
Informatie  
voor alle 
leerlingen
in groep 8



Het Huygens Lyceum wil jou verder helpen. Je 

krijgt veel verschillende vakken en je ziet je mentor 

elke dag. Onder schooltijd kun je ook werken aan 

zelfgekozen projecten. Zo kun jij je ontwikkelen, 

ontdekken wat je leuk vindt en doen waar je goed in 

bent.

Werken aan jouw 
ontwikkeling!



Onze school
Het Huygens Lyceum is een school waar 

je als leerling gezien wordt. We helpen 

je om het beste uit jezelf te halen en 

willen dat iedereen zich veilig voelt. Als 

christelijke school vinden we normen en 

waarden, hoe we met elkaar omgaan, heel 

belangrijk. We hebben oog voor elkaar 

en gaan respectvol met elkaar om. Dat 

betekent ook dat iedereen welkom is op 

het Huygens Lyceum, met elke geloofs- en 

levensovertuiging. Goed onderwijs vinden 

we belangrijk, maar ook je persoonlijke 

ontwikkeling. We willen weten waar je 

plezier in hebt en waar je misschien moeite 

mee hebt. Op deze manier kun je je op 

jouw manier ontwikkelen en VERDER 

komen. 

Een nieuw gebouw 

Op de vertrouwde locatie naast het 

huidige gebouw aan de Von Flotowlaan, 

verrijst tijdens het schooljaar 2021-2022 

ons nieuwe gebouw. Het wordt een 

overzichtelijke school waar je al snel de 

weg zult weten omdat alle lokalen rondom 

de ruime, centrale aula liggen. Er komen 

ruimtes voor veelzijdig onderwijs, zoals 

muziekstudio’s, drie mooie gymzalen, 

labruimtes en diverse plekken om in grote 

of kleine groepen met projectonderwijs 

bezig te zijn. 

Onderzoekend leren
Passen exacte vakken bij jou? Dan ben je op 

het Huygens Lyceum aan het juiste adres. 

We zijn een Brainport-school en dat zie je 

terug in ons onderwijs en de activiteiten die 

we aanbieden. Zo krijg je in de onderbouw 

science, een vak waarin je onderzoekt, 

ontwerpt, bouwt en programmeert . Er is 

ook een speciale Huygensdag, je leert dan 

wie Christiaan Huygens was en waarom 

deze wetenschapper zo beroemd is.

Onze school past bij jou, of je nu houdt van 

onderzoeken, talen of cultuur. Je kunt meedoen 

aan verschillende wedstrijden, zoals de wiskunde 

olympiade en de kangoeroewedstrijd. Je kunt 

meedoen met de schoolband, de dansgroep of de 

theatergroep. Je kunt Cambridge Engels, Goethe 

Duits en Delf Frans volgen of leren debatteren. 

Genoeg mogelijkheden om het beste uit jezelf te 

halen! Als je nog meer uitdaging zoekt, is er nog ons 

Denkkrachtprogramma. Daarvoor word je uitgenodigd, 

als blijkt dat je nog meer in je mars hebt.

Veelzijdig als jij!

Scan de QR code 

voor een aantal 

leuke video’s over 

onze school!             





Leren’, waarbij we inzetten op jouw 

ontwikkeling. Zo kun je ontdekken wie 

je bent, wat je doelen zijn en wat je wil 

bereiken.

Bij het ‘Huygens Leren’ gaan we uit van 

de drie V’s: VIP, VAK en VERDER.

VIP
Vaardigheden, Interesses en Persoon: dit 

uur draait volledig om jou en om jouw 

ontwikkeling. Elke brugklas heeft twee

mentoren, die je elk eerste lesuur van 

de dag ziet in de VIP-les. Hier leer je 

alle vaardigheden die je nodig hebt 

om de middelbare school te overleven, 

zoals plannen, leertechnieken, sociale 

vaardigheden, omgaan met toetsen 

en samenwerken. Je ontdekt wat je 

interessant vindt, waar je talenten liggen 

en hoe je deze talenten kunt inzetten.

VAK
Wij geven jou uitdagend, inspirerend 

en gedifferentieerd onderwijs. Je volgt 

VAKlessen zoals Nederlands, Frans, 

wiskunde, tekenen en science. Je krijgt 

les op het niveau dat bij jou past: havo, 

havo/atheneum of gymnasium. Bij elk 

vak ga je aan de slag met leerdoelen: 

zo weet je waar je mee bezig bent en 

waar je naartoe werkt. VIP geeft je de 

vaardigheden, VAK geeft je de inhoud.

VERDER
De VERDER-projecten sluiten aan bij jouw 

interesses en talenten. Deze projecten, 

zoals ‘Onderzoeken in het Lab’ en ‘Deze 

foto is in scene gezet’ dagen je uit om je 

verder te ontwikkelen met de kennis en 

de ervaring die je hebt opgedaan in de 

VIP en VAK-lessen. Tijdens de VERDER-

lessen krijg je ondersteuning, een soort 

extra bijlessen, voor de vakken waar 

je nog moeite mee hebt om ervoor te 

zorgen dat je je leerdoelen zeker behaalt.



Welke middelbare school kies jij? Doe mee met onze 

activiteiten voor groep 7 er 8 en ontdek of het Huygens bij 

je past. Kijk op de website (groep 7en 8) voor de huidige 

stand van zaken.

Kom kijken en doe mee!

Informatieavond + 
minilessen

Aanmelden

Volg een workshop met een eigen 
thema: kunst, bèta of klassieke talen.

Voor leerling én ouder.

Je keuze gemaakt?  
Kom je aanmelden!

Ontmoet je mentor en je klasgenoten 
(voor aangemelde leerlingen)

Krijg een rondleiding van een 
leerling, volg een les, doe mee!

Volg maximaal drie kennismakings-
lessen van 30 minuten, 

Alle info staat op  www.huygenslyceum.nl

Open dag

Kennismakings-
middag

Minilessen

Website

Pluslessen

Ga naar 
www.huygenslyceum.nl

2 februari 2022  
van 13:30 tot 16:00 uur

16 en 22 november 2021 
van 19:00 tot 21:00 uur

7, 8 en 9 maart 2022

22 januari 2022  
van 10:00 tot 13:00 uur

9 februari 2022  
van 14:30 tot 16:30 uur



huygens lyceum

havo - atheneum - gymnasium

Von Flotowlaan 1

5653 AD Eindhoven

T 040 251 62 21

E info@huygenslyceum.nl

I www.huygenslyceum.nl

Het Huygens Lyceum is onderdeel van 

het Christiaan Huygens College.
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