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Rotterdam centrum

Metro of trein, 
daarna lopen of 
de bus

Beukelsdijk 91

 

havo/atheneum/gymnasium www.hetlyceumrotterdam.nl

Midden in het 
centrum van 
Rotterdam!
Nee, ik maak geen grapje, onze school staat op een plek
in Rotterdam die super makkelijk bereikbaar is:
- of je met de trein of metro van ver komt,
-  of met de bus of tram vanuit een andere wijk in 

Rotterdam,
- of elke morgen op de fiets naar school komt

Dus waar je ook woont: op Rotterdam-Zuid, in Kralingen,
Alexanderpolder, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis,
Hoek van Holland, Lansingerland, Capelle aan den IJssel,
Barendrecht, Zwijndrecht, ja zelfs in Dordrecht of in Gouda
en Delft, noem maar op: je bent snel en op een veilige 
manier op school. En je weet het, hè? 
 
We beginnen pas om 09:00 uur, 
dus je komt zonder stress naar 
school. Wie wil dat nou niet?

KOM je eens:
… kijken op een open dag of
…  meedoen tijdens een van de 

openlessen of 
…  praten en inschrijven! (kijk op 

de site voor de informatie)
… meld je aan! >>

Playground 
for Mindfools

havo/atheneum/gymnasium

De KWO-kelder is de plek waar kunst, 
wetenschap en ondernemen in elkaar 
overlopen. Je voert er experimenten uit met 
je team en je komt steeds meer te weten. 
Je leert onderzoeken en de resultaten 
presenteren (ook belangrijk!) met multimedia 
en modellen die je zelf maakt. Zo ben je een 
wetenschapper in de dop, maar ook als je wat 
anders gaat doen, heb je er veel aan om te 
kunnen werken van onderzoeksvraag naar 
resultaten.

Er zijn engere dingen, maar je moet toegeven-> 
van groep 8 naar de brugklas is best wel even heftig.
Aan de andere kant, zodra je met je overvolle Eastpak 
richting de brugklas fietst, ben je wel op weg naar 
nieuwe avonturen. Soms in je eentje. Geeft niks. In het 
begin van het jaar komen er wel meer leerlingen in hun 
uppie. Nieuwe vrienden maken gaat in de brugklas (bijna) 
vanzelf! 

Dus hupsakee -> daar ga je straks! 

‘Wereld’ bereid je maar voor, want jij 
komt eraan.

Je bent dus op zoek naar een fijne school, waar je de
komende 5 of 6 jaar met plezier naar toe wilt gaan en
uiteraard je diploma wilt halen. Je hebt plannen en weet 
misschien al hartstikke goed wat je worden wilt. Of je 
hebt nog zoveel dromen en je wilt nog helemaal niet 
kiezen. Je weet wel één ding zeker: je bent creatief of 
ondernemend en zo nieuwsgierig als wat. Dus een
‘doodgewone’ havo, atheneum of gymnasium is eigenlijk 
te saai voor jou. In deze krant lees je meer over  
Het Lyceum Rotterdam, een havo/vwo-school, maar 
zeker geen gewone! Je kan bij ons kiezen voor één van  
de drie richtingen: kunst, wetenschap en ondernemen.
Alle drie interessant?  

…combineer ze gewoon alle drie! Dat kan in onze  
Da Vinci-klas.

Zo dan! HLR?
Ja, zo noemen we zelf

Het Lyceum Rotterdam. In de 
folder van onze school staat 

‘Kleur je buiten de 
lijntjes?’, maar we hebben véél meer 
dan alleen kleurpotloden en verf.  
Goed hè?!

Er worden iMacs gebruikt in de lessen waar 
we interactieve ontwerpen voor websites en 
apps maken. Uhhhh?  Filmpjes dus en van 
die bewegende animaties die je op veel hippe 
websites en in apps ziet. En het allermooiste is 
nog dat je ook zelf een onderzoek mag uitvoeren 
dat helemaal niet in een boek staat. Het stikt bij 
ons op school van de nieuwsgierige aagjes en dat 
vinden de docenten helemaal niet erg. Ook gaan 
we naar bedrijven om te zien hoe in de praktijk 
op een creatieve manier naar oplossingen wordt 
gezocht.

En... we hebben ook nog een business lounge.
Dat is best cool hè? Die lounge is er om je te 
leren netwerken, om je een plek te geven waar 
je je eigen geweldige plannen kan delen of om 
de oplossingen te presenteren. Wie weet mag je 
jouw plannen meteen gaan uitvoeren!

Natuurlijk is het net als op alle andere havo,  
atheneum en gymnasium-scholen ook wel eens 
niet leuk. Er moet hard gewerkt worden om  
ervoor te zorgen dat je na 5 of 6 jaar klaar bent 
voor jouw toekomst. Maar ik beloof je: op HLR is 
het nooit saai.

Dus, kom je?

De informatiekrant van Het Lyceum Rotterdam 
havo/atheneum/gymnasium voor kunst, wetenschap en ondernemen

Watskebeurt!

KWO-kelder

Aanmelden: 
info@hetlyceumrotterdam.nl

Brugpiep jij of ik?



www.hetlyceumrotterdam.nl

Watskebeurt!

Ben jij leergierig en onderzoekend?
Op Het Lyceum Rotterdam krijgt
iedere leerling die de richting
wetenschap kiest, elke week
naast alle gewone vakken, zes
lessen natuurwetenschappelijke
vakken. 

Je mag werken in een creative lab  
en achter de computer producten 
ontwerpen. Alle speciale
werkplaatsen voor deze lessen
zijn op Het Lyceum Rotterdam
aanwezig, waaronder laboratoria,
ateliers en digitale studio’s.

Op Het Lyceum Rotterdam
leer je probleemoplossend en
vernieuwend te denken. Zo word je
bij ons op school perfect 
voorbereid op het hbo of de 
universiteit.

Ben jij ondernemend én heb je
lef? Op Het Lyceum Rotterdam
krijgt iedere leerling die de richting
ondernemen kiest, elke week naast
alle gewone vakken, zes lessen
gericht op ondernemen. Deze
vakken variëren van bijvoorbeeld
leiderschap tot het opzetten van een
eigen bedrijf. Hiervoor heb je een
grote dosis lef en creativiteit nodig
en zal je veel gaan samenwerken
met je medeleerlingen! In onze
speciale business lounge, kun je zelf 
ervaren hoe het is om ondernemer 
te zijn.

Na Het Lyceum Rotterdam met
de richting ondernemen kan
je doorstromen naar studies
die te maken hebben met
ondernemerschap, leiderschap en
internationalisering.

Kleur je liever buiten de lijntjes?
Op Het Lyceum Rotterdam krijgt
iedere leerling die de richting kunst
heeft gekozen, elke week naast
alle gewone vakken, zes lessen
kunstvakken aangeboden.
Tijdens deze kunstvakken maak
je in de onderbouw kennis met
verschillende materialen en
technieken. Je leert hoe je ideeën
kunt vormgeven en uitwerken.
Zo ontwikkel je een goede basis om
bewuste keuzes te maken en in de
bovenbouw een individueler traject
in te gaan ter voorbereiding op jouw
vervolgstudie.

Het Lyceum Rotterdam beschikt
over alle faciliteiten die nodig zijn
voor de kunstvakken: teken- en
schilderateliers, een modeatelier,
3D-ateliers en een digitale-media-
atelier.

Net als jij hebben al jouw
medeleerlingen, die voor de
richting kunst hebben gekozen,
iets met beeldende vormgeving.
Dat schept een band en geeft een
heel speciale sfeer.

Kan je nog geen keuze maken tussen
onze drie richtingen? Geen probleem.
Dan is er de Da Vinci-Klas. In deze
klas krijg je te maken met aspecten
in alle drie de richtingen kunst,
wetenschap en ondernemen.

Op deze manier kan je een eerste
jaar beleven waarin je nog volop
de tijd krijgt om te ontdekken
tot welke richting jij je het meest
aangetrokken voelt.

Sowieso DOEN we iets als er gepest
wordt, want pesten mag niet! 
Bij ons op school zorgen we voor 
een veilige en prettige sfeer. Alle 
leerlingen kunnen zichzelf zijn, 
daar moet iedereen respect voor 
hebben.
Op het Lyceum Rotterdam krijgen 
alle leerlingen een training hoe je 
met elkaar omgaat, hoe je elkaar 
aanspreekt en hoe je kan ingrijpen 
bij een mogelijke ruzie. 

De school begint om 9.00 uur omdat 
veel leerlingen van ver komen en 
omdat leerlingen vanaf 12 jaar het 
prettig vinden als een school wat 
later begint.

De laatste les is om 16.40 uur 
afgelopen, meestal is dit alleen voor 
bovenbouwleerlingen.  

Overstappen tijdens een schooljaar 
van de ene richting naar de andere 
richting is mogelijk.

Blijven zitten in leerjaar 1 is bij  
Het Lyceum Rotterdam alleen 
mogelijk als er bijzondere 
omstandigheden zijn, bijvoorbeeld 
ziekte of als er in de familie iets 
vervelends is gebeurd. 

Dat hebben we nog nooit 
meegemaakt, eigenlijk is ons 
gebouw heel logisch ingedeeld. Dit 
wordt je de eerste week bij ons op 
school goed uitgelegd. Je gaat dan 
met je klas en mentor samen de 
weg vinden op school.

Wij hebben 2x per schooljaar een 
groot schoolfeest voor heel de 
school in Rotterdam.

Alle leerlingejaren hebben minimaal 
per periode een excursie of andere 
activiteit. Die hebben altijd te maken 
met de richting (kunst, wetenschap, 
ondernemen en Da Vinci) die je 
gekozen hebt. 

Als het ver weg is van school gaan 
we met het OV en anders mag je van 
school een fiets lenen.  

Wij hebben theaterprojecten, 
een muziekkelder met allerlei 
instrumenten en een vleugel in de 
Kapel/Exporuimte.
Als je een tussenuur hebt mag je, 
als de ruimten niet gebruikt worden, 
muziek maken of op de vleugel 
spelen. 
Tijdens de HLR-dagen zit er altijd 
een onderdeel in dat te maken heeft 
met muziek, dans of theater.

Elk leerjaar heeft een aantal keer 
per jaar een expositie of presentatie 
van het werk dat gemaakt is.
Het is juist de bedoeling dat je jouw 
familie, buren en vrienden jouw 
werk op school laat zien! 

Wij hebben eigen gymzalen in het 
gebouw, daar wordt van oktober tot 
april gym gegeven.
De buitengym is op de atletiekbaan 
van Nenijto. Als het slecht weer is 
wordt er binnen gegymd.

Er is geen tweede leerjaar voor de 
Da Vinci-klas, deze wordt alleen in 
het eerste leerjaar aangeboden. Tot 
nu toe weten alle kinderen die voor 
Da Vinci-klas hebben gekozen aan 
het einde van het eerste leerjaar de 
richting die het beste bij hen past!

Kunst

OndernemenWetenschap
Da Vinci-klas 

Wat doen jullie als er gepest 
wordt?

Is het mogelijk dat je van  
kunst overstapt naar weten-
schap of ondernemen of van 
ondernemen naar kunst of 
wetenschap?

Mag je in de eerste klas  
blijven zitten? 

Waar wordt de gym gegeven? 

Hoe laat begint de school?

Het lijkt een groot gebouw. 
Verdwalen leerlingen niet?

Hebben jullie schoolfeesten? Hoe laat is de school  
afgelopen?

Hoe kom ik naar een excursie 
in Rotterdam als ik geen fiets 
heb?

Doen jullie ook aan excursies?

Is er ook een Da Vinci-klas  in 
het tweede leerjaar? 

Hebben jullie ook theater 
en muziek?

Kunnen mijn ouders of opa en 
oma ook zien wat ik maak of 
doe bij kunst, wetenschap of 
ondernemen?

Jouw 
Richting
kiezen>> De heer Geelink is de rector van de school. Hier staan de vragen die groepers 8 het 

meest stelden tijdens een gesprek met de heer Geelink. 

Vraagmaar!
Wij vroegen het mevr de heer Geelink

Jazeker! Halverwege de eerste 
klas kun je ervoor kiezen naar het 
gymnasium te gaan. Je volgt dan 
de Klassieke talen Grieks en Latijn 
én een richting. Klassiek én modern 
dus!

Kun je bij jullie ook  
gymnasium doen?

Binnen de richting Ondernemen 
kun je kiezen voor de horecavariant. 
Je volgt dan lessen op de Horeca 
Vakschool Rotterdam in koken, 
bakken en gastheerschap.

Wat is de Havo for  
Food & Events?

havo/atheneum/gymnasium


