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Beste leerling van groep acht,
Fijn dat jij je wilt verdiepen in het Damstede Lyceum. Je bent van hart welkom!
Wij zijn een school voor havo, vwo, technasium en gymnasium. Op dit moment ben
jij een nieuwe school aan het uitzoeken. In deze brochure staat wat wij jou kunnen
bieden in de vernieuwde brugklas.

hoe
werkt
het?
Start toetsen en bijspijkeren
Wij starten met toetsen voor Nederlands, rekenen en Engels zodat wij weten
welk niveau jij hebt in deze vakken. Het is geen toelatingsexamen want je zit al
op onze school! Door deze toetsen weten wij wel waar jij extra hulp nodig hebt.
In de lessen krijg je dan extra aandacht om deze achterstanden weg te werken.

Brugklassen HAVO, HAVO/VWO en VWO
In het brugklasjaar ontwikkel je je soms snel. Vandaar dat wij pas aan het einde
van het brugklasjaar de definitieve keuze maken voor havo of vwo. Aan het
begin van het schooljaar volgen wij het advies van de basisschool voor het
vervolgonderwijs. Wanneer dat advies niet duidelijk is, kun je terecht in de
havo/vwo-klas waar op vwo-niveau les wordt gegeven.

Gymnasium en Technasium
In de brugklas krijg jij ook les in gymnasiumvakken. Hierdoor doe je al ervaring
op met klassieke taal en cultuur. Ook doe je een project bij het technasium.
Je vervult een echte opdracht van een extern bedrijf, doet onderzoek en
presenteert de uitkomst. Door deze lessen maak jij kennis met de wereld van het
gymnasium en het technasium zodat jij goed kunt beoordelen wat bij jou past.

jouw
nieuwe bRUgkLas
Je krijgt meer uren les in de Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en Engels. Het kan
voorkomen dat jij nog niet zo sterk bent in deze vakken. In dat geval gaan wij dat
samen met jou veranderen. Heb je geen achterstand dan dagen wij jou uit om jezelf
te overtreffen met gymnasium, technasium en Cambridge Engels. De overgang van
de basisschool naar een middelbare school vraagt van jou een andere manier van
leren. Wij geven jou in het eerste jaar twee uur les in ”leren hoe te leren”.
In de brugklas leggen wij een stevige basis voor de volgende schooljaren.
Zo bieden wij jou de mogelijkheid om te excelleren.

Voor de zomer ken
jij jouw klas

Wij maken veel lol met elkaar en gaan

Vlak voor de zomervakantie maak jij

klasgenoten beter kennen als de

al kennis met jouw klasgenoten en jouw

docenten die je gaan lesgeven.

ook op excursie. Zo leer je zowel jouw

mentor. De mentor is een docent die je
op verschillende manieren zal helpen.

Eén schoolgebouw

Hij/zij leert je hoe jij goed kan leren.

De school bevindt zich in één

Ook is de mentor er voor je als het

gebouw aan de Rode Kruisstraat.

even tegenzit op school of thuis.

Wij helpen jou de weg te vinden in
dit gebouw, bijvoorbeeld naar de

Brugklas start met
introductieweek

gymzaal, de mediatheek, de lokalen

Je start het nieuwe schooljaar met een

Eén kantine is speciaal voor

introductieweek. In deze week leggen

onderbouwleerlingen. In de kantine

wij je uit hoe de school werkt en wat wij

verkopen wij gezond eten en drinken.

van jou verwachten. Succesvol zijn op

Ook is er een tappunt voor gratis

het Damstede Lyceum doen we samen!

koud drinkwater.

en de kantine. Er zijn twee kantines.

Kiezen aan het einde
van het brugklasjaar
Aan het einde van het brugklasjaar
kun je kiezen hoe je verder wilt: met
de plus-stroom, technasium of het
gymnasium. De plus-stroom en het
technasium kunnen zowel op havo- als
vwo-niveau gevolgd worden. Wij bespreken
jouw voorkeur samen met jou en je ouders
of verzorgers. Er valt natuurlijk veel meer
te vertellen en misschien heb jij ook
vragen voor ons. Wij organiseren allerlei
kennismakingsactiviteiten. Kijk op onze
website www.damstedelyceum.nl voor
de actuele data. Op de site vind je ook
filmpjes en informatie over de school.
Daarnaast is er de mogelijkheid om
met leerlingen te chatten.
Veel succes en plezier met het kiezen van
je nieuwe school.

Drs. A.H.W. van der Want
Rector Damstede Lyceum

Damstede Lyceum
Rode Kruisstraat 83
1025 KM Amsterdam
020 635 2360
damstede@damstede.net
www.damstedelyceum.nl

