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Welkom
Volgend jaar stapt uw zoon of dochter over van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat u
een nieuwe school gaat kiezen. In deze krant leest u meer
over alles wat onze school te bieden heeft. Daarnaast willen
we u vooral uitnodigen om langs te komen. Dit kan tijdens
onze open dagen, of door het maken van een afspraak zodat we u de school kunnen laten zien als deze in bedrijf is.
WIE ZIJN WIJ?
Het Einstein Lyceum is een openbare
scholengemeenschap voor mavo, havo,
atheneum en gymnasium in het hart van
Hoogvliet. Kwaliteit staat bij ons hoog in
het vaandel. Dit is te zien aan de resultaten die onze leerlingen halen en aan het
team dat zich iedere dag inzet voor onze
leerlingen. Het afgelopen schooljaar haalde 93% van onze leerlingen zijn diploma,
op het vwo was dat zelfs 100%! Naast ons
reguliere onderwijsprogramma bieden
wij uitdagende extra’s aan in de pijlers
World Class, Kunst en Cultuur, Sportklas en
Muziek. Op het vwo kan gekozen worden
voor een gymnasiumopleiding met veel
persoonlijke aandacht en verdieping.
WE KENNEN ELKAAR
Op onze school vinden we het belangrijk
dat we elkaar kennen, leerlingen zijn bij
ons geen nummer. Het Einstein Lyceum is
een kleinschalige school met plaats voor

maximaal 720 leerlingen. Er is veel aandacht voor onderling contact, tussen leerling en docent, maar ook tussen ouders
en school. Eigen initiatief wordt door ons
gewaardeerd. De school kent een actieve
leerlingenraad en ouderraad en ook de
feestcommissie is zeer actief. Een school
maak je samen en dat gaat het beste als
iedereen zich betrokken voelt.
SCHOOL DICHTBIJ
Het Einstein Lyceum op Campus Hoogvliet
biedt onze leerlingen een mooi, veilig
schoolgebouw en prima faciliteiten. De
gymlessen vinden plaats in het grote en
moderne sportgebouw. In de Art Studio
wordt ieder jaar het examenwerk van onze
leerlingen geëxposeerd en met regelmaat
organiseert de Campus gemeenschappelijke activiteiten voor alle leerlingen. Of je
nu in Hoogvliet woont of wat verder, met
metrostation Zalmplaat naast de deur is
onze school goed bereikbaar.

Aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling
De afgelopen jaren heeft het team hard gewerkt aan het onderwijs. De resultaten
ervan zien we terug. Niet alleen in onderwijsprestaties, maar ook in de school
zelf. Het is rustig in de klassen en de onderlinge sfeer is goed.
Van een school mag je verwachten dat er goed onderwijs
wordt gegeven, maar ik vind het ook belangrijk dat er op
school aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van
kinderen. Op deze manier kunnen we onze leerlingen goed
voorbereiden op het mbo, hbo of universiteit. Ik nodig u
dan ook van harte uit om langs te komen om de sfeer
bij ons op school te komen proeven.
Mirjam Berkhout - directeur Einstein Lyceum

PRE-VWO

Van basisschool naar
voortgezet onderwijs
Voor uw kind zal de overstap naar het voortgezet onderwijs
een grote stap zijn. Het Einstein Lyceum hecht veel waarde
aan een goede samenwerking met de basisscholen in
de omgeving. Op deze manier kunnen we de overstap
naar het VO wat makkelijker maken. Het taal- en
rekenonderwijs kent een doorgaande lijn. Leerlingen
van groep 8 zijn bij ons te gast in december. Onze
brugklascoördinator komt regelmatig langs op de
basisscholen en er is veel onderling contact met de
leerkrachten van groep 8.

Voor die leerlingen die een (voorlopig)
vwo advies hebben gekregen van de
basisschool draaien we al enkele jaren een
succesvol pre-vwo-programma. Hiermee
bieden we leerlingen een extra uitdaging
in de vakken creative writing, klassieke
talen, drama, science, wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde. Aanmelden en deelname gebeurt in overleg met de leerkracht
van de basisschool en vindt plaats tussen
de herfst- en voorjaarsvakantie.

PERSOONLIJKE OVERDRACHT
Een belangrijk moment voor elke leerling in groep 8 is
de aanmelding voor het VO. Uw kind komt tijdens de
inschrijfperiode naar het Einstein Lyceum met een advies van
de basisschool. Het advies van de leerkracht is voor het Einstein
Lyceum bindend. Bij ons op school worden geen extra toetsen
afgenomen. Met alle nieuwe leerlingen en hun ouder(s) wordt
een intakegesprek gevoerd. Hierin komen de wensen van ieder
kind, bijzonderheden en het advies van de basisschool aan de
orde. In de periode na de inschrijfweken gaat het Einstein Lyceum
bij elke basisschool op bezoek voor de persoonlijke overdracht.
Tijdens deze gesprekken overleggen we met de leerkracht waar
uw kind het beste op zijn/haar plaats is en waar we zo nodig extra
ondersteuning kunnen bieden. Zo proberen we de start voor elke
leerling zo gunstig mogelijk te maken!

STADSDICTEE
Ieder jaar neemt de school deel aan het
stadsdictee Rotterdam. Stel je eens voor
dat burgemeester Aboutaleb in de raadszaal het stadsdictee voorleest en dat jij in
de zaal zit? Als je kiest voor onze school,
dan kan dat! Ook dit jaar doen er op 21
november weer drie leerlingen mee om
te strijden voor de eer van onze school.

02.

Huiswerkklas
Voor de onderbouw is er op school een huiswerkklas. Je maakt je
huiswerk in een rustige omgeving en leert hoe je je huiswerk het
beste kunt aanpakken. De huiswerkklas is gratis voor leerlingen van
het Einstein Lyceum en wordt begeleid door Studiekring.
Voor de andere leerjaren is er ook huiswerkbegeleiding op school.
Tijdens huiswerkbegeleiding werk je drie, vier of vijf middagen
per week in een rustige omgeving aan het huiswerk en leer je
studievaardigheden, zoals het plannen van het huiswerk. Daarnaast
kun je met vragen bij de begeleider terecht en worden je toetsen
overhoord. Aan deze vorm van huiswerkbegeleiding zijn kosten
verbonden.
Meer weten? Bezoek de site www.studiekring. nl/hoogvliet of
stuur een mail naar: nandapatje@studiekring.nl

Rekenonderwijs
In samenwerking met de basisscholen neemt het Einstein
Lyceum deel aan een project over rekenonderwijs. Hierin
wordt overlegd over de doorgaande leerlijnen tussen het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Verder krijgen
alle brugklasleerlingen één uur per week rekenles op hun
eigen niveau. Hiermee verhogen we het niveau en bereiden we de leerlingen goed voor op de rekentoets. Naast de
rekenlessen wordt gewerkt met de digitale rekenmethode
StudyFlow. Leerlingen kunnen zich hier op hun eigen niveau en tempo de rekenvaardigheden eigen maken.

Muziek en dans
Op het Einstein Lyceum staat creativiteit centraal. Het hele jaar door
klinkt op de bovenste verdieping muziek. Er wordt gezongen, gedanst
en gespeeld op verschillende instrumenten. Alle leerlingen kunnen
hier gratis gebruik van maken. Dus wie er altijd al van gedroomd heeft
om gitaar te leren spelen, een band op te richten of te zingen in een
popkoor: het kan allemaal! ‘Aan het begin van het schooljaar gaan we
de klassen rond en vertellen we over het aanbod,’ vertelt Carolina Federbusch, de muziekdocente. ‘Daarna kunnen leerlingen zich aanmelden en op basis van hun wensen maken wij groepjes en plannen we
de muzieklessen na afloop van de reguliere lessen. Het is leuk om te
zien hoe serieus ze muziek nemen. Ze moeten thuis ook goed oefenen
hoor, niet alleen op school,’ lacht Carolina Federbusch. ‘Jaarlijks doen
zo’n honderd leerlingen mee aan de lessen. Muziek is niet alleen leuk
om te doen, het is ook een goede uitlaatklep. Leerlingen werken aan
hun concentratie, samenwerken en aan houding en coördinatie. Aan
het eind van het schooljaar organiseren we in de aula een groot concert, ‘E=MC2’, voor ouders, broertjes, zusjes, familie en vrienden. Dat is
altijd één groot feest.’

03.

Kunst en cultuur
Jan van Onselen en Barry van Druten
zijn vakdocent tekenen op het Einstein
Lyceum. Wekelijks ga je vanaf de brugklas
twee uur per week aan de slag in één van
de ateliers.
Jan van Onselen: ‘Wat we eigenlijk doen
is leerlingen zelfvertrouwen geven. Vaak
denken leerlingen dat ze niet kunnen
tekenen. Maar je hoeft geen bijzonder
talent te zijn. Het is net als met wiskunde:
ook zonder wiskundeknobbel kun je goed
je examen halen. Wij leren hoe je een idee
in je hoofd met allerlei technieken kunt
omzetten naar iets op papier of op de
computer.
Samen kunst en cultuur beleven
Jan van Onselen: ‘Naast het werken in
het atelier nemen alle 1e, 2e en 3e klassen
deel aan ons Cultuurtraject. We gaan
op excursie naar diverse musea zoals
het Rijksmuseum in Amsterdam of de
Kunsthal in Rotterdam en bezoeken
voorstellingen in de Schouwburg
Rotterdam.

Dit jaar zijn we met leerlingen van de
bovenbouw naar Rome geweest. Een
mooie culturele ontdekkingsreis met onze
leerlingen van de mavo, havo en vwo’.
Webdesign op de computer
Het Einstein Lyceum doet dit jaar ook
mee met een bijzonder project van Digital
Playground. Barry van Druten: ‘Leerlingen
van de mavo bouwen een webportal
dat bestaat uit een fantasiewereld. Zo
leren ze over beeld, kleur, techniek en
toekomst. Het Einstein Lyceum is als
één van de twee scholen in Nederland
geselecteerd voor dit project op basis
van het leerklimaat op school. En dat
is iets om heel trots op te zijn.’ Voor
kunstzinnige leerlingen zijn er ook na
het Einstein Lyceum genoeg opties. Jan
van Onselen: ‘Door goede contacten met
vervolgopleidingen zoals het Grafisch
Lyceum Rotterdam of de kunstacademie
Willem de Kooning kunnen leerlingen
goed doorstromen.’

Expositie De examenwerken van de
leerlingen tekenen tonen we elk jaar tijdens een
expositie. Jan van Onselen (tekendocent): ‘Heel
professioneel stellen we met de leerlingen de
expositie samen in de Art Studio. Het is geweldig
dat we op de Campus die mogelijkheid hebben,
zodat we de expositie officieel openen met
ouders en leerlingen.’

Sport als examenvak
Het Einstein Lyceum is een school waar bewegen
centraal staat. Niet voor niets kun je op de mavo en
havo sport ook als examenvak kiezen. En wil je vanaf
de brugklas meteen flink aan de slag? Dan kun je meedoen met de sportklas.
Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. De sportklas is
fysiek best zwaar, maar ben je sportief en goed gemotiveerd, dan rol jij vast en zeker zo door de toelating.
EXTRA SPORTLESSEN MET FREE RUNNING,
BOKSEN EN GOLF
Iedereen krijgt in de brugklas vier uur gymles op het
Einstein Lyceum. Jeroen van de Ruit, docent lichamelijke opvoeding; ‘De leerlingen uit de sportklas krijgen
nog eens wekelijks twee uur extra sport. Dan spelen
we honkbal met een kleine bal, dagen we je fysiek extra uit en krijg je sportclinics met boksen, free running
of golfen. In de 2e klas gaan we met de sportklas drie
dagen naar de Ardennen voor een intensief outdoor
programma met klimmen, abseilen, mountainbiken en
nog veel meer’.

EXAMEN LO2 OF BSM
Op de mavo kun je in de 3e klas LO2 kiezen en hier
examen in doen. Voor de havo is dit Bewegen, Sport
en Maatschappij (BSM). ‘Leerlingen uit de sportklas
hebben bij veel aanmeldingen voorrang. Dat is handig
om nu al te weten, zeker als je straks bijvoorbeeld wilt
doorstromen naar het CIOS of de HALO’, aldus onze
docent lichamelijke opvoeding Jim Middelburg.

SAMEN DE PISTE AF
Wij zijn een sportieve school en daarbij past
een sportieve reis: de jaarlijkse skireis naar
Oostenrijk. Als leerling kun je je inschrijven voor
deze onvergetelijke reis. Of je nu wel of geen
ski-ervaring hebt, dat maakt niet uit. Deze reis is
geschikt voor iedereen. Wat is er mooier dan samen
met je klasgenoten of je beste schoolvrienden en
-vriendinnen heerlijk van de besneeuwde hellingen
af te suizen? Elk jaar keren de leerlingen goed
uitgerust en met een ontspannen gevoel terug uit
de Oostenrijkse sneeuw.

TOPSPORTER IN SPÉ
Diverse sporters zijn ooit begonnen met de sportklas
op het Einstein Lyceum en hebben daarna een vervolgopleiding gedaan bij een professionele sportclub,
opleiding of vereniging. Je kunt daarbij denken aan
beachvolleybal, voetbal, golfen,
turnen, judo en zwemmen.
Wie weet word jij later
ook wel een professionele sporter!
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Met World Class
ligt de wereld aan
je voeten

WORLD CLASS

aardrijkskunde, geschiedenis, economie, biologie,
Engels en wiskunde.’

In ons onderwijs besteden we veel aandacht aan
burgerschap. We bereiden je voor op jouw plek
in de samenleving. Als je straks klaar bent ligt de
wereld aan je voeten. World Class biedt je extra
uitdaging waarbij je verschillende vakken combineert in projecten over de wereld. Een interview
met Kevin van de Velde, docent Engels:

En alle lessen zijn in het Engels?
‘Ja! World Class wordt gegeven door vakdocenten
die tweetalig gecertificeerd zijn. Je krijgt dus les
in het Engels. World Class is echt bedoeld voor
leerlingen die van een extra uitdaging houden.
En ja, de ene leerling ziet sport als een uitdaging en de ander wil graag meedoen met World
Class. Elk project wordt aan het eind afgesloten
met een presentatie, een film
of expositie. Zo leer je op
een leuke manier nog veel
meer. We gaan met World
Class regelmatig op reis naar
bestemmingen die passen bij
de projecten. Zo wordt jouw
wereld stapje voor stapje
groter.’

Voor wie is World Class?
‘Vanaf de brugklas tot aan de 3e klas kun je – als
je dit wilt – meedoen met World Class. Tijdens
deze lessen krijg je twee uur per week les in het
Engels en werk je aan projecten. Eerst beginnen
we dichtbij huis en gaat het project over een wijk
in Rotterdam. Daarna breiden we dit uit met de
Benelux, Europa en de wereld.’
Is het een nieuw vak?
‘Nee, het gaat om projectgestuurd onderwijs. Elk
project bestaat uit een ‘probleem’ dat je samen
met andere leerlingen gaat oplossen en waarbij
je zelf aan de slag moet. Vakken die meedoen zijn

Maak je eigen keus
In groep 8 geeft de basisschool advies over het niveau. Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Wij bieden diverse leerniveaus aan waarin de
kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde een belangrijke plek in het rooster hebben.

MAVO

HAVO

Duur 4 jaar

Duur 5 jaar

VWO

(ATHENEUM EN GYMNASIUM)
Duur 6 jaar

De mavo is een vierjarige
theoretische opleiding. Het
Einstein Lyceum biedt drie
sectoren aan op de mavo:
economie, techniek, zorg &
welzijn. Na je examen kun je
verder leren op de havo of
doorstromen naar het mbo.

De havo is een vijfjarige
theoretische opleiding als basis
voor een HBO studie. Leerlingen
die de ambitie hebben om door
te stromen naar het vwo kunnen
ook bij ons terecht. Tot havo 3
heb je gezamenlijk les. Daarna
kies je een profiel. Het Einstein
Lyceum biedt alle bestaande
profielen voor de havo aan.

Op het Einstein Lyceum kun je
een volwaardige zesjarige vwoopleiding volgen met daarbij
twee richtingen: atheneum of
gymnasium. Hierbij zetten wij
een hoogwaardig vwo-docententeam in dat enthousiasme en
passie voor het vak koppelt aan
kennis en ervaring

Extra opties
World Class
Tekenen als examenvak
Sportklas
Sport als examenvak (LO2)
Muziek of dans

Extra opties
World Class
Tekenen als examenvak
Sportklas
Sport als examenvak (BSM)
Muziek of dans
Cambridge (bovenbouw)

Extra opties
World Class
Tekenen als examenvak
Sportklas
Gymnasium
Muziek of dans
Cambridge (bovenbouw)

TOELATING
Het schooladvies van de basisschool is
leidend. Op onze website www.einsteinlyceum.nl vind je nog meer informatie
over de toelating en inschrijving. Heb je
vragen of wil je nog een keer extra op
school komen kijken of een les meemaken? Je bent altijd welkom. Bel wel even
voor een afspraak: 010-295 72 12.
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En dan nog dit:
MENTOR
Elke leerling op het Einstein Lyceum heeft een eigen mentor. Dit is een docent
die ook lesgeeft aan de klas van uw kind. De mentor is een eerste aanspreekpunt voor de leerling en ouders en helpt bij het oplossen van problemen en
het beantwoorden van vragen. Er is op onze school veel aandacht voor onze
leerlingen. De mentoren zijn erg betrokken en helpen uw kind waar nodig.
DECAAN
Onze decanen helpen je bij het maken van persoonlijke keuzes. Een belangrijke
taak, want je wilt als leerling natuurlijk wel toewerken naar een opleiding die bij
je past. Samen met de mentoren besteden de decanen vanaf de brugklas aandacht aan deze keuzevaardigheid. Ze organiseren ook uitstapjes naar bedrijven
en hogescholen of universiteiten. Zo leer je jezelf kennen en bewuste keuzes te
maken.

EXPERIENCE THE WORLD
Het is ons veel waard om onze leerlingen een brede kijk op de wereld mee te
geven. We hebben daarom een groot aanbod van excursies en reizen, met o.a.
een bezoek aan het Archeon, de Efteling en Disneyland Parijs en verschillende theaterbezoeken en vakexcursies. In de 4e klas gaan we een week op reis.
Leerlingen kunnen kiezen voor een sportieve reis naar de Ardennen of Engeland, een bruisend bezoek aan een Europese hoofdstad of de onvergetelijke
Romereis. Op het Einstein Lyceum krijgt iedereen de kans om zijn wereld te
vergroten!

AGENDA Kom een kijkje bij ons nemen!
GASTLESSEN

OPEN DAG

DINSDAG
6 DECEMBER 2016
14.00 - 16.00 UUR
Met je klas kun je een
aantal gastlessen
volgen op het Einstein
Lyceum. Je juf of meester ontvangt hiervoor
een uitnodiging.

OPEN DAG

WOENSDAG
11 JANUARI 2017
14.00 - 17.00 UUR
Nieuwsgierig naar
onze school? Kom dan
langs op woensdag
11 januari en laat je
rondleiden door een
van onze enthousiaste
brugklassers.

SCHOOL IN BEDRIJF
WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017
14.00 - 16.00 UUR
Terwijl jij samen met je
vrienden of vriendinnen een
les volgt, kunnen je ouders een
rondleiding krijgen door de
school en hun vragen stellen
aan de directie of een van de
docenten.

VRIJDAG
13 JANUARI 2017
16.00 - 21.00 UUR
Als je ouders werken
en ook graag langskomen op onze school,
dan kan dat op vrijdag
13 januari. Dan is de
school tot 21.00 uur
open!

EINSTEIN THE MOVIE
ONLINE
24 UUR PER DAG 7 DAGEN PER WEEK
Als je de open dag moet missen of omdat je
aan iemand anders wil laten zien
hoe het Einstein Lyceum eruit ziet,
kijk dan naar Einstein the movie.
Je vindt de film op onze website en
facebookpagina.
En liken mag natuurlijk altijd.
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Introductie
brugklas
Bij de start van het schooljaar leren de nieuwe
leerlingen elkaar en de school goed kennen
tijdens drie introductiedagen. Marloes Donker
(coördinator brugklas) vertelt:
‘De brugklassers beginnen het schooljaar met
een intensief kennismakingsprogramma. Het is
toch even wennen dat je niet meer met allemaal
vrienden en vriendinnen van vorig jaar in de klas
zit, maar met allemaal kinderen die je nog niet zo
goed kent’.
‘De eerste twee dagen gaan de klassen aan de
slag met hun mentor en twee docenten. Iedereen krijgt deze dagen de ruimte om te vertellen
wie hij of zij is, wat je wel en niet prettig vindt en
wat nou eigenlijk je dromen zijn voor de toekomst! Dit levert mooie, leuke, grappige maar ook
hele ontroerende momenten op!’
‘De laatste dag leer je de weg op school. Waar zijn
de kluisjes; Hoe werkt het rooster; Wie zijn toch al
die dames en heren van wie je les krijgt? En waar
staan al die afkortingen voor? Ook fietsen we
samen naar de sportvelden. Dan weet iedereen
alvast de weg! We sluiten de dag af door gezellig
met elkaar te eten.’
‘Na drie vermoeiende dagen is het
tijd voor een korte evaluatie.
Saai? Nou echt niet! Op
naar huis om goed uit te
rusten voor de eerste
“echte” lesdag. Als
nieuwe brugklasser
ben je er dan helemaal klaar voor.
Succes!’

OPEN DAG
11 en 13 januari
Tijdens de
gastlessen pr
oef
je de echte
Einstein sfeer
.

PS: Vragen kun je altijd mailen naar
administratie@einsteinlyceum.nl

VOLG ONS
einsteinlyceum
@Einsteinlyceum_
Meer weten over onze brugklassers?
Ga dan naar www.einsteinlyceum.nl
en lees hun eigen verhaal.
EINSTEIN LYCEUM
Campusplein 18
3192 CD Hoogvliet
Tel: 010-295 72 12
www.einsteinlyceum.nl
administratie@einsteinlyceum.nl
COLOFON
Redactie & opmaak Ware Communicatie
Fotografie Annemiek van Kinderen

