Onze havo-afdeling >

zaanlands lyceum
Het Zaanlands Lyceum is een school voor havo,

atheneum en gymnasium. De school is gesticht in
1866. Het Zaanlands Lyceum heeft ruim 1350

proces aan te passen aan de specifieke eisen die bij
de verschillende onderwijsvormen horen.

Soms is het ook mogelijk een vak waar de leerling
heel goed in is, op vwo-niveau te volgen.

leerlingen. De school staat open voor elke leerling,

Leerlingen leren op de havo zelfstandig te werken.

Verder besteedt het Zaanlands Lyceum extra

leerlingen gaan prettig en respectvol met elkaar om.

aansluiting met het hbo. De docenten passen

havo 4 bestaat het kernmentoraat waar de mentor

ongeacht zijn levensbeschouwing of herkomst. De
De leerlingen voelen zich al snel thuis. In deze
prettige sfeer wil het Zaanlands Lyceum zijn

leerlingen een aangename schooltijd bezorgen en
onderwijs van hoge kwaliteit bieden.

Zij leren vaardigheden die gericht zijn op een goede
verschillende werkvormen toe die speciaal geschikt
zijn voor het havo-onderwijs. Er wordt regelmatig

aandacht besteed aan vaardigheden als presentaties,
samenwerkingsprojecten en de scrummethode bij

aandacht aan de begeleiding van de leerlingen. In

de leerling 1:1 begeleidt en in havo5 is de coachings-

structuur opgezet. Een andere vorm van begeleiding
is het werkhoudingstraject.

Profielen >
De havo-opleiding duurt

gemeenschappelijk deel,

De volgende vakken zijn voor
alle leerlingen verplicht:
• Nederlands
• Engels
• maatschappijleer
• ckv
• lo

keuzedeel. De leerlingen

> profieldeel

gemiddeld 5 jaar. Leerlin-

gen die instromen vanuit
het vmbo, stromen in

havo 4 in. De vakken die

gegeven worden in 4 en 5
havo zijn verdeeld in een
een profieldeel en een

keuzevak volgen, dan is

In de bovenbouw kiezen de
leerlingen uit vier profielen:
• cultuur en maatschappij
• economie en maatschappij
• natuur en gezondheid
met aardrijkskunde
• natuur en gezondheid
met natuurkunde

mogelijk.

> dubbelprofielen

vullen hun keuze voor een
profiel aan met een vak

dat niet in het gemeen-

schappelijk deel of in het
profieldeel voorkomt.

de profielwerkstukken.

Op het Zaanlands Lyceum is er naast de aandacht

Wil een leerling een extra

Zaanlands Lyceum uit van de talenten van leerlingen.

Ook is er oog voor de individuele kwaliteiten van de

ontspannen. Er worden buitenlandreizen georgani-

dat in bepaalde gevallen

didactische zin afgestemd op het type onderwijs dat

bijvoorbeeld een vak in eigen beheer volgen,

Bij het realiseren van die doelstellingen gaat het
Het onderwijsproces wordt in pedagogische en
een leerling volgt. Op de havo wordt anders les

gegeven dan op het gymnasium of het atheneum.

De docenten spannen zich ervoor in het onderwijs-

STERKE PUNTEN HAVO

havoleerlingen. Leerlingen kunnen in de bovenbouw
waardoor een doorstroom naar het vwo tot de

mogelijkheden behoort. Voor meer informatie over

de doorstroom naar het vwo zie www.zaanlands.nl.

voor de verschillende vakken ook ruimte om te
seerd en leerlingen gaan op biokamp.

De leerlingvereniging (ZLV) is actief en organiseert
leuke schoolfeesten, galadiners en filmavonden.

> gemeenschappelijk deel

Voor een compleet overzicht
van de vakken:
www.zaanlands.nl/onderwijs

Wat wordt er verwacht >
Om succesvol een havodiploma te behalen, wordt het een en ander van de leerlingen verwacht.
• Een serieuze werkhouding
Naast de ‘gewone’ lesstof moeten zij regelmatig zelfstandig onderzoekjes uitvoeren en
werkstukken maken.

• Zelfstandig plannen en organiseren
Gedurende het schooljaar worden toetsen op vaste momenten afgenomen. Dit zijn toetsen die
omvangrijk zijn wat betreft de lesstof. In de examenklassen wordt gewerkt met toetsweken.

• Doorzettingsvermogen
De overgang van vmbo naar havo vereist doorzettingsvermogen. Ook bij mogelijke tegenslagen
wordt een beroep gedaan op doorzettingsvermogen.

• cultuur en maatschappij &
economie en maatschappij

• natuur en gezondheid &
natuur en techniek

> Toetsen op een vast moment in de week > Tutorschap, vakbegeleiding door leerlingen van het Zaanlands Lyceum > Uitstekende slagingspercentages, boven het landelijk gemiddelde > Persoonlijke aandacht voor de leerlingen > Mooi, kleurrijk en licht gebouw > Kern- en coachend mentoraat

> Goede decaan, die leerlingen wegwijs maakt in de hbo-wereld > Veel aandacht voor opstroomprogramma’s vanuit het vmbo > Proeflessen voor vmbo-leerlingen > Extra lesstof voor de vakken wiskunde, Nederlands en Engels > Leerlingen vanuit het vmbo worden verspreid over de havoklassen > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Ervaringen van leerlingen >

Speciale vakken >

Extra begeleiding >

De afgelopen jaren hebben vele

Het Zaanlands Lyceum biedt voor de havoleerlingen speciale vakken aan zoals:

Zaanlands Lyceum een havo-

Natuur Leven en
Technologie (NLT)

Bewegen Sport en
Maatschappij (BSM)

Informatica

Deze leerlingen geven aan dat

In dit vak komen de vakken
natuurkunde, scheikunde en
ook een beetje aardrijkskunde
samen. Onderwerpen waar
aandacht aan besteed wordt,
zijn Forensische Wetenschap,
DNA-sporen, het ontstaan van
het leven en plaatsbepaling en
navigatie.

De leerlingen worden bij
Lichamelijke Opvoeding
uitgedaagd hun grenzen op te
zoeken bij het vak Bewegen
Sport en Maatschappij. Er is veel
aandacht voor verschillende
sportelementen, zoals zwemmen, fitness, spinning, turnen,
maar ook het ontwerpen van
een eigen trainingsschema,
EHBO, sportmassage en squash.

De leerlingen leren omgaan met
informatie, leren programmeren in JavoScript en ontwikkelen
in projectvorm een spel.
Daarnaast maken de leerlingen
een storyboard en wordt de
kennis over databases vergroot.

Naast de reguliere begeleiding,
zoals faalangstreductietraining,
counseling, trajectgroep, dyslexiebegeleiding, kernmetoraat (4 havo)
en coachingsstructuur (5 havo)
biedt het Zaanlands Lyceum
andersoortige begeleiding op de
havoafdeling, die past bij de
behoefte van de leerlingen. Zo is er
voor het maken van profielwerkstukken gekozen voor een projectmatige aanpak, waarbij gebruik
gemaakt wordt van de scrummethode. Elke vrijdagmiddag gaan
leerlingen in een groep onder
begeleiding van de docent aan het
werk met hun profielwerkstuk. Een
voorbeeld hiervan is het organiseren van een culturele avond op
het Lyceum. Deze werkwijze sluit
goed aan bij de werkwijze die
veel gebruikt wordt op de hboopleidingen.

vmbo-leerlingen op het
diploma behaald.

vooral de persoonlijke manier

van begeleiding en het schoolklimaat op het Zaanlands

Lyceum als zeer plezierig te

ervaren. Dit heeft bijgedragen

aan het succesvol afronden van
de havo-opleiding.

Resultaten havo >
De slagingspercentages voor de
havo-opleiding op het Zaanlands
Lyceum zijn goed. De laatste
jaren is meer dan 90% van de
leerlingen geslaagd.

Werkhoudingstraject
Voor meer informatie kijk op de website van het Zaanlands Lyceum www.zaanlands.nl
Of neem contact op met de afdelingsleider havo, tel: 075- 6170055

Een ander voorbeeld van extra
begeleiding is het werkhoudingstraject. In samenwerking met

ouders en leerling wordt door de
werkhoudingscoach geprobeerd de
leerling een goede planning en
organisatie aan te leren, waardoor
de leerling meer plezier en motivatie krijgt om zich in te zetten voor
het schoolwerk.

zaanlands
lyceum

Tutorsysteem

Een nieuwe vorm van begeleiding is
het tutorsysteem. Dit tutorsysteem
houdt in dat leerlingen aan elkaar
gekoppeld worden voor de begeleiding van een vak. De ene leerling
is goed in wiskunde en is bereid
de leerling die niet zo goed is in
wiskunde te helpen. Voor beide
leerlingen een win-winsituatie.
Dit systeem is niet vrijblijvend,
er wordt een vergoeding gevraagd
en een contract afgesloten.

Opstroomlessen

Leerlingen die opstromen vanuit
het vmbo volgen opstroomlessen
tussen het einde van het Centraal
Examen en de uitslag van het CE.
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