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Kom jij naar het OLZ?

Da’s tof!

Welkom op
onze school
Bij de overstap naar de middelbare
school verandert er veel. Je krijgt
nieuwe vakken, veel verschillende
docenten, veel nieuwe leerlingen in
de klas. Op het Openbaar Lyceum
Zeist vinden we het belangrijk dat
je op een goede manier omgaat met

je medeleerlingen, waar ze ook
vandaan komen en hoe ze er ook
uitzien. Naast de gewone vakken
kun je bij ons ook kiezen voor extra
sport of extra kunstvakken. Naast
havo en vwo bieden we ook de
havo-kans klas en gymnasiumxtra
aan. We zorgen ervoor dat je een
diploma haalt dat bij je past, dat
je goed voorbereid bent op een
vervolgstudie en dat je als zelf
standig burger kunt meedoen in de
samenleving. Als je het naar je zin
hebt op school gaat dat het best,
daar werken we samen aan!
Frank Spijkers
Rector

Hét lyceum voor de linker én rechter hersenhelft.
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Als je van de
basisschool naar
de middelbare
school gaat,
is dat best een
grote en span
nende stap. Gelukkig
hoef je deze stap niet
alleen te maken. We geven
je in deze folder graag een indruk

van onze school.
Er valt veel te
kiezen en de
sfeer is er erg fijn.
Op het moment
dat je begint aan
je brugklasjaar, doen
we er alles aan om ervoor
te zorgen dat je snel went aan
je klasgenoten, het gebouw en je
mentor. We wensen je veel succes
bij het zoeken naar de school die
het best bij je past, geniet van de
zoektocht!
Sander Schouwerwou en
Milan Djukanovic
Teamleiders onderbouw
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Onderwijs bij
ons op school
dans
wiskunde D
debatclub
excursies

Sonnenberg conferentie

U-talent
NLT
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Op het Openbaar Lyceum Zeist zijn alle leerlingen welkom. In de
lessen ben je actief bezig, we stimuleren je voortdurend je werk
steeds meer zelf te organiseren en te controleren. Alle leerlingen
zijn wel ergens goed in en kunnen ook daarin beter worden. Er is
veel contact tussen leraren en leerlingen. Als je extra begeleiding
nodig hebt zijn daarvoor specialisten aanwezig. Je mentor helpt je
natuurlijk bij alle nieuwe dingen.

ICT in ons onderwijs
We maken gebruik van digitale
middelen en boeken naast elkaar,
ICT wordt ingezet waar dat een
meerwaarde heeft. Docenten
gebruiken in de lessen d
 igiborden
om te presenteren, leerlingen
gebruiken laptops of iPads om zelf
mee te werken. Aangezien digitaal
materiaal inmiddels een structure
le plaats inneemt in het onderwijs,
werken we vanaf het nieuwe school
jaar met een eigen device voor leer
lingen. Ouders zullen in de gelegen
heid gesteld worden om via een
huur/koop constructie een laptop
aan te schaffen.

Open Leercentrum en Mediatheek
In ons onderwijs gaan wij ervan uit
dat een leerling het meeste leert
door het zelf te doen en verant
woordelijkheid te nemen. Dit kan
door individueel, samen of in
groepjes te werken aan opdrachten.
Wij hebben een mediatheek en
Open Leercentrum, waar je tussen
half 9 ’s ochtends en 17.00 uur
’s middags terecht kunt.
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Jouw stem telt
“Bij ons op school kan iedereen zichzelf zijn.
Het is natuurlijk belangrijk dat je als leerling
inspraak kan hebben over hoe alles gaat op
school. Op onze school is dat heel goed mogelijk.
We hebben een bijzonder actieve leerlingenraad,
die bestaat uit leerlingen uit alle jaarlagen en
afdelingen. Ook kun je als leerling je mening
geven in de leerlingklankbordgroep van jouw
jaarlaag. Die komen vier keer per jaar bij elkaar.
Ook loop je gemakkelijk even binnen bij
een teamleider of natuurlijk je mentor.
Kortom iedereen staat open voor
jouw mening!”

Onderbouw
Als je bij ons op school begint, maak
je altijd een extra keuze: je kiest
voor de havo-kansklas (alleen het
brugjaar), voor gymnasiumxtra of
voor het sport- of expressieprofiel.
Zo krijg je de kans om je talenten in
de breedte te ontwikkelen. Wat de
diverse keuzes inhouden vind je op
de volgende pagina’s.

Bovenbouw
Wanneer je in de bovenbouw komt,
is er nog steeds veel te kiezen. Je
kunt verder met sport of creatieve
vakken door BSM (bewegen, sport
en maatschappij), dans of kunst als
examenvak te kiezen. Maar je kunt
ook verdieping zoeken door bv. een
internationaal erkend certificaat
Cambridge of Delf (Frans) te halen.
In de gamma- of bètavakken kun je
deelnemen aan excellentietrajecten
in samenwerking met de universiteit
Utrecht. We gaan ook regelmatig
de school uit: culturele dagexcursie
of een bezoek aan De Nederlandse
Bank, een DNA lab of naar de
Tweede kamer. We organiseren
onder meer sportieve reizen naar
Oostenrijk en Spanje of culturele
reizen naar Polen en Rome. Er zijn
dus ook in de bovenbouw volop
leuke en leerzame activiteiten.

“Wij zijn de leerlingenraad van het OLZ. Veel
dingen die de leerlingen aangaan worden door
de schoolleiding met ons besproken. Verder
organiseren wij ook jaarlijks veel acties. We
vergaderen wekelijks, en iedereen is welkom om
aan te sluiten en ideeën in te brengen!”

- De leerlingenraad
6

7

Welk profiel
past bij jou?
HAVO-kansklas,

voor jou, als je meer wilt...!

Heb je een vmbo-t/havo advies gekregen? Dan is de havo-kansklas
misschien dé plek voor jou. In deze brugklas krijg je een schooljaar lang de
kans om te laten zien of je havo aankunt of dat vmbo-t de juiste weg is
voor jou. Ben je gemotiveerd om ervoor te gaan? Gebruik dan deze kans om
alles uit jezelf te halen en te ontdekken wat het beste is voor jou. Je hebt
les op havo niveau, krijgt extra lessen wiskunde, Nederlands, Engels en hebt
twee mentoren die je begeleiden.

“Ik heb voor de Havo-kansklas
bij OLZ gekozen om te laten
zien dat ik de Havo kan!”

8

9

Gymnasiumxtra

voor jou, als je meer wilt!

Met een vwo-advies kun je op het OLZ terecht op het vwo. Maar als je goed
kunt leren én je vindt leren leuk, dan is ons gymnasium echt iets voor jou.
Nieuwsgierig zijn, iets onderzoeken, puzzelen, een probleem oplossen, een
vraag tot op de bodem uitzoeken, boeken lezen, filosoferen, een proefje
doen, creatief zijn met muziek of kunst – past dit bij jou? Dan kun je het
beste uit jezelf halen op het gymnasium van het OLZ!
En hoe dan?
Met Latijn en Grieks duik je de wereld in van de klassieke oudheid en natuur
lijk hoor je mooie verhalen uit de mythologie en de geschiedenis van de
Grieken en de Romeinen. Daarnaast ga je je verder ontwikkelen via Xtra‑
projecten van Gymnasium in Actie (vooral onderzoek doen) en van de
Verrijking, waar je denken en doen combineert, en excursies maakt om te
beleven wat je leert. Wil jij meer uit jezelf halen? Dan biedt het gymnasium
jou veel xtra’s.

“Ik heb voor gymnasium gekozen omdat de
vakken ‘de Verrijking’ en ‘Gymnasium in Actie’
mij aanspraken. Dit is omdat je elke 8 weken een
nieuw vak met een nieuwe docent krijgt. Ook
verschillen de vakken heel erg van elkaar
en zijn het dingen die je anders eigenlijk
nooit doet, zoals bijvoorbeeld papier
scheppen en filosofie. Latijn leek mij
leuk omdat er sommige Nederlandse
woorden van zijn afgeleid. Dat is ook
zo bij veel andere talen. En met een
gymnasium diploma heb je keuze uit alle
beroepen en studies.”
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Expressie

voor jou, een breed cultureel aanbod!

Zowel met een havo- als vwoadvies kun je kiezen voor Expressie
op het OLZ. Daar hou je je bezig
met heel veel verschillende kunst
vormen, zoals beeldende kunst,
muziek en film. Het hele schooljaar
krijg je tijdens de Expressie lessen
verschillende workshops, soms van
gastdocenten, z oals een graffiti
kunstenaar, een striptekenaar of
een filmmaker maar ook vaak van
je expressiedocent. Je leert hier
dingen die niet in het ‘gewone’
programma van BV, muziek, drama
of dans zitten, denk maar aan etsen,
animatiefilms en robotdieren maken,
of een onalledaags instrument leren
bespelen. Naast deze lessen volg je
samen met je expressieklas natuur
lijk ook beeldende vorming, drama
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en dans. In totaal besteed je 6 uur
per week met je expressieklas aan
culturele lessen. Op het OLZ krijg je
vanzelfsprekend ook het vak muziek,
dit volg je met je stamklas.
Twee keer per jaar hebben we een
activiteitenweek waarin we vaak
binnen een bepaald thema verschil
lende workshops organiseren. In de
eerste klas maken we meestal een
musical in deze week.
In drie dynamische dagen zetten
we met z’n allen onze schouders
eronder en sluiten af met een voor
stelling met fantastisch spel, zang
dans, spetterende kostuums en
decorstukken. Kortom een feestje
dat je lang zal bijblijven.
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Soms nodigen we ouders en familie
uit om te komen kijken, want je wilt
natuurlijk wel laten zien wat je
allemaal hebt gedaan bij E
 xpressie.
Maar ook binnen hele andere
thema’s kun je een scala aan work
shops beleven bij dans of muziek,
drama of beeldende kunst. We gaan
ook de school uit, naar een voor
stelling, museum of maken kunst op

locatie. Want het is natuurlijk ook
leuk en leerzaam om op een andere
locatie kunst te beleven en ervaren.
Dus, durf jij wel te experimenteren
of op de planken te staan, wil je
graag nieuwe dingen leren op het
gebied van kunst of ben je liever
actief met decor en techniek achter
de schermen?

In alle gevallen is Expressie een mooie uitdaging voor jou!
6 lesuren per week Expressie vakken in de onderbouw
	
Bijzondere workshops zoals fotografie, speksteen bewerken,
videoclip maken
Kunst en dans als examenvak
Voorbereiding op film- dans- of kunstacademie

“Je kunt jezelf zijn op het OLZ! Ik vind
het leuk dat ik bij expressie creatief
bezig kan zijn, zoals het maken van een
film in een groep. Het is tof dat je veel
samenwerkt en daardoor leuke ideeën
kunt opdoen.”
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Dans

op het OLZ

Hip Hop, moderne dans, improvisatie en zelfs
een les klassiek ballet. Het komt allemaal
voorbij in de danslessen. Maar bovenal staat het
beweegplezier bovenaan. Je danst op bekende
top 40 liedjes en op muziek die je nog niet kent.
Samen met je klasgenoten werk je veel samen
aan zelfbedachte stukjes dans die je presenteert
aan de rest van de klas. Wil je later naar een
dansopleiding of vind je het gewoon heel erg
leuk om elke week te dansen? Dan kan je hier op
school ook eindexamen doen in het vak dans.
Dit sluit je dan af met een grote voorstelling
aan het eind van je schooltijd.
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Sportprofiel

voor jou, als je meer wilt...!

Bij ons op school kun je deelnemen
aan het sportprofiel. Dat betekent
dat je in de onderbouw 6 uur per
week kunt sporten. Behalve dat je
meer lesuren sport per week, krijg je
ook de kans om je te verdiepen in en
kennis te maken met verschillende
sporten.
Er zijn twee keer per jaar activiteiten
weken waar kennismaken met nieuwe
en niet doorsnee sporten centraal
staat. Zo gaan we, bijvoorbeeld,
schermen, onderwater hockeyen,
baanwielrennen en snowboarden. In
totaal bieden we 50 verschillende
clinics aan in 3 jaar tijd en krijg je
een speciaal OLZ sportprofiel tenue.
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Elk jaar eindigt met een einddag
zoals het sporttoernooi met familie
in klas 1, de beachdag (kitesurfen
en windsurfen) in Muiderberg in
klas 2 en waterskiën/wakeboarden
bij Downunder in klas 3.
Dus, vind jij sporten leuk en word je
enthousiast van ons programma?
Wil je jezelf graag samen met
anderen sportief verder ontwikkelen?
Dan is het sportprofiel echt iets
voor jou.
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Het sportprofiel samengevat:
Meer sport; 6 uur sport per week (drie blokuren) t/m klas 3
Kennismaken; elk jaar twee activiteitenweken en een einddag
	
Samen; met elkaar nieuwe sporten ontdekken in een speciaal
OLZ sporttenue
Motivatie; sporten met leerlingen die bewust kiezen voor sport.
Na drie jaar stopt het sportprofiel, maar niet het sporten. Je kunt naast
de gewone lessen lichamelijke opvoeding, het examenvak Bewegen
Sport Maatschappij (BSM) kiezen. Bij dit vak staan onderwerpen als leren
les- en leidinggeven, voeding, krachttraining en EHBO op het programma.
En natuurlijk blijf je werken aan je eigen vaardigheden.

“De school is open en ik voelde me meteen
heel welkom. Ik leer bij het sportprofiel allerlei
sporten kennen die ik nog nooit gedaan
heb. Je krijgt op het OLZ veel kansen om
extra activiteiten te doen en nieuwe
mensen te leren kennen.”
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Pluspunten
van de school
Het Openbaar Lyceum is een school met een warme, open sfeer.
De school ligt op een prachtig landgoed en is makkelijk bereikbaar.
Op onze school werken jonge en ervaren docenten.
	
De school zet in op de actieve leerling die zelf sturing geeft aan
zijn leerproces.
	
We halen elk jaar opnieuw goede eindexamenresultaten.
	
Onze school kenmerkt zich door oog te hebben voor het belang
van de individuele leerling.
	
We maken talentplannen op maat voor leerlingen die meer- of
hoogbegaafd zijn.
	
Het Openbaar Lyceum is een bruisende school, met veel keuze
mogelijkheden o.a. door de diverse profielen.

Wat zijn andere pluspunten van onze school?
Zorg@OLZ
Soms heb je wat extra hulp nodig,
bijvoorbeeld omdat je dyslexie hebt
of moeite met concentratie. Bij ons
op school is de zorg goed geregeld.
Natuurlijk zijn er voor leerlingen met
bijvoorbeeld dyslexie, faciliteiten
zoals tijdsverlenging en het gebruik
van voorleessoftware bij toetsen.
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Maar er is ook een aantal a
 ndere
voorzieningen waarmee we je kunnen
helpen als het allemaal even wat
minder gemakkelijk gaat dan je
graag zou willen. Het OLZ is een
school waar je gezien wordt en
we voor zorgvragen een passend
antwoord zoeken, zodat jij weer snel
‘vooruit’ kunt.
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OLZ is ook
Begaafdheidsprofielschool (BPS)
Als meer- of hoogbegaafde leerling
krijg je bij ons op school ruimte om
je te ontwikkelen door te versnellen
of te verdiepen. Dit kan door middel
van maatwerk, projecten en uit
dagende modules. We hebben een
Rijke Ruimte ingericht, waar je el
kaar kunt ontmoeten en ideeën kunt
uitwisselen of samen kunt werken
op basis van jouw eigen Talentplan.
Je werkt er onder begeleiding van
je eigen begaafdheidscoach aan de
opdrachten die je zelf mag kiezen.

Buitenschoolseactiviteiten@OLZ
Als je hier op school komt kun je
naast je gewone schoolvakken ook
kiezen voor extra buitenschoolse
activiteiten. Deze hoeven niks te
maken te hebben met het profiel
waar je in zit en doe je na school.
Kies gewoon wat jij leuk vindt!
Zo hebben we bijvoorbeeld Olympic
Moves en de danscrew. Of misschien
vind je het leuk om bij de techniek
groep te gaan en het licht en geluid
bij alle shows en voorstellingen te
verzorgen? Hou je van muziek of
theater? Dan is de buitenschoolse
band of de theatergroep ‘Doek &
Planken’ wel iets voor jou! En hou je
van optreden? Dan kun je inschrijven
voor de cultuuravond, de podium
avond of musical.

Olympic Moves,
podiumavond, Doek &
Planken, Schoonoord run,
kerstactie, Cultuuravond.
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Informatie
voor je ouders

Meeloopmiddag (voor groep 8 leerlingen)
De open lesmiddag voor leerlingen van groep 8 zal wél plaatsvinden. Er is
dan alleen toegang voor leerlingen (dus geen ouders). Ouders dienen hun
kinderen zelf aan te melden voor deze open lesmiddagen en deelname door
te geven aan de leerkracht(en) van hun kind.
Open lesmiddagen zijn uitsluitend toegankelijk voor leerlingen van groep 8.

Open dagen en avonden op een andere manier
In verband met het coronavirus worden er ook in het voortgezet onderwijs
maatregelen getroffen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Dit
betekent voor de NUOVO scholen dat oriëntatie op het voortgezet onder
wijs anders wordt vormgegeven dan gebruikelijk. Actuele informatie over de
verschillende voorlichtingsmomenten waaraan u (online) kunt deelnemen
vindt u op onze website:

www.openbaarlyceumzeist.nl/kom-online-langs

Schrijf je online in!
Woensdag 27 januari 2021
14.00-16.15 uur
Vooraf opgeven voor de meeloopmiddag is nodig en kan via de link die op
de website staat.

Aanmelden
De aanmelding wordt gedaan door de basisschool. De basisschool zorgt
ervoor dat de formulieren samen met het onderwijskundig rapport terecht
komen bij de school van uw keuze.
Half april ontvangt u bericht van plaatsing. Voor alle leerlingen die onze
school als eerste keuze hebben geldt: zekerheid van plaatsing bij toelaat
baarheid.
Voor meer informatie: www.openbaarlyceumzeist.nl

Scan mij!
Hét lyceum voor de linker én rechter hersenhelft.
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Financiële zaken
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 125,- en wordt besteed aan z aken
die direct ten goede komen aan de leerlingen en waar geen subsidie voor
wordt ontvangen. Deze bijdrage is niet wettelijk verplicht, maar zorgt
ervoor dat de school een aantal aantrekkelijke extra’s kan bieden zoals
introductieactiviteiten, sportdagen, culturele activiteiten en excursies.
Naast de ouderbijdrage worden er ook andere kosten in rekening gebracht
die te maken hebben met de profielkeuze van de leerlingen. Voor het sporten expressie profiel en gymnasiumxtra wordt een extra bijdrage gevraagd
van € 180,- per jaar. Voor de havo-kansklas worden geen extra kosten in
rekening gebracht.

Boeken en digitale leermiddelen
Leerlingen ontvangen de boeken en digitale leermiddelen via de school
en leveren deze aan het einde van het jaar ook weer in. Ruim voor de
start van het schooljaar ontvang je informatie over de manier waarop je
de leermiddelen kunt bestellen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, met
uitzondering van woordenboeken, atlassen en andere leermiddelen, zoals
pennen, schriften, agenda, enzovoort.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met:
Dhr. M. Djukanovic, teamleider havo onderbouw
mdjukanovic@openbaarlyceumzeist.nl
Dhr. S. Schouwerwou, teamleider vwo onderbouw
sschouwerwou@openbaarlyceumzeist.nl
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Hét lyceum voor de linker én rechter hersenhelft.

Bezoekadres
Openbaar Lyceum Zeist
Blikkenburgerlaan 2
3703 CV Zeist

T 030-6914518 E info@openbaarlyceumzeist.nl W openbaarlyceumzeist.nl

