
In de derde klas staan jouw interesses centraal. We gaan dan 
onderzoeken of het profiel dat jij wilt gaan kiezen ook echt bij 
jou past. Kinderen die weten wat ze willen, leren makkelijker. 
In de bovenbouw dagen we je steeds meer uit om zelf met 
ideeën te komen, je eigen werk te organiseren en een goed 
beeld te krijgen van wat je kan en wat je nog moet ontwikkelen. 
Van klas 1 tot en met 6 houden we je verder scherp door je te 
laten nadenken over hoe je in het leven staat. Op deze manier 
geven we als Laurens invulling aan onze identiteit. Zo verlaat jij 
zelfverzekerd ons Lyceum en vervolg jij je weg op het hbo of 

LAURENS LEERCONCEPT
Bij ons leer je niet alleen uit boeken en binnen het klaslokaal. 
Wij brengen lesstof van meerdere vakken samen in een project. 
Zo komt de lesstof écht tot leven en snap jij waarom je 
iets leert. Hoe denk jij bijvoorbeeld dat je een robot kunt 
laten dansen of hoe je met een skatepark de hele buurt kunt 
samenbrengen? Hiervoor heb je kennis uit meerdere vakken 
nodig en vaardigheden zoals samenwerken en organiseren. 
En wat leuk als je aan het einde van het project jullie 3D-ontwerp 
van het skatepark kunt laten zien! 

Het Laurens Leerconcept bestaat uit 5 pijlers die de basis 
vormen voor onze projecten:
SPORT | Bewegen, Sport en Maatschappij
ART | Kunst, Muziek en Theater (cultuur)
LEF | Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie
STEM | Science, Technology, Engineering en Math
ADVIES | GeoFuture, Adviesbureau, voor grote maatschappelijke 
en geografische vraagstukken
De eerste twee jaar werk je samen met je klasgenoten aan 
verschillende projecten. Zo leer je wat je wel en niet leuk vindt. 
Iets niet leuk vinden mag ook en is zelfs noodzakelijk! Zo kun je 
aan het einde van de onderbouw de juiste keuze maken voor 
je profiel in de bovenbouw. 

de universiteit. Je hebt dan veel kennis opgedaan en je kunt 
altijd een beroep doen op de studie- en sociale vaardigheden 

die je hebt ontwikkeld op het Laurens. 

Wij geloven dat je kinderen alleen kunt voorbereiden op de 
toekomst als je ze laat ervaren hoe die toekomst er nu in de 

praktijk uitziet. 

FLEXROOSTER
Ons fleXrooster met drie, maximaal vier vakken per dag van 80 minuten 
creëert ruimte voor extra’s zoals huiswerkklas en studiewerktijd. 
Het rooster houdt jou bij de les en biedt mogelijkheden om binnen 
en buiten onze projecten in je eigen leerstijl verder te werken. De 
vakgerichte studiewerktijd garandeert ondersteuning waar nodig. Extra 
huiswerkbegeleiding buiten school is dus overbodig. Tijd over? De eXpert 
Programma’s dagen iedere leerling uit die meer kan en meer wil.

Iedere dag werk je op school aangestuurd door je mentor samen met 
klasgenoten aan het leren leren en het plannen van je huiswerk. Moet je 
thuis dan toch nog iets afmaken? Dan weet je precies hoe je dit aan moet 
pakken. 

BLENDED LEARNING
Wij dagen je steeds uit om op verschillende manieren aan het werk te 
gaan met de leerstof. Zo werk je op het Laurens op je eigen Chromebook, 
dit helpt je je leerdoelen beter te bereiken. Hoe handig is het om de uitleg 
van werkwoordspelling nog eens terug te kijken op je scherm? Of bepaal 
spelenderwijs je eigen niveau voor Frans. De docenten zien precies wat goed 
gaat en hoe zij jou extra kunnen helpen of uitdagen. Het Chromebook is een 
aanvulling op nog vele andere lesmethodes, want we weten dat schrijven op 
echt papier en lezen uit een boek ook goed voor je zijn. 
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Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo

Opleidingsvariant(en):
Vwo+, Havo/vwo brugjaar, Meerjarige brugperiode

Extra aanbod:
Cambridge English, DELF (Frans), Chinees, Spaans, 
Dans, Drama/Theater, Kunst/Cultuur, Zang/Muziek, 
Media en ontwerp, ICT-klas, Science/Technologie, 
Robotica/Programmeren, Filosofie, Sportklas, 
Ondernemers-/Businessklas, Laptop-/tabletonderwijs, 
Thuiswerkvrij onderwijs, Huiswerkbegeleiding, 
Extra ondersteuning/bijzondere begeleiding, 
Hoogbegaafdenonderwijs, Extra examenvakken, 
Internationale samenwerking, Hbo-samenwerking, 
Universitaire samenwerking

Bijzondere thema's:
FleXnasium, Vakoverstijgend Projectonderwijs

Onderwijsconcept:
FleXrooster

Levensvisie:
Rooms-katholiek

Aantal leerlingen:
1025

Voor meer informatie:
www.laurenslyceum.nl
Onder groep 8 is alle informatie te vinden die 
voor Bijna Bruggers en hun ouder(s)/verzorger(s) 
interessant is.
De teamleider van de brugklas is mevrouw Stolk: 
mst@laurenslyceum.nl 
De leerjaarcoördinator van de brugklas is meneer 
Lotulung: llo@laurenslyceum.nl 

Het Laurens Lyceum biedt de volgende brugklassen:
tweejarig traject 1 havo - 2 havo; brugklas havo/vwo, 
gevolgd door 2 havo of 2 havo/vwo; fleXnasium: 
gymnasium of STEM (science, technology, 
engineering & math) opstromen naar het vwo blijft 
vanuit de havo en havo/vwo in de hele onderbouw 
mogelijk.

VO GIDS KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

Laurens is... 
Nieuwsgierig

Leer creatief en oplossingsgericht denken, 
terwijl je een robot leert dansen, het 

energievraagstuk oplost, of raak geïnspireerd 
tijdens een tentoonstelling om een 
duurzaam gebouw te ontwerpen.Havo, Atheneum, 

FleXnasium: STEM en 
Gymnasium 

Laurens Lyceum

Laurens Lyceum ... vol Karakter 
Wil jij ontdekken wat écht bij je past, zodat 
je met hoofd en hart de juiste keuzes kan 
maken? Het Laurens is kleinschalig, veilig en 
vertrouwd, biedt structuur, met oog voor 
iedere leerling.
NIEUWSGIERIG
ONDERZOEKEND
ONDERNEMEND
Het Laurens Leerconcept past bij jou!
En...met het fleXrooster maak jij 
jouw huiswerk op school. 

HAVO ATH GYM 

Laurens is...
Onderzoekend

Onderzoek wat jij interessant vindt, waar jouw 
talenten liggen. Het combineren van kennis en kunde 
vanuit verschillende vakgebieden vergroot je blik op de 

wereld, jezelf en de mensen om je heen.


