zaanlands
PROGRAMMA
lyceum
open dag
10.00-13.00 uur maak kennis met het Zaanlands Lyceum
bekijk het schema hiernaast en stel zelf een programma samen:

OPEN
DAG

•
•
•
•
•

woon een van de workshops bij van 20 minuten
loop langs diverse vakkenpresentaties
bezoek leuke optredens in de aula
geniet van de gemaakte kunst in de aula bg
neem een kijkje buiten de school: schoolplein, basketbalplein,
atletiekbaan
• woon een informatieve presentatie bij door leerlingen
over het Zaanlands Lyceum.
Presentaties
10.00-12.30 uur presentatie leerlingen in lokaal Z101, Z103
11.00 & 12.00 uur info over dyslexie in Z211

>

workshops

Workshops (doorlopend)
Lokaal
vanaf 10.15 uur
O103/O104 shampoo maken
O204
wonder of wetenschap (scheikunde)
Z004
workshop muziek/ kunst & cultuur
Z201
spellingswedstrijd ouders tegen leerlingen
Z202
debatgroep Zaanlands
Z203
redactie schoolkrant
Z206
twee voor twaalf wiskundequiz
Z208
mini-workshops wiskunde
Z209
rekenwedstrijd ouders versus leerling
Z303
expositie Tweede Wereldoorlog
Z304
geo quiz
Z310
informatie HB-leerlingen
Z311
Romeinse quiz en schrijf je naam in het Grieks
mediatheek Nederlands en computervaardigheden
Rode Zaal filmzaal

en verder
Aula 1e etage
Aula begane grond
OK203
ZK216

optreden leerlingen, algemene informatie.
kunst & cultuur
instroom havo 4
trajectgroep/ zorgcoördinator

Lokalen
Z001
Z002/Z003
Z102/Z104
Z105/Z107
Z108/Z109
Z207
Z301
Z302
Z311/Z312
O004
O101
O103
O203
G001/G002
Rode Zaal
mediatheek

techniek
kunst & cultuur
Frans
Duits
Engels
wiskunde
geschiedenis
aardrijkskunde
gymnasium en Romereis
ontdek het leven bij biologie
physics/natuurkunde
science
scheikunde
lichamelijke opvoeding
filmzaal
Nederlands en computervaardigheden

OPEN
DAG
G002
aula BG

G001
lokalen
Z001
t/m
Z313

oostvleugel
lokalen O001 t/m O205
< naar gymnastiek
entree

westvleugel
BG: mediatheek
verdieping 1: Rode Zaal en aula 1

maken volgen in O001/O003.

Bedankt voor je bezoek
en wellicht tot ziens!

(lokalen O001 t/m O004). Hier kom je langs ons biologielokaal O004 en kun je een workshop shampoo

• Loop deze gang weer terug en volg de gang naar de entree. Je komt weer in de oostvleugel

Hier bevinden zich de ingangen van de gymzalen.

Sla nu rechtsaf. Je bevindt je nu in de gang met de gymzalen. Sla in het midden van de gang linksaf.

• Loop weer terug naar de rode wand en ga twee trappen omlaag. Je staat weer op de begane grond.

Voor meer informatie over physics of de Bèta+ klas ga je naar lokaal O101 of O103.

(lokalen O101 t/m O104). Hier bevinden zich de lokalen natuurkunde en science.

• Loop door naar de rode wand en ga twee trappen omlaag. Je bevindt je in de oostvleugel

Wetenschap’ in O204.

hoog. Je bevindt je in de oostvleugel (lokalen O201 t/m O205). Volg hier een workshop ‘Wonder of

• Loop richting het trappenhuis en ga nu één trap omlaag en aan de rechterzijde één kleine trap om-

informatie over het Gymnasium en de Romereis ontvangen.

Romeinse quiz doen in Z311 of je naam in het Grieks leren schrijven in Z311, ook kun je hier meer

len Z301 t/m Z311) Hier kun je speeddaten bij geschiedenis in Z303, een geo quiz doen in Z304, een

• Loop richting het trappenhuis en ga twee trappen omhoog. Je bevindt je nu in de zuidvleugel (loka-

Hier bevinden zich de lokalen Nederlands en wiskunde (lokalen Z201 t/m Z214)

• Loop richting het trappenhuis, ga nu twee trappen omhoog. Je bevindt je nu in de zuidvleugel

gevestigd (Engels Z108, Duits Z107 & Z105, Frans Z102 & Z104).

Je bevindt je nu in de zuidvleugel (lokalen Z101 t/m Z110). Hier zijn alle moderne vreemde talen

• Rechts achterin vind je een trap, deze ga je omhoog tot de volgende verdieping.

• Verlaat het lokaal en loop door naar de achterkant, dit is onze aula.

muzieklokaal (Z004). Volg hier een workshop muziek.

• Verlaat het lokaal en loop door naar de achterkant, de tweede deur aan je rechterhand is het

gemaakte kunst.

• Verlaat door de achterste deur het lokaal naar het lokaal kunst & cultuur (Z003) en bewonder de

• Verlaat het lokaal. Na het afstapje, sla je direct rechtsaf en loop je het technieklokaal (Z001) binnen.

Na de glazen deuren kun je rechtsaf slaan. Hier bevindt zich de mediatheek.

• Verlaat de Rode Zaal en neem trappen naar beneden. Vervolg je weg naar rechts.

• Ga door de glazen deuren. Hier bevindt zich de Rode Zaal. Bekijk de films over het Zaanlands Lyceum.

• Verlaat het lokaal, sla voor de grote trap linksaf naar de aula. Loop door naar achteren.

Volg hier de presentatie van het Zaanlands Lyceum.

• Ga de grote trap op richting de zuidvleugel. Ga het eerste lokaal binnen aan je linkerhand (Z101).

zuidvleugel

loop je eigen route

Start: Entree

zaanlands
PLATTEGROND
lyceum

zaanlands
lyceum

WELKOM!

