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DE INTERLYCEALE
EEN UNIEKE BELEVENIS
Ben jij een held met de hockeystick? Een
baas op de bühne? Een tijger in tennis? Alle
leerlingen van het Kennemer kunnen stralen
tijdens de Interlyceale. Dat is een jaarlijkse
wedstrijd tussen de vier oudste lycea van ons
land, waarbij leerlingen zich meten in de kunst
en muziek… en in sport natuurlijk! Je traint
met je docenten voor de wedstrijden. Ook
zijn leerlingen van alle jaarlagen door elkaar
bezig met toneelspelen en muziekmaken. En
natuurlijk aan het eind een spetterend feest!

SCHITTER JIJ STRAKS MEE?

Kom jij op ’t Kennemer?
Welkom bij Lockers, het enige
magazine speciaal voor achtstegroepers uit de regio Haarlem. Wij
van het Kennemer Lyceum weten hoe
spannend dit jaar voor je is. Toetsen,
adviezen, scholen kiezen, musical,
afscheid nemen, nieuwe vrienden
maken: er gebeurt zoveel!
Wel fijn om wat houvast te hebben en
alvast een beetje vooruit te kunnen
kijken naar je middelbare schooltijd,
toch? In deze brugklasbrochure vind je
alle informatie die je kan helpen precies
de school te kiezen die bij jou past, kijk
maar achterin. En omdat het leven
bestaat uit meer dan leren alleen, vind
je in dit voorste gedeelte alles wat je
wilt weten als aanstaande brugklasser.
Hoe kom je die eerste weken door? Hoe
gaat het allemaal op zo’n schooldag?
Wat is er nou typisch ’t Kennemer?
Veel plezier met lezen!
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REAL LIFE: ZO ZIET JE DAG ER STRAKS UIT

Let’s go!
Wat zijn de do’s en don’ts die eerste weken als middelbare scholier?
Wij vroegen het de enige echte experts: mensen uit 2H en 2V.

“Misschien ben je in het begin wel een
beetje bang om vragen te stellen als
iets te snel gaat of je snapt het niet.
Iedereen kijkt en alles… Toch doen!
De mensen die daar misschien ﬂauw
over doen, durven zelf niet!”

“Pak echt alles wat je de
volgende dag nodig hebt
’s avonds al in. Met je duffe
ochtendhoofd kun je vast niet
bedenken dat je AK-werkboek
nog onder je bed ligt.”

“Zorg dat je van een paar dingen vanaf dag één een gewoonte maakt: op je
pinpas letten, de wekker zetten, sleutels steeds op dezelfde plek, water drinken en
zo. Dan heb je meer ruimte in je hoofd voor je vrienden. O, en voor de les.”
“Kijk Amerikaanse series
niet met ingesproken
Nederlands, maar gewoon
met ondertiteling. Dat
hielp mij echt wel bij
Engels!”

“Als je niet zeker weet welke stijl je wilt,
hou je kleren en je tas enzo dan een
beetje neutraal in het begin. Dan kan je
eerst een paar weken om je heen kijken.
En dan zijn inmiddels ook veel spullen
met korting!”

Newsflash

Beetje zenuwachtig over de eerste dag? Bedenk goed:
iederéén is nieuw. En binnen een week loop je rond alsof
je nooit anders gedaan hebt. Promise.
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Achter de schermen
Natuurlijk weet je dat
je te maken krijgt met
verschillende leraren
voor verschillende
vakken. En dat je van
het ene lokaal naar
het andere loopt met
je boeken. Maar er
zijn meer dingen die
anders gaan dan op je
oude school…

Lekker

Natuurlijk is het
Kennemer een gezonde
school. Gezond eten is
belangrijk. Net als de
tijd nemen om van wat
je van huis meeneemt
te genieten. Eten
vergeten? Er zijn verse
broodjes en sapjes die
je kunt kopen in de
kantine; daar kun je ook
je waterfles vullen.

Je eigen plek
Je kent ze wel van
Amerikaanse series: de
lockers. Je spullen kun je
in je eigen kluisje kwijt: zo
hoef je niet de hele dag
met alle boeken rond te
slepen. Nu maar hopen
dat jouw kluisje in de
buurt is van iemand die
jij leuk vindt!

FF rust

Introducties, afscheid, docenten, adviezen, ouders,
musical: groep 8 is een heel gedoe. Wil je even rustig in
je eentje rondkijken in de school? Ga dan gewoon naar
de website en volg de virtuele tour.

Huisregels

Overal waar een grote
groep mensen samen
aan het werk is, zijn er
afspraken waar je je aan
moet houden. Ook op de
middelbare school dus.
En eigenlijk zijn die regels
allemaal hartstikke logisch.
En vergis je je een keertje
per ongeluk? Dan zet Joop
of Arie je wel weer op het
rechte pad…

Effe niks

Elke dag heb je twee
pauzes, van 10.45 tot
11.05 en van 12.45
tot 13.15. Je kunt dan
natuurlijk in de kantine
en in de aula terecht;
maar je kunt ook
lekker met je vrienden
naar buiten. Waarom
niet een prettig potje
voetballen op het grote
veld?

Like it!

Natuurlijk zijn we op Insta,TikTok en Facebook te
vinden. Het motto van ’t Kennemer is niet voor niets
‘Klaar voor Morgen’! Op o.a. YouTube is een filmpje
te bekijken waarin wordt ingegaan op dat motto, de
vaardigheden die je in de toekomst nodig hebt en hoe
we je daar op deze school in begeleiden.

Party-time!

NIET TE MISSEN: DO’S AND DON’TS

Een van de feestelijke tradities: Het All Inclusive White Festival
kennemerlyceum.nl
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TYPISCH ’T KENNEMER!

Klaar voor morgen
Het Kennemer is altijd klaar voor morgen. Dat betekent
bijvoorbeeld dat we als een van de eerste scholen volledig online
waren toen dat moest, en dat we in de les met verschillende devices
werken. Maar dat niet alleen. Het betekent ook dat we steeds
blijven kijken naar wat leerlingen nodig hebben in de toekomst en
met welke vakken we jullie het beste kunnen begeleiden.

Wat leren we?

Stel je eens voor: nog geen mobieltjes, nog geen
internet, nog geen Google Maps. De wereld ziet
er nu echt anders uit dan toen je ouders naar de
middelbare school gingen, en echt héél anders dan
toen je grootouders naar de middelbare school gingen.
Heel logisch dus eigenlijk, dat wat je moet leren op het
voortgezet onderwijs mee verandert. Hoe gaan we daar
op onze school mee om?

Jij in de wereld

In de tweede klas volgt iedereen het nieuwe vak
Burgerschap. Hoe ziet de wereld eruit? Wat is jouw rol in
de wereld, of wat zou jouw rol kunnen zijn? We vormen
met z’n allen de maatschappij; maar hoe doen we dat,
wat willen we veranderen en wat is daar voor nodig?

Onderzoek doen

Bij ons volgt iedereen in de brugklas het vak ‘Moord op
het Kennemer’. Dit vak is ontstaan vanuit een van de
vroegere Kennemer Keuzeprojecten. Je leert tijdens
het oplossen van een spannende misdaad hoe je een
onderzoek opzet, wat ervoor nodig is om sporen te
volgen en hoe je tot conclusies kunt komen. Nooit weg!

Er op uit

Ook de manier waarop we leren is veranderd. Op
het Kennemer leer je niet alleen uit boeken of vanaf
schermen. Je reist veel en er worden ook veel uitstapjes
gemaakt. Van een bezoek aan de Tweede Kamer of aan
de rechtbank valt ook van alles op te steken!

6

TYPISCH ’T KENNEMER!

Lekker
bewegen!

Op ’t Kennemer hebben wij iets met sport. We kunnen echt genieten
van een wedstrijdje en vinden het heerlijk om met een team iets voor
elkaar te krijgen. Ga jij straks los met de sportlijn?
In de eerste en tweede klas krijg je
twee SportLijnlessen in de week,
gegeven door echte sporthelden. Je
volgt clinics, krijgt gasttrainingen
en gaat naar belangrijke
sportwedstrijden. Afgelopen jaren
gingen we bijvoorbeeld naar het EK
Short track en het OKT Volleybal.

“Het is echt iets van
het Kennemer dat je
jezelf mag zijn.”
Geweldig natuurlijk. En je leert door
het volgen van de sportlijn goed
samenwerken en leiding nemen. We
hebben op het Kennemer Lyceum twee
gymzalen, een groot sportveld, een
klimwand en, als enige school in de
buurt, een multicourt!

“Ik kan echt niet lang
stilzitten. Daar word ik
gek van. Ik ben het liefst
op het multicourt!”

De leerlingen van de SportLijn zijn
niet alleen op het multicourt in
beweging; ook nemen ze vaak een
kijkje buiten de school. Zo gaan de
tweedejaarsleerlingen op wintersport
naar Oostenrijk. En wat dacht je van
een trip naar Roland Garros? Ook
doen we elk jaar mee aan de Sport
Interlyceale. Dit is een sporttoernooi
met de vier oudste lycea van
Nederland. Natuurlijk nemen we ook
regelmatig deel aan allerlei andere
sporttoernooien.

“Het is awesome om
mijn tennisidolen in
het echt te zien spelen!”
In de bovenbouw kun je kiezen voor
het vak BSM: Bewegen, Sport en
Maatschappij. Als je sport en bewegen
en het organiseren van activiteiten
voor anderen interessant vindt, dan
is BSM misschien iets voor jou. Het
is weer eens wat anders dan de
profielvakken… en je bent lekker
actief bezig!

kennemerlyceum.nl
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TYPISCH ’T KENNEMER!

Ontwerp
je wereld!

Ben jij graag bezig met ontwerpen en vind je het leuk om met de
toekomst bezig te zijn? Kies dan voor de TechDesignlijn!
Techdesign staat voor technologie
en design. Dat betekent dat je in de
lessen met technische zaken (digitaal
en met je handen) en met creatief
ontwerpen aan de slag gaat. Je leert

“Van een idee in mijn
hoofd naar een gebouw
op het scherm, dat is
het leukst!”
samenwerken, presenteren en andere
vaardigheden. Je gaat samen met
anderen een Smart City bouwen.
Dit is een stad waar technologie slim
wordt ingezet om het functioneren
van de stad te verbeteren. De stad
wordt hier bijvoorbeeld duurzamer,
veiliger, efficiënter én leuker van.

“Iedereen moet leren
programmeren, dat
vind ik echt.”
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Je kunt denken aan een slim
stoplicht, dat bij regen fietsers
eerder groen geeft dan
automobilisten. Of aan een
vuilnisbak, die een bericht verstuurt
wanneer hij bijna vol is. Je gaat leren
programmeren, een skill die je nodig
hebt om de wereld om je heen vorm
te geven. Ook ga je met je handen
aan de slag, denk bijvoorbeeld aan
het bouwen van een vervoermiddel
voor in die slimme stad. Natuurlijk
gaan we ook op reis naar een
moderne Europese stad.

“Ik wil per se werken
aan een duurzamere
wereld later, en dit is
dus wel iets voor mij.”
De combinatie van technologie en
mooi design, dat maakt de Smart
City een plek waar je wilt wonen!
Bouw jij mee?

n
e
k
k
a
p
n
Aa
maar!

TYPISCH ’T KENNEMER!

Houd jij van organiseren en plannen maken? Dingen uitdenken
en lekker aan de slag gaan? Dan is de ondernemerslijn misschien
helemaal jouw ding.
Natuurlijk, lesstof kan best
interessant zijn. En sommige
leerlingen puzzelen graag met
teksten en theorieën. Maar anderen
worden een beetje kriegelig wanneer
het lang duurt voordat er een linkje
komt met de echte wereld. Ben jij er
zo eentje? Volg de ondernemerslijn!

“Werken aan je eigen
idee is heel anders dan
werken aan het idee
van iemand anders.”
Hier leer je dingen die je meteen ‘in
de echte wereld’ kunt gebruiken.
Samen met je docenten ontdek je
waar jouw talenten liggen en zet je
ze in voor bijvoorbeeld een goed doel.
Misschien vind jij wel dat er iets op
school nog groener kan? Dan gaan
we proberen dat idee vorm te geven
en uit te voeren! Natuurlijk komt er
ook theorie in de lessen voor, maar
altijd zo dat je het in je eigen project
kunt toepassen.

“Iedereen kent iedereen
wel zo’n beetje. Ik vind
dat wel ﬁ jn!”
Stap voor stap leer je organiseren,
initiatief nemen, creatief denken,
kritisch kijken, delegeren en
leidinggeven, presenteren en
netwerken. Er zijn gastlessen van
mensen uit de praktijk en we gaan
bij bedrijven langs. Ook gaan we
op reis… en echte ondernemers
organiseren deze reis natuurlijk zelf!
Voor ondernemen is samenwerken
heel belangrijk. Samenwerken in een
team met mensen die verschillend
zijn, zorgt ervoor dat je meer bereikt
dan in je eentje. En contact maken
met allerlei mensen is gewoon leuk
en handig, wat het ook is dat je later
wilt gaan doen!

“Ik weet niet wat ik
later ga doen. Dus is
het goed om veel dingen
te proberen denk ik.”
kennemerlyceum.nl
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HUISWERK ALERT

Try this @home!

Boeken kaften doe je zo

Studeren, stampen en stomen: de een vindt het fijn en de ander griezelt
al bij het idee. Plannen, herhalen, flash cards, jezelf overhoren: er komt
nogal wat op je af. Hoe houd je het nou een beetje leuk en relaxt voor
jezelf? Pak het vanaf de eerste dag slim aan! Hoe leer je thuis nu eigenlijk
op een handige manier? We vroegen het vierde- en vijfdeklassers.
“Mij helpt de kookwekker bij het
concentreren. Tien minuten woordjes
stampen, en dan tien minuten pauze.
Dat lijkt suf, maar bij mij werkt het! Ik
zit me dan niet meer de hele tijd af te
vragen: zal ik nu stoppen? Of nu? Of
misschien nu?”

“Ik dacht in de eerste en de tweede
vaak dat ik hard had geleerd
ergens voor, en dan had ik
eigenlijk vooral een beetje zitten
stressen. Nu ben ik relaxter en
de tijd ik gebruik om te leren,
gebruik ik goed.”

“Ik doe altijd alles last minute. En op de basisschool was dat geen probleem. Toen
kwam ik in de brugklas en werd het wat lastiger. Ik heb echt moeten leren plannen.
Gelukkig konden ze daar heel goed bij helpen!”

“Vroeger maakte ik
uittreksels met alleen maar
woorden. Dat doe ik niet
meer: het dringt gewoon
niet tot me door. Ik pak
nu fineliners en markers in
allerlei kleuren en ik teken er
pijltjes, kaders en dat soort
dingen bij. Tijdens een toets
zie ik het dan helemaal voor
me (‘regenkringloop: blauwe
druppels in een cirkel’) en dan
weet ik het weer.”

“In kleine
stukken knippen!
Ik heb dat bij
studievaardigheden
geleerd. Ik neem
me voor om één
alinea te doen. En
als dat gelukt is,
dan pas spreek ik
met mezelf af om
de tweede te doen.
Werkt echt!”

“Leg je telefoon in
een andere kamer.
Klinkt flauw, maar
werkt goed.”

“Bijhouden, is mijn
tip. Maak echt elke
keer je huiswerk
voor wiskunde, want
dan hoef je voor de
proefwerken eigenlijk
niet meer te leren.
Saai, hè?”

Veerle: “Ouderwets misschien, maar ook duurzaam:
je boeken kaften! Ik gebruik mooie pagina’s uit oude glossy’s.”
10
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INFO

Even alles op ’n rij!

Straks wordt het tijd om te kiezen… Kom je rondkijken op het Kennemer?
Er zijn proeflessen in oktober,
november, december en januari. Dan
kun je samen met andere mensen van
jouw leeftijd bijvoorbeeld proefjes doen
in het natuurkundelokaal of kijken hoe
je er bij zit tijdens een les Engels.
Samen met je ouders kun je rondkijken
op de open dagen in januari. Dan kun je
het gebouw verkennen, de sportvelden

21

24

sept

oktober
6

november
3

24

bekijken en zien wat er allemaal voor
leuks te doen is op school. Je loopt mee
met leerlingen, onze gidsen aan wie je
alles mag vragen (echt álles), en je ziet
de docenten in actie.
Misschien willen je ouders of verzorgers
een rondleiding aanvragen of naar de
informatie-avond, dat kan natuurlijk
ook. Het ziet er zo uit:

22

december
8

Intussen…

26

januari
26

Welkom,
brugklas
2022-2023!
Hier vind je o.a.
informatie over:
• De Sportlijn
• De Ondernemerslijn
• De TechDesignlijn
• De Interlyceale
• Visie op onderwijs
• Ondersteuning en
maatwerk

Kijk vo
o
d e ex a r
cte
dagen
en
achter tijden
op dez
e
folder
, e n ch
eck
ze late
r oo k
op
de site
.

… maak je ook nog van alles mee met je vrienden in groep 8!
Maak er een geweldig jaar van.

You got this
Deze pagina’s zijn samengesteld met hulp van onder meer
Otman, Stacey, Floris, Gözde, Thomas, Gioya, Tymo, Minke,
Nika, Eﬁa, Emma, Julia A., Julia T., Harun, Miko, Jonas, Jip,
Kim, Kyara, Elisa, Chiel, Roos en Wout.

Fijn schooljaar gewenst allemaal!
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Klaar voor morgen: samenwerken!

Kom jij naar ’t Kennemer?

INLEIDING

LANDING

Klaar voor Morgen

We zijn een kleinschalige
school voor havo, atheneum
en gymnasium. Onze school is
gehuisvest in een monumentaal
gebouw in Overveen en ligt
prachtig in het groen. We bestaan
al meer dan honderd jaar.
Veerkracht en ambitie hebben
ons zover gebracht. Ook kijken we
graag vooruit; we bereiden onze
leerlingen voor op hun toekomst
door ze kennis én vaardigheden te
leren. Zij zijn ‘Klaar voor morgen’!

Typisch ’t Kennemer:
kleinschaligheid en
maatwerk

Het Kennemer Lyceum is een
kleine school. Je kent dus al snel
heel veel leerlingen en docenten.
En zij zien en kennen jou ook.
Als je een havo-, havo/vwo of
vwo-advies hebt dan ben je
van harte welkom! Je start in
de gymnasium-, atheneum- of
gemengde brugklas; daar wordt
lesgegeven op havo/vwo-niveau.
Je kunt dus na afloop van het
eerste jaar kun nog alle kanten
op. We kijken niet alleen naar je
resultaten maar ook naar jouw
inzet, wie je bent en wat je wilt.
Kortom: maatwerk.
HAVO 2
HAVO / VWO 1
ATHENEUM 2
ATHENEUM 1
GYMNASIUM 2
GYMNASIUM 1
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De Kennemer Keuzelijnen
We bieden kennis en vaardigheden aan in drie
pijlers die in ons lesaanbod en tijdens reizen
en culturele uitstapjes aan de orde komen.
In de brugklas en het tweede leerjaar kies je
voor één van onderstaande KeuzeLijnen. Je
leert in twee lessen per week vaardigheden
die aansluiten bij je interesse.
1. Technologie en design.
“Outside the box” denken, ontwerpen,
samenwerken en presenteren zijn
vaardigheden die je opdoet in de combinatie
van techniek en design. In de TechDesignlijn
ga je met techniek (zowel real life als digitaal)
en creatief ontwerpen aan de slag, om een
Smart City voor de toekomst te ontwerpen.
Je leert programmeren, o.a met Minecraft,
en op je laptop 3D vormgeven. Je gaat op reis
naar één van de smart cities in Europa.
2. Ondernemerschap.
Communicatie- en presentatievaardigheden
in combinatie met creativiteit en
leiderschapsvaardigheden staan hierbinnen
centraal. . Je werkt met je team aan je
project: van creatief idee naar uiteindelijke
uitvoering. Daarbij leer je samenwerken,
netwerken en hoe je het best je idee kunt
‘verkopen’. Je organiseert samen je eigen reis!
3. Gezondheid & Sport.
Hierin besteden we aandacht aan een
gezond lichaam en een gezonde geest.
Daarom natuurlijk veel aandacht voor
sporten en andere vormen van bewegen.
Je gaat op skireis. Je leert communicatie,
teamwork en leiderschap. In de Sportlijn
volg je clinics en bezoek je belangrijke
sportwedstrijden. Je maakt gebruik van onze
super sportfaciliteiten: het multi-court met
tennisbaan, de sportvelden en de gymzalen
met klimwand.
Wil je meer weten over onze visie op onderwijs?
Zie YouTube: Kennemer Lyceum-The why,
the how, the what

Klaar voor morgen:
een goede start

Op het Kennemer Lyceum doen
we er alles aan om jou een
goede start op de middelbare
school te laten maken. We
begrijpen dat de overgang van
basisschool naar middelbare
school behoorlijk groot kan zijn.
Dus gaan we je helpen!
De eerste schoolweek is een
introductieweek, waarin je
met je klas allerlei leuke en
leerzame activiteiten doet,
zodat je je snel thuis voelt op
school en in je klas. Je klas en jij
worden het hele jaar begeleid
door een leuke, lieve, slimme,
grappige en betrokken mentor.
Je mentor is jouw rots in de
branding en zorgt voor een
goede groepsvorming en de
juiste studievaardigheden.
Indien nodig kun je gebruik
maken van steunprogramma’s
voor Nederlands, Engels
en wiskunde. Als je
huiswerk en toetsen maken
lastig vindt, kun je een
studievaardighedentraining
doen. We helpen je ook als
je dingen spannend vindt.
Bijvoorbeeld met mindfulness.

Plannen

Overzichtelijk plannen is een
belangrijk onderdeel van wat
je moet leren op de middelbare
school. Met behulp van je
mentor wen je aan de nieuwe
manier van werken. Bij ons
hebben de brugklassen nog
geen toetsen in de eerste
toetsweek; op die manier heb je

de rust om je het plannen van
huiswerk en toetsvoorbereiding
eigen te maken.

Mentorlessen

Iedere klas wordt begeleid
door een deskundige en
zeer betrokken mentor. In
de twee mentorlessen per
week besteden we aandacht
aan de groepsvorming,
normen en waarden,
omgangsvormen, social
media, studievaardigheden en
bespreken we onderwerpen
zoals bijvoorbeeld groepsdruk.
Ook voert de mentor
individuele gesprekken met de
leerlingen. Natuurlijk betrekt
de mentor jouw ouders bij het
wel en wee van jouzelf én de
klas. Samen met de mentor
organiseert de klas leuke
activiteiten zoals het feest
tijdens de brugklaswerkweek,
de Sinterklaasviering,
filmavonden en een
klassenuitje.

SAQI

Voor de herfstvakantie
vragen we je een vragenlijst
in te vullen: de SAQI. Hiermee
krijgen we een goed beeld
van jouw motivatie en
zelfvertrouwen en of er zaken
spelen die nog niet zo goed
gaan op school. De uitkomst
van de SAQI kan voor jouw
mentor aanleiding zijn om een
gesprek te plannen met jou en/
of je ouders. Een bewezen tool
waar je een goede houvast aan
hebt!

kennemerlyceum.nl
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GOED VOORBEREID

Uniek: talentbeleid

Voor leerlingen die vanwege hun
artistiek- of sporttalent op nationaal
niveau soms een les moeten missen,
wordt een programma op maat
gemaakt!

Klaar voor morgen: reizen

In de brugklas ga je natuurlijk op
werkweek. Vervolgens is er bij
de Sportlijn een ski-reis, en bij de
Ondernemerslijn en de TechDesignlijn
ga je op ontdekkingsreis.Tijdens je
schoolcarrière maak je meerdere (vak)
reizen, bijvoorbeeld naar IJsland,
Engeland, Trier, Berlijn of Rome.

Interlyceale

Op sportief en cultureel gebied werkt
het Kennemer nauw samen met
andere lycea die aan het begin van de
twintigste eeuw zijn gesticht. Jaarlijks
strijden leerlingen en collega’s van
deze lycea tegen elkaar tijdens de
Artistieke Interlyceale en de Sport
Interlyceale. Zo’n 100-150 leerlingen
van brugklas tot eindexamenjaar
vertegenwoordigen onze school.

Voorbereiding op de
universiteit of het HBO

We willen je goed voorbereiden op
het vervolgonderwijs. We werken
daarom aan de vaardigheden die
je daarbij nodig zult hebben. Dit
zijn aparte vakken, bijvoorbeeld
gericht onderzoek doen, waarbij
onder meer vraagstelling en kritisch
bronnenonderzoek aan bod komen.
Verder leer je ook keuzes maken,
samenwerken, en jezelf presenteren.

16

OP WEG NAAR LATER

Gymnasium?
Meer dan klassieke talen alleen!
Heb jij een vwo-advies, ben je nieuwsgierig,
vind je taal leuk en heb je belangstelling voor
kunst, cultuur en geschiedenis? Dan is onze
gymnasiumbrugklas écht iets voor jou.
In de brugklas krijgen de gymnasiasten het vak
Latijn. Ook wordt er veel aandacht besteed aan
het lezen en bespreken van klassieke mythes. Die
zijn namelijk nog steeds actueel!
Vanaf de tweede klas krijg je lessen Grieks en
vanaf de vierde lessen KCV (Klassieke Culturele
Vorming). De basis van onze beschaving is gelegd
door de Grieken en Romeinen. Door veel van de
Griekse en Romeinse tijd te weten kun je je eigen
leven en jouw omgeving beter begrijpen. Zo werk
je aan jouw toekomst.
Op het gymnasium werk je hard; je hebt veel
verschillende vakken en de lat ligt hoog. Op
het gymnasium doe je meer dan Grieks en
Latijn leren. Jouw analytische vaardigheden en
onderzoekende houding worden ook bij de andere
vakken gestimuleerd. Welke voordelen biedt een
gymnasiumopleiding op het Kennemer?

• Je leert nauwgezet lezen en je verrijkt je
woordenschat

• H et wordt gemakkelijker om andere vreemde
talen te leren

• Het vertalen van Griekse en Latijnse teksten
versterkt je analytisch vermogen

• Je leert van mythologische verhalen en

daardoor begrijp jij de huidige wereld beter

• Kennis van het Grieks en Latijn is belangrijk
•

bij vervolgstudies zoals bij talen, rechten en
geneeskunde
Je maakt bijzondere excursies en reizen, en je
bezoekt extra toneelvoorstellingen

Als gymnasiast bouw je een brede vriendengroep
op, ook met de havo/vwo brugklassers. En als het
gymnasium bij nader inzien niets voor jou blijkt te
zijn, kun je gewoon op het Kennemer blijven.

kennemerlyceum.nl
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BEGELEIDING

Extra hulp bij de kernvakken

Als je meer uitleg nodig hebt, of als je door de
coronaperiode vertraging hebt opgelopen met taal
of rekenen, kun je terecht bij je vakdocenten Engels,
Nederlands en wiskunde. Zij helpen jou en maken een
programma op maat, zodat je snel weer bij bent.
Op het Kennemer helpen onze eigen docenten alle
leerlingen bij het wegwerken van achterstanden, we
besteden dit niet uit.

DIGITALISERING / TAAL

Dyslexie

• in klas 1 krijg

Studievaardighedentraining

Als je huiswerk maken en/of leren voor toetsen heel
lastig vindt, kun je extra ondersteuning krijgen. Je
gaat oefenen met verschillende manieren om kennis
te onthouden en te verwerken. Daarbij word je goed
begeleid, zodat je het mettertijd zelf kunt!

•

Spanning & weerbaarheid

De training ‘Omgaan met spanningen’ vindt plaats
op school en wordt gegeven door onze eigen mensen,
die daarvoor zijn opgeleid. Als je toetsen, omgaan
met andere leerlingen (of sowieso naar school gaan)
spannend vindt, dan kun je handvatten krijgen om te
leren hier beter mee om te gaan. De training vindt
plaats in kleine groepen. Ook bieden we sinds dit jaar
training mindfulness aan, die gegeven wordt door
docenten van het Kennemer.

•

•

Mindfulness

Heb jij moeite je te concentreren? Geen wonder. We
worden constant afgeleid door van alles en nog wat.
Merk je dat het je in de weg zit bij het leren, dan is de
mindfulness-training op school misschien iets voor jou.
Daar leer je oefenen met je aandacht en concentratie.
Ook kan het helpen bij het ongaan met onverwachte
situaties, bij piekeren en andere soorten stress.
Superhandig toch?

Trajectbegeleiding

Als bovenstaande ondersteuning niet genoeg is,
dan maken we een traject op maat. Iedereen heeft
tenslotte een andere behoefte aan ondersteuning.
We hebben dan regelmatig overleg met jou en je
ouders en we werken nauw samen met specialisten
van buiten de school.
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Colofon

We bieden uitgebreide
hulp bij dyslexie:

•

je om de week
een speciaal
dyslexie-uur. Hierin
werken we aan
de vaardigheden
en strategieën
die je tijdens
je middelbare
schooltijd én daarna
nodig hebt.
in klas 2-6 stemmen
we het programma
af op jouw
behoeften.
we bieden alle
boeken auditief
en/of digitaal aan.
Die kun je dan
beluisteren via
mobiel of laptop.
Je kunt je toetsen
op een laptop
maken en/of
beluisteren. We
werken met het
programma L2S.
We volgen de
richtlijnen van het
Landelijk Protocol
Dyslexie.

We vinden het
belangrijk dat je
zelfstandig leert
omgaan met dyslexie.
Dat is een goede
voorbereiding voor een
succesvol eindexamen
en vervolg in het hoger
onderwijs.

Jouw laptop in de klas

Vanaf de brugklas gebruik je je eigen laptop. Deze
kun je via school huren voor een vast bedrag per
maand. Je gebruikt de laptop tijdens lessen, het
maken van je huiswerk of het doen van onderzoek,
maar ook voor de communicatie met docenten en
klasgenoten. Op het Kennemer combineren we het
gebruik van schoolboeken met digitale middelen.
En mocht er weer een volledig online lesperiode
aankomen; alles loopt bij ons gewoon door. Wij zijn
immers klaar voor morgen!

Extra taalonderwijs

Heb jij een echte talenknobbel? Vind je het leuk
om de talen Frans en/of Engels op een uitstekend
niveau te beheersen? Maak dan gebruik van ons
extra taalaanbod!
Engels
Op het Kennemer kun je in de bovenbouw op de
Havo kiezen voor First Certificate English en op het
VWO kiezen voor Engels op Cambridge Advanced
English niveau. Dit kun je afsluiten met een examen,
afgenomen door het Cambridge Assessmentteam.
Zo verlaat je de middelbare school met een mooi
extra diploma!
Frans
Als je Frans een mooie taal vindt en gemotiveerd
bent om een officieel diploma versterkt Frans te
halen, dan kun je het einde van het brugklasjaar
afsluiten met een internationaal erkend examen
Delf A1. In het tweede of eventueel derde jaar kun je
het diploma A2 behalen en uiteindelijk doorstromen
naar B1 en B2.
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Staalduine
Afdelingsleider
brugklassen:
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WIJ ZIJN EEN GEZONDE,
ROOKVRIJE SCHOOL
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Klaar voor morgen
Kies voor het Kennemer!

Kennismaken

Aanmelden

Proeflesmiddagen
Op deze woensdagen van 15.00 tot 17.00:
6 oktober 2021
8 december 2021
3 november 2021
26 januari 2022
24 november 2021

•
•
•

•
•

Open dagen 2022
Voor ouders en leerlingen van groep zeven en acht:
vrijdag 21 januari 2022 (19.00 - 21.00 uur)
zaterdag 22 januari 2022 (9.30 - 13.00 uur)

•
•

Informatieavonden voor ouders

• woensdagavond 24 november 2021 (19.30)
•

“Pubers… Tips & tricks voor ouders”,
lezing door Ingrid van Essen.
woensdag 26 januari 2022 (19.30)
Informatieavond over de visie
op onderwijs van Kennemer Lyceum.

Persoonlijke rondleidingen
Op een aantal middagen organiseren we
rondleidingen voor ouders en leerlingen.

Als jij je bij ons wilt aanmelden,
dan ben je van harte welkom!
Je kunt je aanmelden
van 7 februari tot en met 7
maart 2022 via het digitale
formulier, dat je op onze
website vindt.
We ronden de aanmelding
samen met jou en je ouder(s)
persoonlijk af met een gesprek.
Via kennemerlyceum.nl maak je
een afspraak.
Aanmelddagen zijn gepland op:
Woensdag 2 maart 2022,
van 14.00-17.00 uur
Donderdag 3 maart 2022,
van 16.00-18.00 uur
Maandag 7 maart 2022,
van 19.00-21.00 uur

•
•
•

NB: Voor alle deelname geldt: i.v.m. de corona-maatregelen graag aanmelden via
de website: www.kennemerlyceum.nl

Graag tot ziens op
het Kennemer Lyceum!
www.kennemerlyceum.nl
info@kennemerlyceum.nl
023-5221060
Adriaan Stoopplein 7, 2051 KA Overveen

VOLG ONS:

Alvast binnenkijken?
Zie de virtuele tour
op de site!

