
Park Lyceum

Een stevige basis  
voor een mooie  
toekomst

Op atheneum, havo en mavo niveau

Brochure voor leerlingen  
groep 7 en 8



Wij zijn Park!
Almere, Nederland, de hele wereld heeft behoefte aan 
ambitieuze, onderzoekende en betrokken burgers. 
Burgers die mondiaal denken en handelen. Dat staat 
voor Park Lyceum vast. Park Lyceum geeft jullie een 
stevige basis voor een mooie toekomst. We zijn ervan 
overtuigd dat we dit ook doen door jullie tijdens 
je middelbare schooltijd intensieve internationale 
ervaringen mee te geven. Het vwo is bij ons een 
academische vooropleiding in een internationale 
context. Heb je belangstelling voor de wereld om je 
heen? Ben je nieuwsgierig, creatief en onderzoekend? 
Dan is Park Lyceum jouw school.



Naast de internationalisering valt Park Lyceum op door de 
kunstzinnige vakken en de bijzondere bèta-activiteiten. 
Verderop lees je daar meer over. Daarnaast zijn er talentmo-
dules om uit te kiezen, is het een school met een vaste begin- 
en eindtijd van de schooldag voor de onderbouw en kun je 
bij tussenuren terecht in het prachtige studiecentrum met 
uitgebreide studiefaciliteiten.

Jouw weg naar zelfstandigheid
Op Park Lyceum krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen.  
Je wordt uitgedaagd om te ontdekken wie je bent, waar je 
goed in bent en wat je leuk vindt.

Op Park Lyceum betekent leren dat je steeds meer 
verantwoordelijkheid neemt voor je eigen prestaties. Bij  die 
verantwoordelijkheid hoort ook dat je regelmatig wordt 
gevraagd om mee te denken over jouw school. Bijvoorbeeld 
over de kantine, de lessen, de feestcommissie, een schone 
school etc. Samen zijn we de school. Wij zijn Park! Je staat er 
niet alleen voor. Een team van enthousiaste docenten coacht 
je bij de studie. Ons uitgangspunt is: ‘schooltijd = studietijd’. 
Na 15.20 uur kun je tijd besteden aan keuzemodules en sport, 
muziek en andere hobby’s. Je zult merken dat je stapsgewijs 
steeds makkelijker zélf verantwoorde beslissingen gaat 
nemen.

Het lesrooster voor de onderbouw 
start om 08.30 uur en eindigt om 
15.20 uur. Op de momenten dat je 
geen les hebt zijn de leerpleinen 
en het studiecentrum beschikbaar 
om aan het werk te gaan. Dan heb 
je na schooltijd hoogstens nog wat 
leerwerk. Dat betekent dus dat je 
na 15.20 uur vaak tijd hebt voor je 
hobby’s.



Wat doet de mentor? 
De mentor is het aanspreekpunt voor jou en je ouders 
en begeleidt je op school. De mentor houdt in de gaten 
of je goed meekomt op school, of je misschien meer 
kunt dan je zelf dacht, maar ook of het verder goed met 
je gaat, zowel persoonlijk als in de klas.  Als het nodig 
is, zorgt de mentor ervoor dat je extra ondersteuning 
krijgt. In de mentoruren wordt onder andere aandacht 
besteed aan studievaardigheden, het gebruik van je 
agenda en de ELO (elektronische leeromgeving).

Daarnaast hebben we het over hoe jullie als klas met 
elkaar omgaan, maken we afspraken voor een succesvol 
schooljaar en bespreken we hoe jullie conflicten kunnen 
oplossen en goed samen kunnen werken.

Wat is een interconfessionele school? 
Park Lyceum is een interconfessionele school.
Hoe merk je dat? Wij gaan ervan uit dat je nieuwsgierig 
bent en jezelf verder wilt ontwikkelen. Om je te 
ontwikkelen heb je docenten nodig die in je geloven en 
je vertrouwen geven. Dat versterkt je zelfvertrouwen. 
We werken aan een fijne school waarin we oog 
hebben voor elkaar, doordat wij vertrouwen hebben 
in jouw eigenheid en jouw talenten. Dit komt ook 
tot uiting in viering van de christelijke feestdagen en 
bezinningsmomenten in de klas. 

De interconfessionele gedachte betekent bij ons ook:  
verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en voor 
de samenleving. Mede daarom geven we zoveel 
aandacht aan inter nationalisering. In de lessen 
levensbeschouwing zijn jullie bezig met vragen over de 
verschillende geloven en het leven. Daarnaast heb je in 
leerjaar 4 ook de mogelijkheid om mee te gaan met de 
Kloosterdagen. Dat is een heel bijzondere ervaring.

Kleinschalig onderwijs 
Met zo’n 1560 leerlingen is Park Lyceum een grotere school 
dan je gewend bent, maar de school is georganiseerd 
in afdelingen waardoor je je nooit verloren zult voelen 
en snel je docenten zult leren kennen. Park Lyceum is 
gehuisvest in een prachtig, ruim opgezet gebouw in een 
rustige en groene woonwijk.

In leerjaar 1 heb je twee mentorlessen 
per week. Met de mentor bespreek je alle 
nieuwe indrukken, leer je de klas beter 
kennen en werk je met elkaar aan een fijne 
sfeer in de klas. Ook helpt de mentor je bij 
het ontwikkelen van studie- en plannings-
vaardigheden. 



Talentmodules 
School is meer dan leren alleen, daarom kun je op Park 
Lyceum naast de normale lessen meedoen aan allerlei 
talentmodules: 

• Cambridge, Goethe en DELF bij de talen 
• EBC*L met een ondernemerscertificaat 
• Gildeplan met musicalproducties 
• Programmeren
•  Pre University College aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam.
• RC-Cup en First Electro League 

Eropuit! 
Op Park Lyceum kijk je verder dan je studieboeken. Zo 
werk je aan projecten en ga je ook de school uit. Bijvoor-
beeld met een excursie naar science center Nemo of 
naar een museum. In leerjaar 1 gaan we ook buiten de 
school op pad om je docenten en klasgenoten goed 
te leren kennen. Dan gaan er vierdeklassers mee als 
tutoren. Dat zijn leerlingmentoren waar je ook iets mee 
kunt bespreken. Ze zijn er voor jou, maar vinden het zelf 
ook heel leuk om mee te gaan!

Laat je creatieve talent zien! 
Kunst maakt het leven net een beetje mooier en leuker 
vinden we op Park Lyceum. Dat merk je bijvoorbeeld in 
de lessen drama, beeldende vormgeving en muziek. Je 
kunt je hierbij creatief helemaal uitleven! En we weten 
uit ervaring dat het je zelfvertrouwen vergroot. Daar 
heb je je hele leven profijt van. Daarnaast organiseren 
we interessante projecten en excursies. Ook kun je 
meedoen aan schooltoneel, de Open Dagen en expo-
sities. Wie weet speel jij straks wel de hoofdrol in onze 
grote musicalproductie!

Science 
Park Lyceum doet mee met de Bètapartners. Een groep 
scholen die elkaar versterken bij de vakken natuur-
kunde, scheikunde, biologie en wiskunde. Je brengt 
bijvoorbeeld een bezoek aan sciencelabs van universi-
teiten en doet mee aan wedstrijden in de bètavakken. 
Daarnaast werken we samen met het bedrijfsleven (ASM 
Europe) en hebben we ons eigen bètalaboratorium. Dat 
doen we niet voor niets: bèta- en technische studies 
geven je goede kansen op een interessante en uitda-
gende baan!

RC-Cup en First Electro League
Twee projecten die leerlingen op een leuke, sportieve 
en uitdagende manier aan de slag laten gaan met hun 
eigen ontwikkeling zijn de RC-Cup met een radiogra-
fisch bestuurbare modelauto in de onderbouw en de 
First Electro League met de E-kart in de bovenbouw.

Eline  
van den Hoek  
Docent muziek: 
“ De keuze om op Park Lyceum te gaan 
werken was snel gemaakt, omdat ik 
hier zelf ook als leerling op school heb 
gezeten. In de school hangt een fijne 
sfeer. Ik geef met heel veel plezier 
muzieklessen en ben mentor. 
Daarnaast maken we jaarlijks een 
musical met dans, theater, licht en 
geluid en muziek, waar iedereen aan 
mee mag doen!”



Internationalisering 
De wereld is groter dan Almere en Neder-
land! Op Park Lyceum kijken we graag 
over de grenzen. Internationale contacten 
horen bij ons onderwijs. Als je bij ons op 
school zit, ontmoet je dus zeker jongeren 
uit andere landen; van Spanje en Duitsland 
tot China. Bij veel vakken komt de interna-
tionalisering op één of andere manier aan 
bod, vooral bij de talen, waaronder Spaans. 
In de lessen leer je verschillende talen, 
maar komt bijvoorbeeld ook de Europese 
Unie uitgebreid aan de orde. Je gebruikt je 
kennis meteen in de praktijk, bijvoorbeeld 
door een interview met een leerling uit 
een ander land of in je gastgezin tijdens 
de internationale uitwisseling in havo 4 of 
atheneum 5. Uitwisseling betekent dat je 
meedraait in het gezin van een leerling van 
de school in het buitenland. En zo leer je 
het land pas echt kennen.
Park Lyceum is een Global Citizen Network-
school. Dat is een netwerk van scholen met 
veel aandacht voor internationalisering.

Regelmatig een stap over de grens 

Leerjaar 1
Naast de speciale activiteiten in de 
vaklessen, ga je aan de slag met het meer-
daagse project Cross your Borders.

Leerjaar 2 
Je gaat op een dagexcursie naar Frankrijk 
en/of Duitsland. Je maakt kennis met de 
Europese Unie aan de hand van het EPAS 
project (European Parliament Ambassador 
School). Ook doen we in leerjaar 2 onder-
zoek via skype- en mailcontact met India.
Dit project heet Eumind (Europe meets 
India).

Leerjaar 3 
In leerjaar 3 gaat een aantal leerlingen naar 
het buitenland voor een onderzoek. 

Leerjaar 4 
In havo 4 ga je op werkweek naar een 
bestemming ergens in binnen- of buiten-
land. Ook gaan er leerlingen uit havo 4 
op internationale uitwisseling. In leerjaar 
4 bieden we tevens de vakken Cambridge 
Engels, Delf Frans en Goethe Duits aan. Je 
werkt hier aan een internationaal erkend 
certificaat. Met dit certificaat heb jij straks 
een voorsprong op je vervolgopleiding en 
het is een belangrijke aanvulling op je cv.

Leerjaar 5
In atheneum 5 doe je mee aan de interna-
tionale uitwisseling. Je logeert bij een gast-
gezin in bijvoorbeeld Spanje of Tsjechië en 
ontvangt op jouw beurt een buitenlandse 
leerling bij jou thuis. Ook kun je meedoen 
aan het EPAS. Een debatreis naar Straats-
burg behoort eveneens tot de mogelijk-
heden.



Informatie  
voor je ouders 
We leiden uw zoon of dochter in de eerste plaats op voor een diploma. 
Maar we dagen hen ook uit om zelf hun vermoede en onvermoede 
talenten aan te boren. Bij leren geef je aandacht aan hoofd, hart en 
handen. Kennis, gevoel en praktische vakken. Uw kind verdient het om 
zich op alle terreinen te ontwikkelen.

Geen prestatie zonder relatie 
Op Park Lyceum vinden we het belangrijk om elke leerling goed te leren 
kennen. Geen prestatie zonder relatie. Met kennis van zaken werken we 
aan wederzijds vertrouwen. Met vertrouwen wordt er beter geleerd en 
voorkom je problemen. En mochten die problemen zich toch voordoen, 
dan kunnen ze sneller worden opgelost.

Interconfessionele school
Op Park Lyceum is er aandacht voor verschillende culturen en 
levensbeschouwingen, maar de christelijke godsdienst en cultuur is onze 
leidraad in het onderwijs. Bij levensbeschouwing, bij de vieringen en in 
de manier waarop we met elkaar omgaan. In deze brochure wordt er bij 
de informatie voor de leerlingen meer over verteld.

Mentoruren en ondersteuning 
In de mentoruren besteden we aandacht aan zelfstandig leren werken 
en plannen. Ook sociale aspecten komen aan bod. Zo praten we met 
elkaar over verschillen in leefstijl en omgangsvormen. De mentor houdt 
ook in de gaten hoe het gaat met de schoolprestaties. Als het voor 
bepaalde vakken nodig is, is extra ondersteuning mogelijk door het 
volgen van steunlessen. Daarnaast is er op school de mogelijkheid om 
bij faalangst een training te volgen. 

Dankzij e-mail gaat het contact met ouders heel makkelijk. De mentor 
is daarbij de spil in het contact met leerling en ouders. Wij sturen u een 
sms als uw kind het eerste lesuur niet is verschenen. We willen graag 
weten waar uw kind is. Daarnaast blijven we in ouderklankbordgroepen 
graag op de hoogte wat u van ons onderwijs vindt. Zo kunnen wij 
bijsturen waar dat mogelijk is.

Lesuitval en huiswerk 
Lesuitval wordt voorkomen door huiswerkopvang met toezicht in ons 
vernieuwde studiecentrum. In de hogere leerjaren geldt ‘schooltijd = 
studietijd’: tijdens tussenuren gaat een leerling zelf aan de slag. Als een 
leerling deze tijd goed gebruikt, heeft hij of zij na 15.20 uur vaak geen 
huiswerk meer. Park Lyceum geeft al enkele jaren onderdak aan Lyceo. 
Zij bieden huiswerkbegeleiding en bijlessen aan.

Een veilige leeromgeving 
Veiligheid begint met respectvol omgaan met elkaar. Hoe doe je dat?  
Dat bespreken we tijdens de mentoruren en je ziet het terug in onze  
omgangsvormen. Natuurlijk zorgen we voor de nodige 
randvoorwaarden, zoals surveillance tijdens de pauzes en de 
aanwezigheid van geschoolde conciërges. Maar bovenal is veiligheid 
een kwestie van sfeer. Prestatie en relatie gaan op  
Park Lyceum hand in hand!



Graag tot ziens op Park Lyceum!

Aanmelden 
Leerlingen moeten zich voor 1 maart 2023 hebben ingeschreven voor het voortgezet onderwijs. 
Inschrijven kan via het aanmeldingsformulier. Deze zijn op de volgende manieren te verkrijgen: 

• op de Informatieavond of Open Dag
• downloaden en printen via onze website
• aanvragen per telefoon, 036 – 845 23 61 
• ophalen bij de receptie van de school 

Kom langs  
Natuurlijk wil je nu zoveel mogelijk weten over deze school. Een school met grensverleggend 
onderwijs. Kijk daarvoor ook op de website van de school. Om alvast kennis te maken en sfeer  
te proeven organiseren we een Informatieavond, een Open Dag en Expeditiemiddagen. 

WO 8 FEBRUARI 2023
van 16.00 tot 19.30 uur

WO 30 NOVEMBER 2022 &
WO 15 FEBRUARI 2023

WO 7 DECEMBER 2022 &
WO 22 FEBRUARI 2023

DI 22 NOVEMBER 2022
aanvang 19.00 uur (tot 21.00 uur)

van 14.30 tot 16.30 uur (aanmelden via de website)

van 15.00 tot 16.30 uur (aanmelden via de website)

INFORMATIEAVOND

PLUSMODULES voor groep 8 leerlingen met een vwo of havo/vwo advies

OPEN DAG

EXPEDITIEMIDDAGEN

www.parklyceum.nl
Buñuellaan 4, 1325 PL  Almere  T 036 – 523 81 08

Like ons op
Facebook 
Park Lyceum

Volg ons op 
instagram
Park Lyceum


