‘Ik vind het fijn dat ik in de
FLEX-uren vragen kan stellen
over het huiswerk’

Jouw eigen
lesrooster
Een schooldag bestaat in klas 1 t/m 3
uit drie lessen van 80 minuten.
Een gedeelte van elke les is instructie,
een ander deel werk je zelfstandig of
in groepjes aan opdrachten.
Voor en na deze lessen zijn er twee
‘FLEX-uren’ en een huiswerkklas.
Je kiest zelf waar je extra aandacht aan
wilt besteden of meer van wilt weten.
Zo kun je een gedeelte van je
schooldag zelf invullen en besteed je
je tijd op school zo goed mogelijk.

Aanmelden
Atheneum/gymnasium brugklas
Voor leerlingen met een vwo advies

Havo/vwo brugklas

Voor leerlingen met een havo,
of havo/vwo advies

Mavo/havo brugklas

Voor leerlingen met een vmbo-tl,
of vmbo-tl/havo advies

‘Op het Veurs
voelde ik me
snel thuis!’

Laptops

Huiswerk op school

Naast boeken maak je tijdens de lessen
ook regelmatig gebruik van je eigen
laptop; om te oefenen, te verdiepen of
om dingen uit te zoeken.

Als het even kan maak je al je huiswerk
op school.
Er zijn, ook buiten de lessen, altijd
mensen in de buurt die je kunnen
helpen: je mentor, een docent, maar
natuurlijk ook mede-leerlingen.

OP HET VEURS KIES JIJ!..

Aanmelden kan vanaf 9 februari 2019
via onze website www.veurslyceum.nl

Scan de
QR-code
en kom
vast kijken
op het Veurs!

Burgemeester Kolfschotenlaan 5
2262 EZ LEIDSCHENDAM
www.veurslyceum.nl

Ouders
Kom naar onze
INFORMATIEAVOND
op donderdag 31 januari 2019
19.30 uur

Leerlingen en ouders
Kom naar onze
OPEN DAG
op zaterdag 2 februari 2019
9.30-13.00 uur

Zo heb je de tijd om te wennen en te
ontdekken welk onderwijs het beste
bij je past.
Als blijkt dat je op een ander niveau
beter tot je recht komt, is het vaak
mogelijk om over te stappen

Begeleiding naar
zelfstandigheid
Je mentor kent je, weet wat je nodig
hebt en begeleidt je bij het bereiken
van je doelen.
Je mentor helpt je zelfstandiger te
worden, je huiswerk te plannen, je
eigen keuzes te maken en helpt je bij
het ontdekken van de manier waarop
jij het beste leert.

Kunst & Media

Je leert van
de wereld om je heen

Jouw talent

Tijdens activiteitendagen ga je geregeld
op pad: naar theater, museum of op
excursie. ‘Veurs Plus’ activiteiten
noemen we dat.

In klas 1 t/m 3 volg je een lesuur per
week één van de talentstromen
Kunst & Media, Science of Sport.

Verder reizen we graag. Naar grote
Europese steden of – en dat is al snel
als je bij ons op school komt – naar
het Brugklaskamp!

Samen met leerlingen van andere
brugklassen ontdek je waar je interesses
liggen en gebruik je jouw talenten.
Aan de hand van steeds wisselende
thema’s ontwikkel je vaardigheden als
samenwerken, creatief denken en
presenteren.

Als je bij ons van
school gaat...

Wat je geleerd hebt, laat je bijvoorbeeld
zien in je eigen vlog, een zelfgemaakte app, op het Open Podium of op het
sportveld.

Rome - 4 gymnasium

Je begint bij ons op school in een
gecombineerde brugklas. Als je een
vwo-advies hebt kies je voor
atheneum of gymnasium.

‘Door de talentstromen
leer ik ook kinderen
uit andere klassen
snel kennen’

Sportdag in de Ardennen

Tijd om je plek
te vinden

‘Superleuk om
wekelijks samen met
de klas muziek of
theater te maken’

heb je je breed ontwikkeld, veel ervaren
en al je talenten benut.

Kijk voor meer informatie over de
talentstromen op onze website
www.veurslyceum.nl

heb je geleerd om een eigen mening te
vormen en doordachte keuzes te maken.

Science

heb je een fijne schooltijd gehad, waarin
je jezelf en een flink stuk van de wereld
hebt ontdekt!

Brugklaskamp

‘De Veurs-agenda
helpt mij om mijn
huiswerk te leren plannen’

