
Zit je in het schooljaar  
2018-2019 in groep 8 en  
ga je daarna naar het vwo?  
Ga dan dit jaar een extra 
uitdaging aan.  
 
Op het Einstein Lyceum kun je namelijk enkele 
uren per week extra lessen volgen in o.a. 
wiskunde, science en geschiedenis. Ben je een 
nieuwsgierige doorzetter? Dan is het pre-vwo 
echt wat voor jou! Het eerste blok start op vrijdag  
2 november 2018. 

Kennismaking  
op 17 oktober 

Wil je eerst meer weten over het programma? 
Kom dan naar de kennismaking op woensdag  
17 oktober 2018 om 14.00 uur voor verdere 
uitleg over het programma. Hiervoor hoef je je 
niet op te geven. Je ouders zijn natuurlijk ook van 
harte welkom.  

Einstein Lyceum  
Campusplein 18,  3192 CD Hoogvliet  
Telefoonnummer: 010 2957212 

> www.einsteinlyceum.nl

PRÉ VWO

24 extra
lessen in  
7 vakken



VAKKEN
Klassieke Taal KTM

Latijn, Grieks en mythologie

Wiskunde WI

Creatief schrijven CS
Schrijf je eigen verhaal of gedicht

Aardrijkskunde AK

Science SC
met proefjes en onderzoek doen

Geschiedenis GS

Drama DR

KOSTEN 

De kosten voor 
deze 24 extra 
lessen bedragen  
€ 20,00 voor materiaal 
en voor een afsluitende 
feestelijke excursie.

Het vervoer van de basisschool 
naar het Einstein Lyceum valt onder 
verantwoordelijkheid van de ouders.

Alle lessen vinden op vrijdag plaats

BLOK  
ALFA

2, 9, 16 en
23 november 2018

BLOK  
BÈTA

30 november, 7 en 14 december  
11 januari 2019

BLOK  
GAMMA 

25 januari,  
1,8 en 15 februari 2019

09.30 - 10.20  1e lesuur

10.20 - 10.40 pauze

10.40 - 11.30  2e lesuur

De schooldag begint op de basisschool,  
na de middagpauze zijn de kinderen weer 
terug op hun school.

ROOSTER

AANMELDEN

Aanmeldingen verlopen via de leerkracht 
van groep 8. De leerkracht weet precies 

welke leerlingen na groep 8 naar het VWO 
gaan en een paar uur kunnen missen om 

naar het Einstein Lyceum te gaan. 

Uiteraard gaat dit in overleg met jou  
en je ouders.  

Aanmelden kan via mevrouw M. Donker, 
mdonker@einsteinlyceum.nl

Er is plek voor maximaal 60 leerlingen dus 
zorg dat je er op tijd bij bent.

START Inschrijving/Kennismaking 
Woensdag 17 oktober, 14.00 uur

FINISH Afsluiting
Woensdag 20 februari, 13.00 uur


