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TEKSTWIJZER
Dit boekje bestaat uit 4 hoofdstukken. Alle hoofdstukken staan op 
zichzelf, de volgorde kun je zelf bepalen. In hoofdstuk 1 wordt stap 
voor stap beschreven wat je allemaal tegenkomt in groep 8 op weg 
naar het voortgezet onderwijs. Hoofdstuk 2 legt uit welke opleidingen 
er zijn binnen het voortgezet onderwijs. Hier wordt alles verteld over 
	bijvoorbeeld	het	gymnasium,	havo	of	vmbo.	In	hoofdstuk	3	lees	je	van	
alles over het onderwijs en de opleidingen op het Picasso Lyceum. In 
hoofdstuk 4 wordt het Stedelijk College besproken.

Een nieuwe school: 
daar kun je wel een gids 

bij gebruiken!

Nu ben je nog de 
oudste van de school…
…maar volgend jaar ben je weer 
de  jongste. Dat is wel even 
wennen. En het is niet het enige 
waar je aan moet wennen: 
nieuwe klasgenoten, huiswerk, 
vreemde talen, elk uur een 
andere leraar. Er gaat echt een 
nieuwe wereld voor je open. 
Een gids kun je daarbij wel 
 gebruiken! Daarom vind je op 
de volgende pagina’s een paar 
vragen. Als je ze beantwoordt 
kom je stap voor stap dichterbij 
de school die het beste bij je 
past. Probeer het maar eens.

Er gaat een nieuwe wereld voor je open!
Hallo jongens en meisjes,

Dit	is	voor	jullie	een	heel	bijzonder	jaar.	Want	na	groep	8	neem	je	afscheid	van	de	basis-
school en stap je over naar het voortgezet onderwijs. Je hebt een aantal jaren onderwijs  
op een openbare basisschool in Zoetermeer achter de rug. Je hebt hier veel geleerd.  
De meesters en juffen hebben hun best gedaan jullie ‘meer dan moet’ mee te geven voor 
het vervolgonderwijs. Jullie beschikken nu over ‘een basis voor meer’ en in het voortgezet 
onderwijs gaan jullie daarop voortbouwen. De overstap van het basisonderwijs naar het 
voortgezet onderwijs is leuk en spannend tegelijk. Maar misschien vind je het ook best eng. 
Want	hoe	kies	je	nu	de	school	en	de	opleiding	die	het	beste	bij	je	past?	

Gelukkig hoef je dat niet alleen te beslissen. Je krijgt natuurlijk hulp van je ouders en  
je juf of meester. Die kennen jou goed en weten wat jij interessant vindt. Maar het is ook 
belang rijk dat je zelf goed nadenkt over wat je wilt. Dat je weet welke scholen er zijn in 
Zoetermeer. En weet wat die  verschillende soorten onderwijs nu eigenlijk betekenen. 

Met deze gids willen we je vast een beetje op weg helpen. De gids staat vol met belangrijke 
informatie over het voortgezet onderwijs in Zoetermeer. Hopelijk kunnen we jouw 
belangrijkste	vragen	beantwoorden.	En	twijfel	je	daarna	nog	steeds?	Dan	kom	je	toch	
gewoon een keertje langs, bijvoorbeeld tijdens één van de open dagen.  

WAAR KUN JE TERECHT VOOR JOUW OPLEIDING? 
Zoetermeer is een grote stad. Dat heeft als voordeel dat er verschillende 
scholen zijn waar je naartoe kunt. Het Picasso Lyceum, het Stedelijk 
College en Het Atrium vormen samen de Stichting Stedelijk Voortgezet 
Onderwijs Zoetermeer. Weet jij eigenlijk welke opleidingen je precies 
kunt	volgen	op	deze	scholen?	Je	kunt	kiezen	uit	gymnasium,	atheneum,	
havo, mavo en vmbo: kaderberoepsgerichte leerweg (KB), 
basisberoepsgerichte leerweg (BB), lwoo (leerweg ondersteunend 
onderwijs), lwt (leerwerktraject) en Pro (praktijkonderwijs). 
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Wanneer hoor of weet je in welke 
klas je zit?

De school stuurt je voor 
de zomervakantie thuis 
bericht in welke klas je 
bent geplaatst.

SCHOOL OPLEIDING

Picasso Lyceum 

Stedelijk College

Het Atrium 

Erasmus College 

Alfrink College 

Oranje Nassau College/Locatie Parkdreef 

Oranje Nassau College/Locatie Clauslaan 
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Vanaf het moment dat je een kleuter bent tot het moment eind groep 7 merkte 
je eigenlijk helemaal niets van de toekomstige stap naar het voortgezet 
onder wijs. Elk jaar ben je aan het rekenen, maak je taallesjes en luister je naar 
de mooie geschiedenisverhalen van je meester of juf. Pas aan het einde van 
groep 7 laat je meester of juf opeens het woord voortgezet onderwijs  vallen. 
Dat is schrikken. Schrikken omdat je nu beseft dat je nog maar een jaar naar 
de basisschool gaat. Daarna ga ook jij elke dag met een zware  rugtas vol met 
boeken	op	de	fiets,	of	misschien	wel	met	de	bus,	naar	het		voortgezet	onderwijs.	

Het voorlopig advies eind groep 7 
Eind groep 7 kreeg je in een grote envelop een ‘voorlopig advies’ mee naar 
huis. Op een blad waar al jouw gegevens op staan, stond vermeld wat de 
school op dat moment het beste advies voor jou vond. Dat advies was, zo heet 
dat met een duur woord, eenduidig. Dat betekent dat een advies  bijvoorbeeld 
alleen havo kan zijn en niet havo/vwo. 

Bij datzelfde advies heeft je meester of juf van groep 7 ook geschreven 
waarom hij dat het beste advies vond. Er wordt niet alleen naar je cijfers voor 
proefwerken en toetsen gekeken. Er is onder andere ook gekeken naar je 
inzet, hoe je omgaat met huiswerk, hoe je thuissituatie is (krijg je hulp van je 
vader of moeder) enz. Al die dingen zijn belangrijk bij het uitbrengen van een 
advies. Op de meeste scholen bespreken de leerkrachten die je in groep 5 en 
6 hebt gehad samen met de directeur, intern begeleider en jouw meester of 
juf van groep 7 welk advies het beste is. We spreken dan ook wel van ‘school-
advies’. Omdat het een advies is van heel de school, en niet alleen van jouw 
meester of juf. Vraag maar eens aan je eigen meester of juf hoe dat op jouw 
school geregeld is. 

Hoe voorlopig is dat advies nu eigenlijk? 
Precies zoals het bedoeld is. Uiterlijk 1 maart, als je in groep 8 zit, krijg je het 
definitieve	advies.	Tot	die	tijd	kan	er	nog	een	hoop	gebeuren.	Je	hebt	de	kans	
om	je	nog	meer	in	te	zetten.	Wellicht	krijg	je	dan	wel	een	hoger	definitief	ad-
vies. Andersom kan natuurlijk ook. Als je er met de pet naar gaat gooien krijg je 
wellicht een lager advies. In de meeste gevallen heeft je juf of meester bij het 
voorlopige advies wel geschreven waar je de komende tijd aan moet werken. 
Met andere woorden: waar je op moet letten als je in groep 8 zit.

Voorlichting eind groep 7
Voordat het voorlopige advies mee naar huis ging, eind groep 7, werden je 
ouders uitgenodigd voor een informatieavond bij jou op school. De directeur of 
een andere leerkracht vertelde toen eigenlijk hetzelfde wat in dit boekje 
beschreven staat. Wat er precies gaat gebeuren tot het einde van groep 8. 
Maar ook wat je nu eigenlijk kan met vwo, vmbo enzovoort. 

Begin groep 8, het laatste jaar basisschool
De eerste schooldag in groep 8 begon de juf of meester vast met een 
 standaard verhaaltje. Hoeveel kinderen er tegelijk naar de wc mogen.  
Waar de schriften liggen. Hoeveel spreekbeurten je dat jaar hebt. Waarschijn-
lijk werd er toen ook gesproken over het voortgezet onderwijs. Want groep 8 
is het laatste jaar om de basis te leggen voor de stap naar het voortgezet 
onderwijs. Je zal, om alvast te wennen, meer huiswerk krijgen. Je moet (nog) 
meer zelf doen. Kortom, de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Hard 
werken dus. In je achterhoofd weet je nog wat de meester of juf in groep 7 
heeft gezegd waar je op moet letten.  

November groep 8 
In november krijgen alle kinderen van de openbare basisscholen in 
Zoetermeer dit boekje uitgereikt. Dat boekje is gemaakt door een paar 
meesters en juffen van basisscholen maar ook door leerkrachten van 
het Stedelijk College en het Picasso Lyceum. Dit zijn scholen voor voortgezet 
onderwijs. Waarom we dit boekje aanbieden heb je kunnen lezen in het 
voorwoord. 

Uiterlijk 1 maart groep 8 
Vóór 1 maart gaat jouw meester of juf van groep 8 weer rond de tafel zitten 
met de directeur en nog een paar andere leerkrachten. Dat verschilt per 
school. Vraag maar eens hoe dat op jouw school geregeld is. Tijdens dat 
overleg	gaan	ze	het	hebben	over	het	definitieve	advies.	Het	voorlopige	advies	
wordt nog eens bekeken. Is dat advies op dat moment nog steeds van 
toepassing?	Of	heb	je	misschien	nog	beter	je	best	gedaan	en	zit	er	een	hoger	
advies	in?	Of	had	je	er	helemaal	geen	zin	in	en	heb	je	er	met	de	pet	naar	
gegooid?	Kortom,	wat	is	op	dat	moment	het	juiste	advies?	

Uiterlijk 1 maart groep 8, onderwijskundig 
rapport met definitief advies
Vóór 1 maart krijg je in een gesloten envelop een onderwijskundig rapport 
mee naar huis. Dat is een wat dikker pakket dan het voorlopige advies in 
groep 7. Want naast het advies staat hier nog meer informatie in die belangrijk 
is voor het voortgezet onderwijs om te weten. Bijvoorbeeld toetsen die je op 
de  basisschool gemaakt hebt. Je inzet.  
Je houding ten opzichte van huiswerk.  

OPDRACHT

Wat ga jij eraan doen om ervoor te zorgen dat 
jouw	definitieve	advies	in	groep	8	hetzelfde	is	
of misschien wel hoger dan het voorlopig 
advies	eind	groep	7?	Want	ook	dat	kan!	 
Denk hierbij aan; wat zijn nu je sterke punten 
(bij	voorbeeld:	ik	maak	graag	mijn	huis-
werk).	Wat	zijn	je	zwakke	punten	(bijvoor-
beeld: ik praat teveel tijdens de les). 

1 Goede overgang van basis- 
 naar voortgezet onderwijs

OPDRACHT 

Zoek op welke leerwegen er allemaal 
zijn. En wat kan je ermee als je je 
diploma	hebt	gehaald?	

OPDRACHT

Wat	voor	definitief	advies	denk	je	in	groep	8	te	
krijgen	en	waarom?	Denk	je	dat	het	hoger	zal	
zijn of juist lager dan het voorlopig advies in 
groep	7?

HFST 1  Goede overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
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Maart groep 8, het adviesgesprek
Alle ouders worden weer uitgenodigd om op school te komen voor het 
 adviesgesprek. Op sommige scholen worden de kinderen zelf ook uitge nodigd. 
Tijdens dat adviesgesprek vertelt de meester of juf wat meer over 
het onderwijskundig rapport. Ook kunnen je ouders of jijzelf je mening 
erover geven.  

Hoe definitief is dat advies nu eigenlijk? 
Om	maar	meteen	met	de	deur	in	huis	te	vallen.	Heel	definitief.	Met	het	 
advies dat je nu in je broekzak hebt ga je op zoek naar een leuke school.  
Alle scholen  in Zoetermeer moeten jou aannemen op basis van het advies. Dat 
is een afspraak die alle scholen gemaakt hebben. Jouw nieuwe school kan dus 
nooit zeggen dat je niet wordt toegelaten omdat je bijvoorbeeld je proefwerken 
slecht hebt gemaakt op de basisschool. Het advies van school  
is bepalend. Over de Centrale Eindtoets lees je verderop in dit boekje nog iets. 

Hoe zit dat met die Centrale eindtoets?
Op veel scholen in Nederland, ook op de openbare basisscholen in Zoeter-
meer, wordt in april en mei de Centrale eindtoets afgenomen. Die toets is voor 
je eigen ontwikkeling heel belangrijk. De toets laat immers zien of je over 
voldoende bagage beschikt om het onderwijs te volgen op de school van je 
keuze. Met de uitslag van de toets kun je nog een aantal maanden heel 
gericht werken aan je ontwikkeling, waardoor de overstap naar het voortgezet 
onderwijs nog beter kan worden gemaakt. 
De basisschool geeft een schooladvies met behulp van alle gegevens, die 
in alle jaren, waarin je op deze school hebt gezeten, zijn verzameld. 
De Centrale eindtoets laat zien of je inderdaad over de kennis beschikt, die 
past bij de geadviseerde school. Je hebt dan nog enkele maanden de tijd om 
aan zwakke onderdelen te werken, waardoor je meer kans zult hebben om 
het in het voortgezet onderwijs tot een succes te maken. Als de score van de 
Centrale eindtoets hoger is dan het advies van de basisschool, gaat de 
basisschool het advies nog eens goed heroverwegen. De Centrale eindtoets 
is dan ook van groot belang!
 

OPDRACHT

Waar	let	jij	op	bij	het	kiezen	van	een	school?	
Heb je misschien al een keuze gemaakt en 
waarom	juist	die?	Waar	letten	je	ouders	en	 
je	meester	of	juf	op?	Mag	je	zelf	kiezen	of	is	
de	keuze	van	je	vader	en	moeder	bepalend?	

Naar het Picasso Lyceum 
of Stedelijk College?

Het Picasso Lyceum en het Stedelijk College 
behoren tot het openbaar voortgezet onderwijs. 
Je	stapt	dus	over	van	een	openbare	basis-
school naar een openbare school van voort-
gezet onderwijs. En dat heeft veel voordelen. 
De scholen hebben op allerlei manieren  contact 
met elkaar. We houden regelmatig 
uitwisselings markt (leerkrachten van het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
overleggen dan over de leerlingen). Voor 
leerlingen	in	groep	8	zijn	er	kennismakings- 
lessen en overbruggings projec ten met 
leerling-mentoren.	Daarbij	geven	leerlingen	van	
het voortgezet onderwijs op diverse locaties 
‘gastlessen’ aan de basis scholen  op het gebied 
van techniek, sport en verzorging. Voor 
docenten zijn er speciale docentenmiddagen 
waardoor leraren bij elkaar een kijkje in de 
keuken kunnen nemen. 

En nu op zoek naar een leuke school! 
Als je eenmaal weet wat je advies is kan je op zoek gaan naar een leuke 
school. Sommige kinderen weten dat allang. Anderen hebben nog geen idee. 
Veel basisscholen brengen in januari en februari een bezoekje met groep 8 
aan het voortgezet onderwijs. Dat verschilt per basisschool welke scholen 
dat zijn. Ook zijn er op het Picasso Lyceum en het Stedelijk College ken-
nismakingslessen waar je je individueel voor kunt opgeven via de sites van 
deze scholen. Daarnaast organiseren alle scholen in het voortgezet onderwijs 
informatie avonden en open dagen. Jouw meester of juf heeft een folder wan-
neer	deze	dagen	zijn.	Maar	ook	op	de	websites	www.picasso-lyceum.nl	en	
www.stedelijk-college.nl	worden	deze	dagen	vermeld.	
Je hebt tot en met dinsdag 7 maart de tijd om je aan te melden. Dat moeten 
je ouders doen door het formulier met de code die ze van de basisschool 
hebben ontvangen in te leveren. Uiterlijk 26 april hoor je dan of je bent 
aangenomen. Maar nogmaals, wanneer je ouders je aanmelden op een 
school die past bij jouw advies, dan zit dat wel goed! 

Kom zelf eens kijken!
In	februari	2017	ben	je	welkom	op	een	van	onze	kennismakingsdagen.	
Daar laten we niet alleen zien, maar ga je ook echt meedoen aan verschil-
lende	lessen.	Werken	aan	natuurkundige	proefjes,	het	maken	van	pannen-
koeken of een theorieles volgen op een van de talenpleinen zijn enkele van 
de vele mogelijkheden. Verder kun je in april op het Stedelijk College terecht 
voor de intake voor een van de talentenklassen: sport of dans. Bij plaatsing 
krijg	je	een	certificaat	toegestuurd.
In	de	loop	van	dit	schooljaar	organiseren	wij	ook	verschillende	voorlichtings-
avonden voor jou en je ouders of verzorgers. Daar vertellen we je precies hoe 
de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs soepel verloopt. 
Wie weet tot ziens!

Open dagen 2016/2017

Picasso Lyceum
Maandag 31 oktober 2016
kennismakingslessen leerlingen groep 8

Maandag 16 januari 2017 
Kennismakingslessen leerlingen groep 8

Vrijdag 27 januari 2017, 18.30 tot 21.30 uur 
open Huis voor ouders en leerlingen

6 februari 2017, 20.00 uur 
Voorlichtingsavond voor ouders klas 1 gymnasium

Woensdag 8 februari 2017, 20.00 uur
Voorlichtingsavond voor ouders klas 1 havo/vwo

Donderdag 9 februari 2017, 20.00 uur
Voorlichtingsavond voor ouders klas 1 TOPmavo

Woensdag 22 februari 2016
Kennismakingslessen (individuele inschrijving)
 
Stedelijk College
Maandag 21 november 2016, 19.00 tot 21.00 uur
Informatieavond voor ouders

Vrijdag 10 februari 2017, 17.30 - 20.00 uur 
Open huis voor ouders en leerlingen

Zaterdag 11 februari 2017, 10.00 - 13.00 uur  
Open huis voor ouders en leerlingen 

Maandag 6 februari 2017, 19.00 - 21.00 uur
Informatie avond voor ouders

Stedelijk College - Doelessen op afspraak:

Di 15 en vr 18 nov 2016 van 13.00-15.30 uur

Wo 30 nov en wo 14 dec 2016 van 14.30-16.00 uur

Wo 11 jan 2017 van 14.30-16.00 uur

Di 17 en vr 20 2017 van 13.00-15.30 uur

Wo 1 feb 2017 van 14.30-16.00 uur

Di 14 en vr 17 feb van 13.00-15.30 uur

Wo 22 feb 2017 van 14.30-16.00 uur

Di 7 mrt 2017 van 13.00-15.30 uur

Wo 8 mrt 2017 van 14.30-16.00 uur

26 april weet ik dat ik ingeschreven 
ben, wat moet ik nu nog verder op de 
basisschool?

HFST 1  Goede overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

1 De Edelsteen
2	 De	Saffier	Geel
3	 De	Saffier	Blauw
4 De Waterlelie
5 De Piramide
6 Het Zwanenbos

7 De Watersnip
8  De Annie M.G. 

Schmidt
9	 Het	Plankier
10	 De	Tjalk
11 De Meester Verwers

12 De Springplank
13	 De	Triangel
14 De Baanbreker
15 Het Groene Hart
16 De Meerpaal
17 De Vijverburgh
18  De Florence 
 Nightingale
19	 De	Vuurtoren
20	 Da	Vinci

De openbare basisscholen in Zoetermeer

De laatste maanden op de basisschool zijn erg druk. Er wordt nog veel 
 aandacht geschonken aan dingen die jij nog niet (zo goed) kan. Ook worden 
er veel dingen herhaald zodat je er echt helemaal klaar voor bent. Op de 
meeste scholen ga je in de laatste weken nog op kamp en is er natuurlijk een 
afscheidsmusical. Kortom, nog genoeg te doen. We raden je aan om er vooral 
van te genieten. Want ook al kijk je uit naar het voortgezet onderwijs, als je er 
eenmaal zit, heb je vast wel een keer heimwee naar de basisschool! 
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Als je klaar bent met de basisschool stap je over naar een 
school voor voortgezet onderwijs. Misschien weten 
sommige van je klas genoten al precies wat ze gaan doen. 
Die gaan bijvoorbeeld naar een school waar hun broer of 
zus op zit. Of ze kiezen een opleiding omdat ze nu al weten 
wat ze later willen worden. 

Voor de meeste leerlingen van groep 8 is het allemaal niet zo 
simpel. Die zoeken nog naar de school en de opleiding die het 
beste bij hen past. Om te beginnen is het belangrijk te weten 
dat je nog minstens vier jaar door moet leren. Je kunt natuurlijk 
ook kiezen voor een opleiding die vijf of zes jaar duurt. En als je 
de smaak te pakken hebt, kun je na het voortgezet onderwijs 
nog jaren studeren.

Bij de Scholen Combinatie Zoetermeer kun je terecht voor 
onderwijs op verschillende niveaus. Dat is heel belangrijk, 
er zijn geen twee leerlingen gelijk. Ben jij bijvoorbeeld een 
echte	doener	en	wil	je	direct	resultaat	zien?	Dan	past	een	
praktische opleiding aan het vmbo misschien goed bij jou. 
Hiervoor kun je terecht bij het Stedelijk College. 
Vind	je	het	juist	leuk	om	dieper	op	de	dingen	in	te	gaan?	Dan	is	
havo, atheneum of gymnasium iets om over na te denken. Het 
Picasso Lyceum is dan echt de school voor jou. Voor de mavo 
kun je zowel op het Stedelijk College als op het Picasso 
Lyceum terecht; allebei mavo, maar toch ook weer heel 
verschillend. 

HFST 2		Hoe	vind	ik	de	opleiding	die	bij	mij	past?

2  Hoe vind ik de opleiding die bij mij past?

Kan ik wat ik wil en 
wil ik wat ik kan?
Welk soort onderwijs kies ik? Het is een vraag 
die veel leerlingen dit schooljaar bezig houdt. 
Misschien weet je nog niet precies wat je leuk 
vindt. Maar er zijn vast wel dingen waar je 
goed in bent. Houd je bijvoorbeeld van lezen 
of werk je liever met je handen? Vraag het ook 
maar eens aan je ouders en je juf of meester. 
Je zult zien dat de antwoorden vaak in 
dezelfde richting wijzen. 

1  Wat zijn mijn talenten volgens de basis- 
school?

2 Wat vind ik leuk?

3 Waar ben ik goed in?

4  Welk soort onderwijs vinden mijn ouders  
bij mij passen?

Heb ik het juiste profiel voor het havo?
Het hoger algemeen vormend onderwijs (havo) duurt vijf jaar. Veel van 
de vakken die je in het basisonderwijs hebt gehad komen terug in het 
voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld de theoretische vakken Nederlands 
en aardrijkskunde. Met een havo-diploma kun je later naar het hbo 
(hoger beroepsonderwijs) of de overstap maken naar 5 vwo. Wanneer 
je in het derde jaar van het havo zit, kies je een profiel (een pakket van 
vakken) dat goed bij jou past.

• CULTUUR & MAATSCHAPPIJ Hier kies je voor als je vooral talen, kunst 
en (cultuur)geschiedenis erg leuk vindt.  

• ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ Economie speelt een centrale rol. Maar 
ook op het gebied van wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis 

 voel jij je thuis.

• NATUUR & GEZONDHEID Hier kies je voor een breed en exact pakket 
 met biologie en scheikunde en wiskunde. Je kunt kiezen  voor natuurkunde 

en aardrijkskunde.

• NATUUR & TECHNIEK	Een	volledig	exact	profiel	dus.	
 Met veel   natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

Ik kan wel goed leren, maar heb 
nog moeite met Nederlands….
Misschien ben jij slim genoeg om een opleiding mavo of havo/vwo te 
volgen. Maar als je uit een ander land komt en nog niet goed Nederlands 
spreekt, dan is het best lastig om alle lessen te kunnen volgen in het 
voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen hebben we een speciale 
oplossing bedacht. Binnen Zoetermeer is afgesproken dat leerlingen, die 
minimaal	mavo-niveau	aankunnen,	maar	een	omvangrijke	taalachterstand	
hebben, ook binnen de vakken een intensieve taaltraining kunnen volgen. 
Dit	Taalplus-programma	wordt	aangeboden	in	het	eerste	leerjaar	van	het	
ONC aan de Clauslaan. De folder Taalplus, met meer informatie, is op elke 
basisschool aanwezig

Heb je echt voor iedere les een 
andere leraar?

Meestal wel, maar er zijn 
leraren en leraressen die 
soms meerdere vakken 
geven. Die heb je dus vaker.

Er zijn geen laatjes in je  
bureau/tafeltje. Op de 
basisschool zit je meestal 
ieder uur in dezelfde klas 
achter dezelfde tafel, in het 
voortgezet onderwijs is dat 
meestal niet het geval.

Er zijn zeker geen laatjes (in je 
bureau)?
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Ben ik geschikt voor het vwo?
Het voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo) duurt zes jaar. Binnen het 
vwo	kun	je	kiezen	voor	gymnasium	of	atheneum.	Met	een	vwo-diploma	kun	 
je later naar de universiteit, het wo (wetenschappelijk onderwijs). Beide 
studie richtingen bieden je de kans om naar de universiteit te gaan. Toch is er 
een verschil: op het gymnasium krijgen alle leerlingen in de onderbouw Grieks 
én Latijn en in de bovenbouw Grieks en/of Latijn. Ook binnen het vwo kun je 
kiezen	uit	één	van	de	vier	profielen	die	bij	de	havo	zijn	uitgelegd.	

Hoe kies ik het type onderwijs 
dat bij mij past?
Nu weet je ongeveer wat de verschillen zijn tussen havo, vwo en mavo/vmbo. 
Maar	wat	past	nu	het	beste	bij	jou?	Gelukkig	hoef	je	dat	niet	alleen	te	beslis-
sen. Je ouders kennen jou heel goed en weten vaak wat jij leuk vindt. Maar 
ook je juf, meester of directeur van de basisschool hebben goed nagedacht 
over jouw toekomst. Aan het einde van groep zeven heeft de juf of meester al 
een voorlopig advies gegeven voor het voortgezet onderwijs. En in december 
van	dit	jaar	krijg	je	een	definitief		advies.	De	school	geeft	met	dit	advies	aan	
dat ze bijna zeker is welk onderwijstype het best bij je past. Uiteraard is het 
ook heel belangrijk wat jij wilt, maar door dit advies wordt het vaak een stuk 
duidelijker.

Welke school vind ik het  leukst?
Je zit nu op een openbare basisschool. De leerlingen en 
leraren zijn vaak heel verschillend. En je vindt het heel 
normaal dat je daar rekening mee houdt. Gelukkig maar. 
Want als jij mensen respecteert die anders zijn, zullen 
ze jou ook respecteren. Ook in het openbaar voort-
gezet onderwijs is respect één van de kernwaarden. In 
Zoetermeer zijn twee scholen voor openbaar voortgezet 
onderwijs: het Stedelijk College en het Picasso Lyceum. 

Op het Stedelijk College vind je de mavo en een ruim 
aanbod aan beroepsopleidingen, terwijl je op het Picasso 
Lyceum terecht kunt voor gymnasium, atheneum, havo 
en	TOPmavo.	Daardoor	profiteer	je	wel	van	de	vele	
keuzemogelijk  heden van een scholengemeenschap, 
maar hoef je niet bang te zijn dat je over het hoofd 
gezien wordt! Je wordt uitstekend begeleid en kunt altijd 
terecht bij de zeer behulpzame docenten. 

Kan ik op het vmbo nog steeds  
alle kanten op?
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 
duurt vier jaar. Het is meer op de praktijk gericht dan de 
andere opleidingen en een prima basis als je verder wilt naar 
het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Binnen het vmbo 
kun je alle kanten op. In de eerste twee jaar maak je kennis 
met heel veel verschillende vakken. In de laatste twee jaar 
kun je kiezen uit vier richtingen, die we sectoren noemen. 
Tevens volg je een leerweg die bij jou past!

• DE THEORETISCHE LEERWEG In de theoretische leerweg
 krijg je alleen maar algemeen vormende vakken, zoals onder
	 andere	natuur-	en	scheikunde,	geschiedenis,	aardrijkskunde,
 Frans en Duits. Als je het leuk vindt om goed in de theorie te
 duiken, voel je je binnen deze leerweg snel thuis. De theore-

tische leerweg bereidt je voor op het hoogste niveau van het 
middelbaar beroepsonderwijs en biedt ook de mogelijkheid om 
door te stromen naar de vierde klas van het havo.

• DE KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Deze leerweg 
kies je als je de beroepsgerichte vakken aantrekkelijk vindt, en 
omdat je weet dat je toch verder wil op het middelbaar 
beroeps onderwijs. Daar zijn de beroepsgerichte vakken zeer 
belangrijk. Je leert daar immers voor een beroep.  
De vier algemene vakken zijn ongeveer even moeilijk als in de 
theoretische leerweg. 

	 De	kaderberoepsgerichte	leerweg	bereidt	voor	op	niveau	3	en	4	
van het middelbaar beroepsonderwijs. 

• DE BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG Deze leerweg 
kies je als je graag beroepsgericht wil werken en je wat moeite 
hebt met de algemeen vormende vakken. Deze leerweg bereidt 
voor op niveau 1 en 2 van het middelbaar beroepsonderwijs. En 
vind	je	het	examen	toch	echt	lastig?	Geen	nood!	Dan	volg	je	het	
leerwerktraject (lwt): je loopt een groot deel van de lestijd stage 
bij	een	bedrijf	en	sluit	het	vmbo	toch	af	met	een	vmbo-diploma!	
Daarna kun je eventueel verder leren op niveau 2 

 van het mbo.

 Op het Stedelijk College hebben wij voor leerlingen die extra 
hulp	nodig	hebben	speciale	klassen:	klassen	voor	leer- 
wegondersteunend onderwijs (lwoo). In het lwoo krijg je les in 
kleinere groepen en in een aangepast tempo.

Vmbo en mavo, wat is het verschil?
Vmbo is een verzamelnaam voor het voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is de 
theoretische leerweg daar een onderdeel van. Deze theoretische 
leerweg,	ook	wel	vmbo-t	genoemd,	heette	vroeger	mavo	(middel-
baar algemeen voortgezet onderwijs). Sommige scholen kiezen er  
voor om de term mavo weer te gebruiken. Hij klinkt nog lekker 
bekend bij mensen. Maar mavo en de theoretische leerweg  zijn 
dus hetzelfde.

HFST 2		Hoe	vind	ik	de	opleiding	die	bij	mij	past?

Waarvoor gebruik ik 
de iPad?

           Op het Stedelijk Col
lege wordt de iPAd gebruikt 
tijdens de lessen.Deels als 
vervanging van je boeken, en 
deels als hulpmiddel in de les  
om bijvoorbeeld op internet 
gegevens op te zoeken.

Krijg ik hulp, want ik heb dyslexie?

Iedere school geeft 
leerlingen met dys
lexie extra hulp. Denk 
dan bv aan extra tijd 
bij proefwerken of ver
groot werk (groter let
tertype).

Wat is de introductieweek?

Direct na de zomerva
kantie begint 
de introductieweek, waar 
we je alles vertellen over 
het Stedelijk College. 
Daarnaast leer je tijdens 
deze week omgaan met 
de iPad, die je van de 
school krijgt.

Wat voor tas is handig?

In ieder geval een stevige tas, 
want er gaat een behoorlijk 

gewicht in (boeken, maar ook 
een multomap, schriften, een 
agenda en je etui). De meeste 

leerlingen gebruiken een rug
zak. Op de dagen dat je l.o. 

(gymnastiek) hebt, is een apar
te sporttas voor je sportschoenen 

ook handig.
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Je zit nu bijna acht jaar op de basisschool. En je vindt het vast heel  
leuk om naar een andere school te gaan. Maar je zult merken dat som-
mige dingen heel anders zijn dan je gewend bent. En dat is in het begin 
best even wennen. Omdat we het belangrijk vinden dat jij je toch snel 
thuis voelt op het Picasso Lyceum, krijg je in het begin extra hulp.  
Maar ook als je juist ergens goed in bent, helpen we je verder. Je kunt  
extra stof doen of een vak op een hoger niveau of sneller werken.  
Sommige van onze leerlingen doen zo eerder examen! Onderwijs op 
maat voor jou! noemen we dat. Ook werken alle leerlingen met hun eigen 
notebook.

Is een mentor hetzelfde als 
een meester of juf?
Veel dingen veranderen als je naar het voortgezet onderwijs gaat. Maar er 
zijn ook genoeg dingen die hetzelfde blijven. Net als op de basisschool kom je 
in een vaste klas, met leerlingen die allemaal net zo oud zijn als jij. Met deze 
groep volg je het hele jaar de lessen. Ook krijg je als klas een mentor. Dit is 
een van je docenten. De mentor houdt je resultaten in de gaten, geeft advies 
bij het studeren en helpt als je ergens mee zit. Ook onderhoudt deze mentor 
contacten met je ouders of verzorgers. Een mentor is dus eigenlijk wel een 
beetje te vergelijken met je meester of juf van de basisschool. Naast de mentor 
kun je met problemen ook terecht bij de andere docenten. Die kennen jou  
immers ook goed en vergeet niet: ze zijn er voor jou! 

(Hoog)begaafd?

Al jarenlang hebben we ervaring met onderwijs 
aan (hoog)begaafden. Het Picasso Lyceum is 
ook	lid	van	de	vereniging	van	Begaafdheids-
profielscholen	(BPS).	We	hebben	het	+programma	
van het gymnasium opengesteld voor alle (hoog)
begaafden.	Je	krijgt	les	in	Filosofie,	Strategie	en	
allerlei interessante lezingen. Met de onderwer-
pen van die lezingen ga je zelf ook aan de slag. 
Hierbij kunnen samenwerking, creativiteit, plannen, 
ondernemen en communicatie belangrijk zijn. Als 
je	al	in	het	gymnasium	zit	dan	krijg	je	het	+pro-
gramma automatisch. Ben je (hoog)begaafd, maar 
heb je van je basisschool geen gymnasiumadvies 
gekregen?	Dan	kun	je	ook	aan	dit	programma	
deelnemen!	Het	+programma	komt	tegemoet	aan	
de ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen. 
Ook houden we rekening met de dingen die jij al 
goed kunt en verder wilt ontwikkelen. We leggen 
de lat hoog voor je en kijken samen met je hoe je 
jouw doelen kunt bereiken. 

HFST 3  Het Picasso Lyceum

Wat zijn eigenlijk domeinen?
Op het Picasso Lyceum zijn alle vakken verdeeld over een 
aantal domeinen. Elk domein heeft in de school zijn eigen 
plek gekregen. Een domein is dus een deel van het gebouw 
waar lessen worden gegeven in vergelijkbare vakken. Als 
je bijvoorbeeld het domein Talen binnenloopt, wordt daar 
les gegeven in  de vakken Nederlands, Frans, Engels, 
Duits, Latijn en Grieks. Hier krijg je les in de lokalen en 
voor speciale opdrachten en huiswerk kun je ook gebruik 
maken van de domeinruimte. Hier kun je met je eigen 
laptop werken aan digitale opdrachten er staan grote tafels 
om samen met klasgenoten aan een project te werken.

Frans en Duits leer je lezen, spreken, verstaan en schrijven. 
Zo kun je voortaan in het Frans en Duits zeggen wie je bent, 
waar je vandaan komt en wat je hobby’s zijn. Ook leer je iets 
bestellen in een restaurant en naar de weg vragen. Dat is 
handig als je in Duitsland of Frankrijk op vakantie bent!

Latijn is de taal van de Romeinen. Grieks die van de Grieken 
uit de oudheid. Bij Grieks en Latijn leer je naast de talen ook 
veel over de cultuur van Grieken en Romeinen. Zo weet je in 
Rome en in Griekenland veel van de monumenten die je daar 
tegenkomt. Grieks en Latijn worden alleen op het gymnasium 
gegeven.

• MENS EN MAATSCHAPPIJ
Binnen domein Mens en Maatschappij worden de vakken 
maatschappij geschiedenis en aardrijkskunde aangeboden. 
Deze vakken hebben veel met elkaar te maken en werken dan 
ook nauw samen. Per klas is er één docent die deze twee 
vakken geeft en de samenhang duidelijk laat zien.

In de brugklas behandelen wij verschillende onderwerpen, 
bijvoorbeeld Jagers en Boeren, Grieken, Romeinen 
(maatschappij geschiedenis), maar ook kaart en atlas, gletsjers 
en vulkanen (aardrijkskunde). Wij sluiten het eerste jaar af met 
een project waarin allerlei historische en aardrijkskundige 
aspecten van de eigen omgeving terugkomen.

De manier van werken is uitdagend, activerend en zelfstandig. 
Zo ga je bijvoorbeeld een rollenspel over een historische 
gebeurtenis maken, een betoog schrijven en een digitaal 

werkstuk in elkaar zetten. Ook zijn er diverse excursies waarin 
je de lesstof in de praktijk ziet terugkomen. De docent volgt je 
ontwikkelingen en prestaties, coacht je bij je leerproces, maar 
vertelt ook mooie verhalen die de lesstof tastbaarder maken.

• EXACT
Wiskunde is niet hetzelfde als rekenen. Je gaat wel rekenen, 
maar dan met letters, mingetallen en woord formules. Ook leer 
je	de	kenmerken	van	ruimtefiguren	(kubus,	piramide)	en	platte	
figuren	(rechthoek,	ruit).	Raar?	Je	wiskundeleraar	legt	het	je	
precies uit!

Bina is een combinatievak. Biologie gaat over levende wezens 
en	natuurkunde	gaat	over	de	niet-levende	natuur.	Deze	twee	
vakken hebben veel met elkaar te maken. Daarom behandelen 
we ze ook niet als twee aparte vakken maar als één vak. 
Tijdens de lessen Bina ga je dieper in op bepaalde natuurlijke 
processen in ons dagelijks leven. Door proefjes te doen en 
onderzoeken uit te voeren leer je hoe de natuur in elkaar zit.  
Je onderzoekt bijvoorbeeld de kleinste deeltjes van een levend 
wezen, ook over het menselijk lichaam, geluid, licht en elektric-
iteit ga je het een en ander leren.

Techniek gaat over gereedschappen en hoe je er mee werkt. 
Je leest  technische tekeningen om werkstukken te kunnen 
maken, zoals bijvoorbeeld een agendaklem. Je gaat dus lekker 
zelf aan de slag. Maar je krijgt ook theorie om de techniek om  
je heen te begrijpen. 

3 Het Picasso Lyceum 
   Onderwijs op maat voor jou!

Wat is er speciaal aan de brugklas?
In het voortgezet onderwijs heet de eerste klas de brugklas. In de brugklas  
krijgt	je	les	in	zo’n	15	vakken,	die	zijn	ondergebracht	in	zogenaamde	‘domei-
nen’. Sommige vakken ken je dus al van de basisschool. Andere vakken zijn 
nieuw, zoals wiskunde,  techniek, Frans en informatiekunde. In de brugklas 
bekijken de docenten waar jij goed in bent en hoe jij de komende jaren het 
beste verder kunt gaan. In de brugklas krijg je ook ‘Leren Studeren’. Daarin 
leer je bijvoor beeld hoe je je agenda moet bijhouden en vooral ook hóe je 
moet leren. 
Op het Picasso Lyceum zijn de lessen verdeeld in zes domeinen: Talen, 
Mens en Maatschappij, Exact, Kunst, Sport en ICT. Bij deze domeinen horen 
een of meerdere vakken. Om je een idee te geven van deze domeinen en de 
bijbehorende vakken, geven we een korte beschrijving. 

• TALEN
 Nederlands lijkt in de brugklas veel op Taal in groep 8: we doen veel aan 
spelling, ontleden (grammatica) en tekstverklaren. Ook lezen we boeken en 
maken we leesverslagen. 

Engels heb jij in groep 7 en 8 natuurlijk al gehad. Vanaf nu spreekt de docent 
vooral Engels in de klas en ook jij leert om gesprekjes in het Engels te voeren. 
Natuurlijk oefen je ook op woordjes en  grammatica.

Hoe weet je welke locker
van jou is?

Dat krijg je aan het begin  van het 
schooljaar te horen. Meestal op de dag  
dat je je rooster ophaalt of op de eerste dag na de 
WENdagen dat je op school komt. Je mentor of de 
conciërge of iemand van de adminis tratie regelt 
dit dan voor je.
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Jazeker, maar eet  
vooral eerst je van thuis mee
gebrachte  boterhammen op!

Wat is er leuk 

aan de WENdagen?

Je hebt vast wel al iets gehoord over de 
WENdagen. Het is een spetterend begin 
van je schoolperiode in het voortgezet 
onder wijs! Op een leuke manier leer je in de 
eerste schoolweek je nieuwe klas genoten 
en leraren  kennen en kun je rustig het 
school gebouw verkennen. Ook krijg je 
tijdens de WENdagen veel informatie over 
de gang van zaken in het eerste jaar. Een 
goede manier om je snel thuis te voelen op 
het Picasso Lyceum!

Is er lekker eten 
in de kantine?
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EEN KLEURRIJK GEBOUW!
Het gebouw van het Picasso Lyceum is kleurrijk en modern! Paarse gangen, 
een groene aula, muurschilderingen gemaakt door leerlingen en op sommige 
plekken zelfs gekleurd meubilair, je zult je er snel thuis voelen. We willen 
geen school waar leer lingen zich verloren of vergeten voelen. Daarom is het 
zo gebouwd, dat je altijd het gevoel hebt in een kleine school te zijn. Voor de 
 verschillende domeinen zijn er aparte ruimtes. In elke ruimte bevinden zich 
lokalen en werkplekken en kun je gebruik maken van computers, internet en 
beamers.	Er	is	een	centrale	mediatheek	waarin	ook	een	bibliotheek	is	onder-
gebracht.	Op	de	eerste	etage	vind	je	de	sportzaal	met	NOC*NSF-afmetingen.	
Centraal in het gebouw bevindt zich de aula, die ook als theater te gebruiken is!

• KUNST
Handvaardigheid gaat over het maken van drie dimensionale beelden van je 
gedachten, ideeën, dingen die je ziet of je bezighouden. Het moet dus er dus 
van alle kanten goed uitzien! Je maakt de beelden  in verschillende materialen 
zoals klei, hout, metaal en nog veel meer.  Je krijgt altijd een opdracht waarin 
je wordt uitgedaagd creatieve oplossingen te bedenken. Je moet voor dit vak 
vooral niet bang zijn om vies te worden!

Muziek draait om het beluisteren en bespelen van muziekinstrumenten: 
hoe	klinkt	een	viool	of	luit?	En	hoe	bespeel	je	een	gitaar	of	drumstel?	Door	
te zingen ontdek je dat je eigen stem eigenlijk ook een muziekinstrument is!

Tekenen is veel meer dan een vel papier en een stel kleur potloden. 
Je verdiept je in de verschillende materialen en begrippen. Zo leer je 
 bijvoorbeeld wat je allemaal met verf kunt doen. Spelenderwijs ontwikkel je 
een persoonlijke en creatieve manier om je uit te drukken. 

HFST 3  Het Picasso Lyceum

WAT IS JOUW FAVORIETE THEMA?
Kenmerkend voor het Picasso Lyceum 
is dat er veel gebruik gemaakt wordt van 
thema’s en projecten. Aan zo’n project 
doen vaak meerdere vakken tegelijk mee. 
Daarom noemen we het ook wel vakover-
stijgend onderwijs. De leerlingen vinden 
het erg leuk om hieraan mee te doen. 
Kun jij onder woorden brengen waarom 
zo’n vakoverstijgende project heel leuk is? 
En kun je zelf ook een thema bedenken?

Wat zijn Thema’s en Projecten?
Het Picasso Lyceum werkt veel met thema’s en projecten. 
Aan deze projecten doen vaak meerdere vakken tegelijk mee. 
We spreken dan van ‘vakover stijgend onderwijs’. Als je in de 
tweede klas zit, krijg je bijvoorbeeld te maken met het project 
‘De Stad’. We kijken dan vanuit meer dan tien verschillende 
vakken naar het ontstaan van steden in de middeleeuwen, 
zoals bijvoorbeeld de stad Brugge. Geschiedenis en muziek 
staan dan helemaal in het teken van de Middeleeuwen, de 
periode dat Brugge ontstond. Bij het vak techniek mag je 
oude belegeringswerktuigen, zoals katapulten, nabouwen en 
bij aardrijks kunde kijken we naar de bevolkingsopbouw van 
het oude Brugge. 
 
EXCURSIE
Als je een paar weken bezig bent met dit project, ga je met 
zijn allen op excursie naar Brugge. Na de excursie brengen 
we	de	hele	school	in	de	sfeer	van	de	Brugge-activiteiten.	
Vervolgens nodigen we alle ouders uit voor een speciale 
avond op school, waarbij ze jullie prestaties met eigen ogen 
kunnen	bewonderen.	Er	wordt	die	avond	gedanst,	middel-
eeuws gekookt, muziek gemaakt en er zijn verschillende 
werkstukken tentoongesteld. Geloof het of niet: er wordt zelfs 
geschoten met de belegeringswerktuigen! Deze avond 
is de spetterende afsluiting van het project ‘De Stad’.
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Voor bepaalde vakken zijn 
er speciale kleding
voorschriften, denk bv aan 
de lessen l.o. (gymnastiek) 
of practicumlessen. 

Zijn er kledingvoorschriften of is 
er schoolkleding?

• SPORT
Lichamelijke Opvoeding ken jij 
natuurlijk als gym. Het is een echt 
vak, net als bijvoorbeeld Engels of 
wiskunde. Je leert alles over atletiek, 
turnen, basketbal, volleybal en 
andere sporten. 
In de brugklas wordt bijna elke 
sport afgesloten met een  onderlinge 
brugklas sportdag.

• ICT
Informatiekunde is meer dan tekst verwerken of websites 
zoeken op internet. Want laten we eerlijk zijn: dat weet jij 
 natuurlijk allang! Bij informatiekunde leer je onder meer 
 spreadsheets en Powerpoints te maken en leer je van alles 
over digiveiligheid. Dat komt heel goed van pas bij je andere 
vakken. In dit domein volgen ook de leerlingen van de TOP-
klas ICT hun lessen. Voor de bovenbouwleerlingen worden 
hier ook de lessen informatica gegeven.

Die verschijnt voor de zomerva
kantie. Via de website van Van 
Dijk Educatie zijn alle boeken 
te bestellen, dit kan meestal al 
zo ongeveer in de loop van de 
maand juni gaan beginnen. 
De boeken worden door Van 
Dijk Educatie thuis bezorgd. 
Bestel je de boeken op tijd, dan 
zijn meestal alle boeken voor 
aanvang van het schooljaar 
door de post thuis bezorgd.

Wanneer krijg ik de 
boekenlijst? 

VAKOVERSTIJGEND

ONDERWIJS

Dit is op iedere school anders. In de 
jaarplanning (bv op de website of de 
informatiegids) staan alle excursies 
vermeld. Bestaande excursies gaan 
bv naar het Rijksmuseum van  Oud
heden in Leiden, het Oorlogsmuseum 
in Delft, Artis in Amsterdam of het 
Archeon in Alphen aan de Rijn.

Welke excursies en andere  
activiteiten zijn er in de brugklas?
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Kan ik in een TOPklas komen?
TOP staat voor Talenten Ontwikkelen tot 
Prestaties. In het eerste leerjaar kun je bij ons 
op school kiezen voor een TOPklas. Dit kan 
op alle afdelingen: gymnasium, atheneum, 
havo en TOPmavo. Let op: een TOPklas is dus 
niet hetzelfde als de TOPmavo. Als je in een 
TOPklas zit, zit je één middag in de week in 
een speciale klas. De TOP klassers zijn super 
gemotiveerd om alles te leren over hun specia-
liteit. Van TOPklasleerlingen verwachten we 
vooral veel belangstelling en de ambitie om 
een stapje extra te zetten. Welke van de vier 
onderstaande TOP klassen spreekt jou het 
meest aan?

Sport

Cultuur

ICT

Science

Wanneer zie ik mijn nieuwe klasgenoten?

Ben jij ook zo benieuwd bij wie je in de klas komt? Dan hoef 
je niet lang meer te wachten. Want nog voor de zomervakan-
tie begint, komt iedereen een middag naar zijn/haar nieuwe 
school. Dan kun je vast een beetje aan elkaar wennen. Direct 
na de zomervakantie beginnen we met de WEN dagen. Dan 
vertellen wij je alles over het Picasso Lyceum en kun je rustig 
rond kijken op je nieuwe school.

4 Het Stedelijk College
Het Stedelijk College is een vmbo-school in Zoetermeer.

WAT IS VMBO?
Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Je leert bij ons 
basiskennis en basisvaardigheden die je later nodig hebt om door te kunnen 
leren op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit kan bijvoorbeeld zijn in 
de richting van techniek, zorg & welzijn, economie of groen. Op het Stedelijk 
College hebben we het grootste aanbod van vakrichtingen (programma’s).

ONDERBOUW 
Hoe	weet	ik	wat	ik	later	wil	gaan	worden?
De onderbouw bestaat uit het eerste en tweede leerjaar. In de onderbouw 
krijg je allemaal verschillende vakken zoals het vak maatschappelijke oriën-
tatie met onderwerpen uit aardrijkskunde, geschiedenis, of het vak mens en 
natuur. Andere vakken zijn bijvoorbeeld moderne vreemde talen, kunst en 
cultuur. 
Je krijgt ook lessen LOB. Dit staat voor loopbaanoriëntatie en begeleiding. 
Je maakt kennis met techniek, zorg, sport, groen en economie. Aan de hand 
van	deze	LOB-lessen	kun	je	je	mogelijkheden	ontdekken	en	vaardigheden		
leren. Hierdoor ervaar je welk programma bij jou past. Aan einde van het 
tweede leerjaar kies je voor een voorbereidende beroepsgerichte programma.
De school heeft heel veel mogelijkheden en er is er wel altijd een die bij jou 
past. En mocht je bij de overgang naar het vervolgonderwijs (mbo) een 
andere richting op willen, dan is dat altijd mogelijk.

BOVENBOUW
Welke	programma’s	hebben	jullie	in	de	bovenbouw?

Het derde en vierde leerjaar noemen we de bovenbouw. In de bovenbouw 
kies	je	voor	één	van	volgende	zeven	programma’s.	Je	leert	dan	de	basis-
kennis die je voorbereidt op de genoemde beroepen. 

   Economie en Ondernemen (telefonist, receptionist, secretarieel  
medewerker,	administratief	medewerker,	verkoopmedewerker,	magazijn- 
medewerker of inkoper, enz.)
   Produceren, Installeren en Energie	(elektricien,	monteur	huis-	en	utiliteits-
installaties, monteur beveiliging, data en ICT, constructiewerker, lasser, draaier, 
freezer,	landbouwmechanisatie	en	carrosseriebouwer,	cv-monteur,	beeld-	en	
geluidtechnicus, onderhoudsmonteur of monteur koudetechnieken, enz.)
   Bouwen, Wonen en Interieur	(timmerman,	stukadoor,	metselaar,	meubel-
maker, schilder, behanger, werkvoorbereider, ontwerper, interieurbouwer, decor-
bouwer, enz.)
   Mobiliteit en Transport	(auto,	fiets-	en	scootertechnicus,	autoschade- 
hersteller, logistiek medewerker, enz.)
   Zorg & Welzijn (werken in de horeca , welzijn medewerker, onderwijsassistent, 
beroepen in de zorg en verpleging, kapster, enz.)
   Sport (medewerker attractieparken, indoor en outdoor centra, medewerker 
zwembaden,	fitness,	enz.)
   Groen (dierverzorger, hovenier, hoefsmid, loonwerker, zelfstandig 
ondernemer, enz.)

Uiteindelijk bepaal jij, uiteraard in overleg met je ouders / verzorgers, wat je later 
graag wil doen en wat bij jou past.

En mocht je na je diploma toch een andere richting op willen, dan is dat altijd 
nog mogelijk. Niet de gekozen beroepsrichting maar je niveau van je diploma 
is bepalend voor jouw mogelijkheden in het vervolgonderwijs.

Het Stedelijk College:

Trots, Ondernemend en 
Vakkundig

HFST 3  Het Picasso Lyceum

Wat is nu het allerbelangrijkste op school?
Wat	het	belangrijkste	is	op	school?	De	leerlingen	natuurlijk!	Op	het	Picasso	
Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten 
verder te ontwikkelen. Daarom willen we ervoor zorgen dat je het onderwijs 
krijgt, dat zo goed mogelijk bij je past. We noemen dat onderwijs op maat. 
Daar staat natuurlijk wel iets tegenover. Door prestaties te leveren laat je zien 
wat je bereikt hebt. We willen ‘Talenten Ontwikkelen tot Prestaties’. Jouw 
prestaties.
 
Iedereen heeft zijn eigen interesses en talenten en daar houden we zeker 
rekening mee. Naast het vaste lesprogramma kun je kiezen voor extra 
activiteiten. Ook vinden wij het belangrijk dat het mogelijk moet zijn om 
toetsen te maken op het moment dat jíj eraan toe bent. Dat kan er zelfs toe 
leiden dat je een jaar eerder examen doet! En zit je bijvoorbeeld in een 
havo-klas	en	ben	je	voor	een	vak	zo	goed	dat	je	dat	op	vwo-niveau	wil	doen,	
dan kan dat ook. Onderwijs op maat is voor iedereen mogelijk. Als je maar 
wilt. Je leraren helpen je erbij. 

Bedenk wel het volgende: er is er maar één die er voor kan zorgen dat je iets 
leert (en je diploma haalt!) en dat ben jij! Gelukkig sta je er niet alleen voor. 
Je leert veel door samen te werken met je klasgenoten. En uiteraard staan 
de leraren altijd voor je klaar. Ook buiten de lessen zijn ze goed bereikbaar. 
Via de zogenaamde ‘elektronische leeromgeving’ kun je ze bereiken voor hulp 
en ondersteuning.

Een elektronische leeromgeving is een soort website waar jouw leraren 
allerlei berichten en lesmateriaal kunnen plaatsen. Je kunt hierbij denken aan 
opdrachten of uitleg bij huiswerk. Hier kan je altijd terecht, ook buiten school-
tijd en vanaf thuis. Nog mooier is het dat je hier ook je huiswerk en opdrachten 
kwijt kunt. Dit kan ook als je samen werkt aan een groepsopdracht. Digitaal 
leren is dan ontzettend handig! Daarom werken ook alle leerlingen met hun 
eigen notebook.
 

Van een leerling die zich 
opgeeft voor een TOPklas 
verwachten we vooral veel 
belangstelling en de 
ambitie om een stapje extra  
te zetten.

Ik heb me opgegeven voor de 
TOPklas ICT, moet ik nog iets 
doen om daar in te mogen?

Met	ingang	van	het	schooljaar	2011/2012	
is het Picasso Lyceum met de TOP mavo 
gestart: een mavo die jou uitdaagt zelf aan 
de slag te gaan met je eigen ontwikkeling. 
Het onderwijs op de TOPmavo past bij 
leerlingen	met	een	‘stevig-mavoadvies’	voor	
wie het mavodiploma geen eindpunt is, 
maar die graag door willen en kunnen naar 
de havo. We willen op onze school Talenten 
Ontwikkelen tot Prestaties (TOP).
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Ik mag de Mavo doen. Hebben jullie dit ook?

Ook voor de theoretische leerweg kun je op het Stedelijk terecht. Je moet 
dan wel vanuit je basisschool een theoretisch of gemengd advies heb-
ben gekregen. Heb je een stevig kaderberoepsgericht advies gekregen 
en vindt je basisschool dat je misschien wel mavo aan kan, dan is er de 
mogelijkheid om in een mavo-klas geplaatst te worden.

Ik heb gehoord dat jullie een iPad hebben bij de 
lessen.

Bij veel lessen, zowel bij theorie als bij praktijk maken we gebruik van 
een iPad. Daar staat vrijwel alle lesstof op. Deze iPad krijg je van ons te 
leen en gebruik je zowel thuis als op school. Ben je dyslectisch dan kun 
je met een iPad zelf je tekengrootte bepalen en je teksten laten voorlezen. 
Op het moment dat je je diploma haalt, mag je je iPad houden.

Ik heb Lwoo. Wat is dat 
eigenlijk?

Lwoo wil zeggen leerweg ondersteunend 
onderwijs. Lwoo is niets anders dan dat je 
extra begeleiding krijgt bij de vakken waar 
je wat minder goed in bent. Om die extra 
aandacht en begeleiding te kunnen krijgen 
zitten er minder leerlingen in de klas. Je 
wordt in een Lwoo-klas geplaatst indien 
je vanuit de basisschool een zogenoemde 
Lwoo-indicatie hebt meegekregen.  
Uiteraard blijven alle mogelijkheden die op 
school aanwezig zijn ook voor jou toegan-
kelijk en je krijgt straks hetzelfde diploma 
op basis-, kader- of theoretische leerweg.

Dansklas? Iets voor mij?

Dansen is leuk, dansen is cool! Steeds meer 
leerlingen houden zich bezig met diverse 
vormen van dans: jazz, breakdance, street-
dance en hiphop tot klassiek ballet.
Als je hier interesse in hebt, kun je op het 
Stedelijk deelnemen aan de Dansklas. Het 
dansen doen we bij ons op school in een 
daarvoor speciaal ingericht theater. Alle 
eerste klas leerlingen kunnen zich opgeven, 
behalve de leerlingen die zich voor de 
sporturen hebben ingeschreven.
Om tot deze dansklas toegelaten te worden, 
moet je de in april gehouden audities doen. 
Natuurlijk is de Dansklas toegankelijk voor 
zowel jongens als meisjes. 

Bij deelname aan deze dansklas worden 
extra kosten in rekening gebracht.

 

Ik heb gehoord dat jullie ook een 
Zangklas hebben? 

Heb je altijd al willen zingen? Samen of al-
leen? Wil je dit in een groep waar ruimte is 
om je talent verder te ontwikkelen? Waar 
zingen niet alleen een hobby, maar een 
uitdaging is? Dan ben jij het zangtalent dat 
we zoeken! Voor de Zangklas moet je in april 
een auditie doen. Hier laat je aan de docent 
zien wat je al kan en wat wij je nog kunnen 
leren. Ook willen wij weten wat zingen voor 
jou betekent. Als je door de selectie bent, ga 
je onder begeleiding van een docent weke-
lijks aan de slag. Er wordt gewerkt aan je 
zangtechniek, samenzang, performance en 
het zingen onder live begeleiding. De Zang-
klas is voor jongens en meisjes die samen 
iets willen bereiken. Laat je horen en schrijf 
je in voor de Zangklas! 

Bij deelname aan deze Zangklas worden 
extra kosten in rekening gebracht.

Mavo

Heb je van de basisschool een theoretisch 
of een gemengd advies gekregen dan ligt 
het voor de hand dat je het mavo gaat doen. 
Heb je een stevig kaderberoepsgericht  
advies gekregen en vind je basisschool dat 
je het mavo aan kan, dan kun je mogelijk 
ook in het mavo geplaatst worden.

 

Ik ben goed in sport, hebben 
jullie een sportopleiding?
 
Als je goed in sport bent, dan kun je in de 
eerste en tweede klas voor extra sporturen 
inschrijven. Deze sporturen worden buiten 
het gewone lesrooster gegeven. Wil je dit? 
Dan kruis je dit op je inschrijving aan. Je 
krijgt dan in april een uitnodiging voor een 
selectietraining. Aan de deze “Sportklas” 
zijn wel extra kosten verbonden.

Mocht je op een later tijdstip bepalen dat 
je van sport je beroep wil maken, dan kun 
je aan het einde van het tweede leerjaar 
kiezen voor de richting Zorg en Welzijn, 
Sport.



HFST 1  Hoe vind ik de opleiding die bij mij past?

Picasso Lyceum
Gymnasium, atheneum, havo 
en TOPmavo
Paletsingel 38c
2718 NT Zoetermeer
Tel 079 - 347 17 00
Fax 079 - 347 17 99
E-mail info@picasso-lyceum.nl
www.picasso-lyceum.nl

Stedelijk College
Van Doornenplantsoen 1
2722 ZA Zoetermeer
Tel 079 - 331 03 00
twitter: @StedelijkColl
Facebook: StedelijkColl
E-mail info@stedelijk-college.nl
www.stedelijk-college.nl

Openbaar Primair Onderwijs 
Zoetermeer
Blauw-Roodlaan 156
2718 SK Zoetermeer
Tel 079 - 329 08 25
Fax 079 - 323 79 37
E-mail info@opoz.nl

COLOFON
Tekst  Scholen Combinatie Zoetermeer, Opoz
Ontwerp  Proforma visual identity
Druk		Grafia
Fotografie schoolarchief SCZ

Dit is een gezamenlijke uitgave van de 
Scholen Combinatie Zoetermeer en het OPOZ 
(Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer)

Met dank aan de leerlingen van het  
Picasso Lyceum, het Stedelijk College en de 
openbare basisscholen De Piramide en Florence 
Nightingale.

De Scholen Combinatie Zoetermeer (SCZ) bestaat uit het Picasso 
Lyceum (gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo) en het Stedelijk 
College (vmbo: alle leerwegen, tevens lwoo en lwt). 
De SCZ en Het Atrium (school voor praktijkonderwijs) zijn onderdeel 
van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ). 
.


