligt ons
sportcomplex met een groot kunstgrasveld,
twee handbalvelden en een multifunctionele
sporthal.
Met al deze faciliteiten lijkt Lyceum Ypenburg
op een kleine universiteitscampus waar
je elkaar kent, elkaar gemakkelijk vindt en
waar je alles bij elkaar hebt wat voor modern
onderwijs nodig is.

Iedereen
gaat hier met
elkaar om, ook
de leerlingen
van de hogere
en lagere
klassen.
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iedere dag
je talent ontwikkelen

Voor al onze talentgroepen
geldt dat je met enthousiasme
en inzet jouw talenten volop
kan ontwikkelen.
Naast de talentgroepen zijn er voor alle leerlingen extra sportactiviteiten
zoals: dance, American football, basketbal, handbal, floorball, zaalvoetbal, freerunning en diverse schooltoernooien.
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heater

Wie voor onze talentgroep Theater kiest,
staat aan het einde van het schooljaar in
onze theaterzaal voor medeleerlingen, ouders en medewerkers van Lyceum Ypenburg
een grootse voorstelling te geven. Als het
doek omhooggaat en de spots aangaan,
wordt er vol overgave een prachtige theatervoorstelling gespeeld. Om dit te bereiken
volg je twee uur in de week theaterles bij een
docent/regisseur.
Heb je de smaak te pakken? Sluit je dan na de
brugklas aan bij de musicalgroep. Gedurende het schooljaar werk je onder leiding van
een docent/regisseur naar een spectaculaire
musical toe, die tijdens de theaterweek in
maart avond aan avond volle zalen trekt.

uziek

Zing je graag of bespeel je een instrument
en wil je je daarin verder ontwikkelen? Kies
dan voor onze talentgroep Muziek. In het
muzieklokaal werk je aan eigen composities,
je brengt jouw zangtalent naar een hoger
niveau of leert een instrument nog beter
te bespelen. Samen met je medetalenten
bezoek je professionele muzikanten en concerten. Wie weet sta jij over een paar jaar in
The Voice of speel je de sterren van de hemel
in een concertzaal.

Iedere dag
dràààma

iedere dag
verder, hoger, beter
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In de
sportklas is het
supergezellig
en je doet veel
verschillende
sporten.

telier

Bij de talentgroep Atelier kun je al jouw
creativiteit kwijt. Leerlingen die voor deze
groep kiezen, besteden naast de normale
teken- en handvaardigheidslessen twee uur
extra in de week aan schilderen, boetseren,
beeldhouwen, architectuur en toegepaste
vormgeving. In de twee speciaal hiervoor
ingerichte atelierlokalen werk je per periode
aan een thema, waarna je met klasgenoten
een tentoonstelling organiseert. Je doet
inspiratie op door samen naar tentoonstellingen te gaan en kunstenaars in hun atelier
te bezoeken.

igital science

Bij de talentgroep Digital Science ontwikkel
je jouw 21e-eeuwse skills. Je leert op een creatieve manier te programmeren, websites en
games te bouwen en ontdekt wat je allemaal
met Photoshop en Illustrator kan doen. De
talentgroep Digital Science is op alle vlakken
dynamisch en uitdagend en maakt dat jij
future-proof de toekomst tegemoet gaat.
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port

Je hoeft geen topsport te bedrijven om in aanmerking te komen voor de
talentgroep Sport. Ben je een sportliefhebber en heb je een sportieve
instelling? Dan is de is de talentgroep Sport iets voor jou. Leerlingen die
meedoen aan deze talentgroep krijgen geen vier maar zes uur sport in
de week. We sporten in ons moderne sportcomplex naast school, maar
ook op andere plaatsen. Je gaat kanoën, snowboarden, wandklimmen en
je leert allerlei vaardigheden zoals organiseren, omgaan met winnen en
verliezen, samenwerken en leidinggeven. Belangrijk voor nu en voor later.

iedere dag
etwas, a little, un petit peux beter
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De school heeft
gezellige
docenten die
je veel willen
leren en het leuk
voor je willen
maken.

alen

Leerlingen kunnen kiezen voor een internationaal erkend verdiepingsprogramma in de
moderne vreemde talen. Lyceum Ypenburg
biedt schoolbreed ‘International English’ aan.
Alle leerlingen kunnen naast hun eindexamen
Engels ook het Cambridge-examen doen.
Voor de hogere leerjaren biedt onze school
voor Duits en Frans respectievelijk Goethe
en DELF aan. Voor de liefhebbers van de
Nederlandse taal hebben we leeskringen
en een fanatiek debatteam, waaraan leerlingen van alle afdelingen en leerjaren mee
kunnen doen.
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ymnasium meer dan Grieks en Latijn

Ben jij een nieuwsgierige denker en ontdek jij graag nieuwe dingen?
Dan is het gymnasium van Lyceum Ypenburg iets voor jou! Wie naar ons
gymnasium wil en toegelaten wordt, komt in de gymnasiumbrugklas.
Daar krijg je naast de vakken die alle vwo-leerlingen volgen ook Grieks.
In de tweede klas komt daar Latijn bij.
Op het gymnasium krijg je de ruimte om jouw intellectuele talent volop te
ontwikkelen. Wij vinden dat een gymnasium zich niet alleen door Latijn
en Grieks moet onderscheiden. Wie voor het gymnasium van Lyceum
Ypenburg kiest, wordt uitgedaagd om een eigen mening te formuleren
en keuzes te maken, literaire talenten te vertalen naar gedichten en
kritisch om te gaan met wetenschappelijke theorieën en artikelen.
Wij bieden een breed programma aan waarbij we veel aandacht besteden aan klassieke culturen, filosofie en algemene ontwikkeling. In de
hogere leerjaren bezoeken wij musea en steden zoals Keulen, Trier en
Athene. Tijdens de reizen naar Griekenland en de Provence gaan we op
zoek naar sporen uit de Griekse en Romeinse oudheid.
Heb je een volwaardig (zuiver) vwo-advies, dan is er gegarandeerd
een plek voor jou.

Bewezen effectief

Lyceum Ypenburg staat voor gedegen vakkennis, gegeven door bevlogen vakdocenten. Aan de hand van methodes die zich in de praktijk
bewezen hebben, geven zij op een aansprekende en gevarieerde
manier les. Docenten dagen de leerlingen uit en stimuleren hen om
het beste uit zichzelf te halen. Dit heeft als resultaat dat de leerlingen
nieuwsgierig en gemotiveerd blijven. Wij vinden structuur en afspraken
belangrijk, maar geven leerlingen ook de ruimte om zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past. Dit alles maakt het onderwijs van
Lyceum Ypenburg aansprekend en effectief.

iedere dag
samen vooruit
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Openbaar

Lyceum Ypenburg is een openbare school.
Dit betekent dat alle kinderen, ongeacht
hun levens- of geloofsovertuiging, van harte
welkom zijn. Verdraagzaamheid en respect
staan bij onze school hoog in het vaandel.
We verwachten dat zowel ouders, leerlingen
als medewerkers hiernaar handelen.

Ouders en school

Lyceum
Ypenburg
iedere dag
een beetje beter!

Ouders zijn van harte welkom op onze
school. Mocht er iets bijzonders aan de hand
zijn met hun kind, dan is er altijd ruimte voor
een persoonlijk gesprek. Via Zermelo kunnen
ouders op de hoogte blijven van het rooster
en via Magister van de cijfers, het huiswerk
en absentie.

Eigen mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor, bij wie je
met allerlei vragen terechtkunt. Bij de start
van het schooljaar maakt de mentor jou
wegwijs in school en legt alles uit wat jij moet
weten. Hij of zij begeleidt je bij het leren leren,
persoonlijke doelen stellen en volgt jouw
leerprestaties op de voet. Ook voor ouders is
de mentor het eerste aanspreekpunt.
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Juniormentoren

Naast de mentor heeft iedere brugklas twee of drie juniormentoren. Deze
bovenbouwleerlingen zijn een vraagbaak voor de brugklassers en vertellen hoe het eraan toegaat op Lyceum Ypenburg. Juniormentoren assisteren bij de introductiedagen, gaan mee als begeleider op brugklaskamp
en zijn betrokken bij allerlei activiteiten gedurende het eerste schooljaar.

Wij leren je graag kennen

Ben je geïnteresseerd in Lyceum Ypenburg?
Dan nodigen wij jou en jouw ouders graag
uit voor de open dag en de informatieavond. Daar leren wij jou en jouw ouders
kennen en hebben jullie de mogelijkheid om
onze school te leren kennen.
Aan het begin van het schooljaar gaan we
met alle brugklassen drie dagen op kamp.
Tijdens activiteiten zoals de meerkamp en
het outdoorprogramma leer je de andere
brugklassers en docenten beter kennen.
Zonder twijfel de leukste start van het
schooljaar!

Wil je op de hoogte blijven
van actuele nieuwtjes van
Lyceum Ypenburg?
Volg ons op
@lyceumypenburg
www.lyceumypenburg.nl/
nieuws

mavo, havo, atheneum, gymnasium

Kom zelf sfeer proeven!

Wij hopen natuurlijk dat deze brochure je een goed beeld geeft van
Lyceum Ypenburg. In het echt ervaar je het allemaal nog beter. Wij
nodigen je van harte uit om langs te komen op onze open dag.
2020

Informatieavond voor ouders
dinsdag 21 januari
19.30 - 21.30 uur
Open dag voor leerlingen en ouders
vrijdag 31 januari
15.00 - 19.00 uur
Informatie en aanmelden
zaterdag 1 februari
10.00 - 13.00 uur
dinsdag 11 februari
17.00 - 20.00 uur
Lyceum Ypenburg
Laan van Kans 3
2496 VB Den Haag
T 070 – 413 20 50
E info@lyceumypenburg.nl

Meer informatie
www.lyceumypenburg.nl
@lyceumypenburg
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