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Het Groene Hart Lyceum is een school voor havo, vwo-atheneum of 

vwo-gymnasium. Wij staan voor gedegen onderwijs en kijken kritisch 

naar onszelf. De leerlingen worden door onze vakdocenten in alle lessen 

uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Persoonlijke wensen, 

behoeften en de eigenheid van onze leerlingen staan daarbij voorop. 

Tijdens het brugjaar krijgen de leerlingen de ruimte om zich te 

ontwikkelen en te kijken wat het beste bij hen past. We doen dit samen, 

in een veilige omgeving met een goede sfeer. De wereld buiten de 

school nemen we mee in deze verkenning. Actuele en maatschappelijke 

onderwerpen maken deel uit van onze lessen, waarbij de leerlingen zelf 

veel inbrengen. Met activerende werkvormen bereiden we onze leerlingen 

goed voor op de wereld van morgen en de volgende stap, na het diploma.

We geven leerlingen verantwoordelijkheid voor hun 

ontwikkeling binnen duidelijke, heldere en herkenbare 

kaders. De leerlingen weten daardoor wat we van ze 

verwachten. Ze stimuleren elkaar om door te zetten 

en goede prestaties te behalen. Wij belonen onze 

leerlingen voor goede resultaten en voor hun inzet,  

want dat motiveert om een volgende keer weer alles  

te geven en nieuwe uitdagingen aan te gaan.  

Zo ondersteunen we onze leerlingen optimaal bij  

het ontplooien van hun talenten.
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BREED AANBOD
Met onze reguliere havo- en vwo-opleidingen bieden we leerlingen 

een goede voorbereiding op een vervolgopleiding en op hun plek in 

de maatschappij. Daarnaast kunnen leerlingen zich oriënteren op het 

Technasium. Bij het vak Engels kunnen ze zich voorbereiden op de 

internationaal erkende examens van Anglia. Op die manier beheersen  

ze straks Engels op hoog niveau.

mentoruurmentoruur
NederlandsNederlands

EngelsEngels
FransFrans
GrieksGrieks
LatijnLatijn

aardrijkskundeaardrijkskunde
geschiedenisgeschiedenis

wiskundewiskunde
biologiebiologie

beeldende vormgevingbeeldende vormgeving
muziek muziek 
dramadrama

lichamelijke opvoedinglichamelijke opvoeding
antieke cultuurantieke cultuur

levensbeschouwelijkelevensbeschouwelijke
vormingvorming

onderzoek & ontwerpenonderzoek & ontwerpen
talentklastalentklas

VAKKEN IN HET EERSTE JAAR

“Ik hou van creatieve vakken. Ik volg de 
atelierklas, maar vind drama en beeldende 
vormgeving ook leuk. Ik heb Anglia-examen 
gedaan, dat vond ik best makkelijk. Dat komt 
vast omdat ik Engels ook een leuk vak vind.”

MatsMats



DIGITAAL LEREN
Onze school ziet de meerwaarde van digitaal werken binnen en 

buiten de klas. Daarom werken onze leerlingen vanaf de brugklas 

met de iPad als extra leermiddel naast boeken en schriften. Dit 

motiveert onze leerlingen en biedt hen meer mogelijkheden om 

op hun eigen niveau te werken. Met de iPad kunnen leerlingen 

ook makkelijker samenwerken en presenteren in de klas.  

We maken gebruik van een elektronische leeromgeving, 

itslearning, waardoor leerlingen precies weten wat er van  

hen verwacht wordt in de les.

WELKE BRUGKLAS?
Onze school biedt vier verschillende brugklassen aan: de havo-

brugklas, de havo/vwo-brugklas, de vwo-atheneum-brugklas en 

de vwo-gymnasiumbrugklas. In de havo/vwo-brugklas krijg je op 

vwo-niveau les. Zo kan iedere leerling op een passend niveau op 

school beginnen. We plaatsen leerlingen op het niveau dat de 

basisschool adviseert.



CULTUUR

Op het Lyceum vinden wij cultuur belangrijk. Overal in ons 

gebouw hangt kunst en de school ademt cultuur. In de lessen en 

tijdens projectdagen en excursies maken de leerlingen kennis met 

verschillende disciplines van kunst en cultuur. Zo bieden we muziek 

en beeldende vormgeving als examenvakken aan. Onze leerlingen 

kunnen hun talenten laten zien tijdens concerten en onze jaarlijkse 

kunstexpositie.

Er heerst een goede sfeer op het Lyceum. De 

leerlingen leren op school wie ze zijn en ervaren 

dat ze ertoe doen, ieder op zijn eigen wijze.  

Ook leren ze verantwoordelijkheid nemen en 

ontdekken ze dat je samen meer bereikt. 

Onze docenten zijn oprecht geïnteresseerd in 

onze leerlingen. We zorgen voor elkaar. Leerlingen 

voelen zich dan ook snel thuis bij ons.

VOEL JE THUIS  
OP HET  
LYCEUM



Leerlingen die leren leuk vinden en nieuwsgierig zijn naar de klassieke 

wereld, kunnen zich bij ons aanmelden voor de gymnasiumbrugklas. Op het 

gymnasium maken ze vanaf het begin kennis met de vakken Latijn en Grieks. 

Deze oude talen helpen bij het leren van Engels en Frans. Ook moeilijke 

woorden in het Nederlands begrijpen, wordt hierdoor gemakkelijker. Dat is 

nuttig voor nu en voor later, tijdens de vervolgstudie.

In de lessen Latijn en Grieks lezen de leerlingen klassieke verhalen uit de 

Griekse en Romeinse tijd. Daardoor ontwikkelen ze een kritische houding en 

leren ze niet alles aan te nemen wat wordt gezegd en geschreven. Ook leren ze 

filosoferen. Wie ben ik? Wat doe ik op deze wereld? Het zijn vragen waartoe we 

onze leerlingen op het gymnasium uitdagen.

Leerlingen op het gymnasium leren samenhang zien tussen de verschillende 

vakken én tussen vroeger en nu. Daardoor begrijpen ze de dingen die nu 

gebeuren vaak beter. In de vwo-atheneumbrugklas volgen leerlingen in de 

eerste periode het vak antieke cultuur één uur per week. Ze kunnen dan 

halverwege de brugklas een inhaalprogramma volgen en aan het eind van  

de brugklas alsnog kiezen voor het gymnasium.

GYMNASIUM

“Ik vind het gymnasium heel leuk. 
Tijdens de les krijg je een deel cultuur 
en een deel grammatica. Ik heb voor 
gymnasium gekozen omdat het voor 
veel studies handig is als je Latijn of 
Grieks hebt gehad. Ik hoefde niet 
echt te wennen aan het Lyceum. 
Bij de eerste kennismaking vóór de 
zomervakantie vond ik het al fijn hier 
op school”.

LucasLucas

Antieke cultuurAntieke cultuur



TECHNASIUM
Het Lyceum is het eerste Technasium in de regio. Het Technasium is 

een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op havo- en 

vwo-niveau. Binnen ons Technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen 

vaardigheden die nodig zijn in de bètatechniek zoals creativiteit, 

samenwerken, inventiviteit, projectmatig werken én plannen en 

organiseren. 

In het eerste leerjaar oriënteren alle leerlingen uit de havo-, havo/vwo- 

en atheneum-brugklassen zich op het Technasium bij het vak Onderzoek 

& Ontwerpen (O&O). De leerlingen werken in groepjes aan een echt 

vraagstuk uit het bedrijfsleven. Ze worden uitgedaagd een passende 

oplossing voor het probleem te vinden. Hierbij wordt denken aan doen 

gekoppeld. Na deze oriëntatie kunnen leerlingen van zowel havo als 

atheneum kiezen voor het Technasium in de tweede klas.

“Ik wil later graag iets met architectuur 
gaan doen, daarom ga ik volgend jaar het 
Technasium doen. Op de havo krijg je in de 
brugklas al Onderzoek & Ontwerpen, dan 
werk je ontwerpen en opdrachten uit in 
een model.  Mijn talentklas is science, dat 
is ook erg leuk, lekker knutselen of met een 
gasbrander aan de slag.”

DavidDavid



TALENTKLASSEN 

Op het Groene Hart Lyceum kies je in de brugklas ook voor een  

talentklas. Eén middag per week volg je een gevarieerd programma.  

Er is aandacht voor samenwerken en presenteren. Zo krijg je de  

ruimte om je talent verder te ontwikkelen. Je kunt kiezen uit  

vier talentklassen. 

Muziektheater 

Houd je van toneel en musical? Doe dan mee aan een voorstelling  

of film! Natuurlijk leer je hier ook improviseren.

Sport
Geniet wekelijks van twee uur extra sporten. Maak via clinics  

kennis met nieuwe sporten als flagvoetbal en (water)skiën.

Atelier
Experimenteer met verschillende materialen en technieken.  

Maak kunstwerken die worden geëxposeerd tijdens het Open Huis.

Science
Onderzoek hoe iets in elkaar zit of ontwerp een raket.  

Experimenteer en vind antwoorden.

Talent ontwikkelenTalent ontwikkelen



“Ik zit op turnen en hou van sport, daarom 
koos ik voor de sportklas. Het leuke is dat je 
echt ergens heen gaat, voor waterpolo naar 
het zwembad en voor tennis naar een echt 
tennisveld. Het is dus niet gewoon gym en dat 
maakt het extra leuk.”

EmilyEmily



Ons gebouw is kleurig en open: vanaf de buitenkant 

is goed te zien wat er in de school gebeurt.  

Onze school straalt een warme sfeer uit die 

uitnodigt tot leren. Het gebouw is helemaal 

ingericht voor eigentijds onderwijs. Een mooie plek 

om samen school te zijn.

MODERN  
SCHOOLGEBOUW



NIEUWSGIERIG?
Leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouder(s) of verzorger(s) zijn van harte 

welkom op het Open Huis op 20 januari 2023. Voor leerlingen uit groep 

8 zijn er de Talentendagen op woensdag 9 november en woensdag 30 

november 2022. 

Neem contact op met een van de unitleiders  

brugklas als u vragen heeft. 

Johan Hilgers (vwo en havo/vwo)

jhi@scopescholen.nl

0172 – 449 510

Mark Tange (havo) 

mta@scopescholen.nl  

0172 – 449 510



Op CSG Groene Hart vinden we het belangrijk dat leerlingen de 

ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Samen ontdekken we waar 

onze leerlingen goed in zijn en wat bij hen past. Ook willen we ze 

uitdagen om te verbeteren wat minder goed gaat. We helpen elkaar 

hierbij en zorgen voor elkaar. We zijn een christelijke school met  

een open houding. Onze school is een veilige plek waar leerlingen 

zichzelf mogen zijn en leren om elkaar te respecteren. Zo bereiden  

 we onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de maatschappij 

om hun eigen weg naar de toekomst te vinden. 

Wij bieden onderwijs van vmbo tot en met gymnasium aan zo’n 3.300 

leerlingen verdeeld over vier vestigingen: het Leerpark, de Topmavo en 

het Lyceum in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude in Hazerswoude.  

Zo kunnen leerlingen op hun eigen niveau werken. We dagen ze uit 

om zich te ontwikkelen.

WAAR HET  
GROENE HART  
VOOR STAAT

OPEN OPEN HUISHUIS
vrijdag  vrijdag  

20 januari 202320 januari 2023
15.30 - 21.30 uur15.30 - 21.30 uur

groenehartscholen.nl

GROENE HART LYCEUM 
GROENE HART LYCEUM Tolstraat 11Tolstraat 11

2405 VS 2405 VS 
Alphen aan den RijnAlphen aan den Rijn


