Coornhert.
Vorm je toekomst.

Beste ouders/verzorgers,

Welke school voor voortgezet onderwijs
past het beste bij uw kind?
Uw kind staat samen met u voor een belangrijke keuze:
een middelbare school die het beste past. Waar uw kind
met energie en plezier naar toe gaat. Op het Coornhert
Lyceum staan talentontwikkeling, persoonlijke vorming en
toekomstgerichtheid hoog in het vaandel. Schoolresultaten
zijn belangrijk, een fijne schooltijd ook. Onze mentoren

en vakdocenten begeleiden en ondersteunen uw kind naar
zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
Het Coornhert Lyceum is de eerste daltonschool voor
voortgezet onderwijs in de regio. Bovendien zijn we
een officiële CultuurProfielSchool.

Welkom op het Coornhert Lyceum!
‘Het is geweldig dat onze leerlingen
zelf mogen aangeven waar ze hulp
bij nodig hebben. Dat is één van de
mooie kanten van daltononderwijs!’
Desmond Gods,
docent wiskunde en mentor
1 havo/vwo

‘Onze leerlingen leren zichzelf uit
te dagen door doelen te stellen, te
kijken naar wat er goed ging en ook
naar wat beter kan.’
Natasja Booij,
coördinator brugklassen

8 goede redenen

om voor het Coornhert Lyceum te kiezen:
1. Het Coornhert Lyceum geeft eigentijds, ambitieus, persoonlijk en vormend
onderwijs. Elke leerling kan zo zijn talenten ten volle benutten.
2. Wij bieden toekomstgericht onderwijs op het gebied van technologie,
maatschappelijke innovatie en cultuur.
3. We zijn een officiële CultuurProfielSchool, er zijn dus veel muziek-, theater- en
tekenlessen. Muziek, theater en tekenen zijn bovendien examenvakken.
4. Het Coornhert is de eerste Daltonschool voor voortgezet onderwijs in deze regio.
Samenwerken, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn hierin belangrijke uitgangspunten.
5. Leerlingen kunnen meedoen aan leerzame uitstapjes, excursies en studiereizen, ook naar het buitenland.
6. Persoonlijke begeleiding door de mentor en speciaal opgeleide bovenbouwleerlingen (PeerLeaders).
7. Tweejarige brugklas: zo kan uw kind in twee jaar groeien naar het best passende niveau.
8. Het Coornhert Lyceum is een veilige omgeving.
Wij hebben respect voor elkaar.

Kennismaken
Kijkje op het Coornhert

Op onderstaande vrijdagen
van 15.30 - 17.30 uur en 18.30 - 20.30 uur
12 november 2021
19 november 2021

‘Leerlingen krijgen de mogelijkheid om
uit te blinken op verschillende gebieden,
zoals kunst, muziek of theater. We zorgen
ervoor dat onze leerlingen met veel plezier
kunnen terugkijken op een mooie
middelbare schooltijd.’
Sonja Siddré,
conrector brugklassen jaar 1 + 2

Lyceumlaan 1
2012 WT Haarlem
T 023 - 512 16 16
E info@coornhert.nl
www.coornhert.nl

‘Iedereen die bij ons op het atheneum of gymnasium zit, wordt volop
uitgedaagd. Naast de gewone lessen
zijn er voor alle vwo’ers ook nog
speciale cursussen of projecten.’
Emoh Coester,
docent Nederlands, mentor
1 atheneum

Proeflessen en ouderinformatie

Op onderstaande donderdagen van 16.00 - 17.00 uur
28 oktober 2021 13 januari 2022
8 november 2021 20 januari 2022
2 december 2021
9 december 2021
‘Fouten maken mag op het
Coornhert, daar leer je van. Ons
wetenschap- en technologieonderwijs is flink in ontwikkeling,
we zijn klaar voor de toekomst!’
Henk Jan van ‘t Zand,
docent natuurkunde,
mentor 1 pre-havo

Open dag

Vrijdag 4 februari 2022, 18.30 - 21.00 uur
Zaterdag 5 februari 2022, 10.00 - 12.30 uur

Ouderinfo-avond

Dinsdag 15 februari 2022, 19.30 - 20.30 uur

Informatie voor groep 8

