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Fijn dat jij je wilt verdiepen in het Damstede Lyceum. Je bent van harte 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 nieuwe tweejarige brugklas.



Alle brugklasleerlingen worden getest op hoogbegaafdheid. Door deze test

uitkomsten kunnen wij de ondersteuning geven die het beste bij jou past.  

Ben jij zeer begaafd of hoogbegaafd dan krijg jij een talentcoach.  

Deze coach spreekt jou regelmatig om het onderwijs voor jou uitdagend te houden.

We hebben op het Damstede ook een lokaal ingericht voor de hoogbegaafde 

 kinderen. Er worden daar o.a. intervisiemomenten georganiseerd.  

Jij kunt daar tot rust komen of aan een project werken.

Hoogbegaafdheid

Wethouder Moorman opent de bibliotheek op 24.11.2022.



De 2-jarige

Op het Damstede Lyceum geven wij jou de tijd om te groeien. Hoe doen wij dat 

samen? Jij krijgt twee jaar de tijd om jezelf te ontwikkelen. Wij volgen in eerste 

 instantie het advies van de bassischool, dus op basis daarvan word je in een 

 brugklas geplaatst. Er zijn havo, havo/vwo en vwobrugklassen. 

Pas na twee jaar beslissen wij wat het beste bij jou past: havo of vwo. Binnen havo 

kies je vervolgens voor regulier 

of technasium. Binnen vwo kies 

je voor regulier, technasium of 

gymnasium. 

In het eerste jaar geven wij geen 

cijfers. Na een toets weet jij wat 

jij bent: “starter”, “gevorderde” 

of “expert”. Als jij “expert” bent 

in een kernvak, krijg jij een 

“plusuur” in plaats van een 

regulier lesuur. In dat uur werk 

jij met alle andere expertsleer

lingen uit alle klassen aan een 

uitdagend project. Pas in het 

tweede leerjaar krijg je cijfers 

voor alle vakken. Om ervoor 

te zorgen dat je goed begeleid 

wordt, hou jij tijdens deze twee 

jaar dezelfde mentor.

Hoogbegaafdheid



Taalvaardig in 
de bibliotheek
Taal komt terug in alle vakken. Daarom besteden wij in de tweejarige brugklas extra 

aandacht aan spreek en leesvaardigheid. 

De nieuwe bibliotheek helpt je hierbij, omdat het 45 plekken heeft om huiswerk te 

maken en 20 "luie" stoelen waarin je ongestoord kunt lezen. Daarnaast wordt in 

de geluidsdichte ruimte van de bibliotheek (" Het Lagerhuis") spreekvaardigheid 

 geoefend tijdens speciale lessen voor de eerste en tweede klas. In de bibliotheek is 

het trouwens stil: je mag je telefoon daar niet gebruiken, maar die kun je ondertussen 

opladen in speciale kluisjes op de gang bij de bibliotheek. 

Voorleeswestrijd bij de opening van de bieb
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Voor de zomer ken jij jouw klas

Vlak voor de zomervakantie maak jij al kennis met jouw klasgenoten en jouw mentor.

De mentor is een docent die je op verschillende manieren zal helpen, want hij/zij  

leert je hoe jij goed kan leren. Ook is de mentor er voor je als het even tegenzit  

op school of thuis.

Brugklas start met introductieweek

Je start het nieuwe schooljaar met een introductieweek. In deze week leggen  

wij je uit hoe de school werkt en wat wij van jou verwachten.

Succesvol groeien op het Damstede Lyceum doen we samen!

Wij maken veel lol met elkaar en gaan ook op excursie.

Zo leer je zowel jouw klasgenoten beter kennen als de docenten die je gaan lesgeven.


