
Dat is voor jou een belangrijke vraag. Want je wil kiezen 
voor een middelbare school die helemaal bij je past. Waar 
je met plezier naar toe gaat, waar je het beste uit jezelf kunt 
halen en waar je wordt voorbereid op jouw toekomst. Dat 
kan bij ons op het Coornhert Lyceum. Lees hieronder de 
ervaringen van onze brugklasleerlingen Max, Luna, Pepijn, 

Juul en Evelien, ze gaan je helpen om de juiste keuze te 
maken. Op de website van het Coornhert Lyceum vind je 
nog meer informatie: filmpjes, foto’s en verhalen van onze 
leerlingen, mentoren, docenten en de PeerLeaders. Ga er 
maar eens kijken op www.coornhert.nl. Klik op de link groep 
8 rechts bovenin op de pagina.  

om voor het Coornhert Lyceum te kiezen: 
1. Op het Coornhert mag je jezelf zijn!  
2. Op het Coornhert kijken we samen met jou hoe je jouw talenten het beste 
 kunt ontwikkelen. 
3. We zijn een officiële CultuurProfielSchool, we bieden dus muziek, theater 
 en tekenen aan. Ook als examenvakken. 
4. We hebben veel aandacht voor bèta-onderwijs, bèta-activiteiten en bèta-excursies.  
5. In de brugklas is er veel persoonlijke begeleiding door je mentor en door leerlingen 
 uit de bovenbouw. (PeerLeaders) 
6. Wij vinden het heel belangrijk dat elke leerling plezier heeft op school. 
7. We bieden Daltononderwijs. Je hebt veel keuzevrijheid, werkt samen en krijgt eigen verantwoordelijkheid. 
8. Je mag er twee jaar over doen om te groeien naar het niveau dat bij je past. 

Beste achtstegroeper, 8 goede redenenCoornhert. 
Vorm je toekomst.

‘Naar welke school ga ik volgend jaar?’

Je bent welkom op het Coornhert Lyceum! 

‘Brugklassers kunnen kiezen uit 

verschillende workshops. Ik ga 

theater doen. Op het Coornhert is er 

sowieso veel aandacht voor theater, 

tekenen en muziek.’

Evelien 1HV

‘Het Coornhert is groot en toch 
overzichtelijk. De gymlessen zijn heel 
leuk, in de zaal én op het sportveld.’  

Pepijn 1VWO

‘Je krijgt hier echt de kans om te 
laten zie wat je kunt voordat je na 

twee jaar terechtkomt op het niveau 
waar je het beste past.’  

Max 1MH

‘Het Coornhert is een creatieve 
school waar verschillende soorten 

mensen rondlopen. Niet iedereen is 
hetzelfde en dat is fijn.’ 

Luna 1MH

‘Docenten laten het je zelf doen met 
hun hulp. Het zijn gelukkig 

niet alleen luisterlessen. 
De sfeer is heel prettig!’ 

Juul 1VWO

1 havo/vwo1 atheneum1 gymnasium 1 pre-havo

2 havo/atheneum2 atheneum2 gymnasium 2 pre-havo

3 havo3 atheneum3 gymnasium 3 mavo

Met de volgende adviezen kun je op het Coornhert geplaatst worden: 
•   met een vwo-advies in een gymnasium-of atheneumklas 
•   met een havo- of een havo-vwo- advies  in een havo-vwo-klas  
•   met mavo-havo- advies in een pre-havo klas 

gymnasium, atheneum, havo en pre-havo


