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‘Bij ons kun je gewoon jezelf zijn’

Jij gaat naar de brugklas, daarom ga je op zoek naar een 

middelbare school die bij jou past. Een school die rekening 

houdt met wie jij bent. Een school waar jouw talenten en 

valkuilen gezien worden en waar je hulp krijgt om daar iets 

moois mee te doen. Dat het Van Maerlantlyceum zo’n school 

is, had je misschien al geraden.

Dus... ben jij nieuwsgierig? En ga je naar havo, atheneum  

of gymnasium? Kom dan naar het Van Maerlantlyceum.  

Bij ons ga je samen met 1.249 andere leerlingen én onze 

docenten op ontdekkingstocht: van brugklas tot eindexamen. 

Wij leiden je op voor jouw toekomst. De stappen zet je zelf  

en wij begeleiden je; als het goed gaat én als het tegenzit. Een 

goede opleiding als basis, een fijne schooltijd als uitgangspunt.

Jezelf zijn, altijd!

Het Van Maerlantlyceum is een veilige school met een  

prettige, pestvrije sfeer waar we aandacht hebben voor  

elkaar. Wij bieden een plek voor alle leerlingen en hebben 

respect voor elkaar. Je mag hier altijd jezelf zijn, van welke 

cultuur, overtuiging of afkomst je ook bent en hoe je jezelf  

ook identificeert.

Wil je meer weten? We vertellen het graag!

Bekijk alle kennismakingsactiviteiten op onze website.
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Ontdekken 
& onderzoeken
Wil je ontdekken en experimenteren? 

Bij ons kan dat! We bieden een breed 

pakket vakken. Naast de gewone lessen 

kun je aan de slag met extra talen 

(Cambridge Engels en Spaans), tekenen, 

programmeren en robotica. Ook kun je  

je creativiteit kwijt in ons eigen makerslab.

Verder leer je vanaf dag één onderzoeken 

in ons vak onderzoeksvaardigheden,  

krijg je art & technology en mediawijsheid, 

ga je coöperatief debatteren in het  

Van Abbedebat en mag je filosoferen. 

Voor extra uitdaging hebben we o.a.  

Plato-onderwijs: een half jaar lang  

twee uur per week werken aan een 

project dat je zelf leuk vindt.

Natuurlijk doen we aan sport en vinden 

we creativiteit heel belangrijk. Doe jij mee 

aan onze jaarlijkse muziekavond, dans je 

mee in het schoolballet of zing je mee in 

het onderbouwkoor?

 

“Ik vind het leuk
 om nieuwe dingen te 

proberen. Daarom heb ik 
dit jaar meegedaan aan 

een debatwedstrijd. 
Spannend!”

 leerling 3 atheneum
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Binnen en buiten 
school leren
Het Van Maerlantlyceum is een 

Brainportschool: we werken samen met de 

vervolgopleidingen en bekende bedrijven 

in de regio Eindhoven op het gebied van 

design, ondernemerschap en techniek.  

Zo ga je in de les natuurkunde bijvoorbeeld 

naar ASML of krijg je op school les van 

een ondernemer, wetenschapper of 

kunstenaar tijdens de Van Maerlantweek. 

Ook de experts van Philips geven 

gastlessen en workshops over bijvoorbeeld 

programmeren via Jet-Net!

Ben je goed in bètavakken? Dan kun je 

meedoen aan SensUs, een universitaire 

competitie van de TU/e voor slimme 

leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Hierbij verdiep jij je in technologie en 

ervaar je de voordelen van ontwerp gericht 

onderwijs.

Het van Maerlantlyceum is ook een 

officiële Olympiadeschool.  

Dit landelijk keurmerk kregen we,  

omdat we al jaren meedoen aan maar 

liefst zeven olympiadewedstrijden.  

Een Olympiade is misschien wel de  

leukste manier om goed of beter te 

worden in exacte vakken! Doe jij ook mee?

We richten ons ook op de maatschappij 

om ons heen, dichtbij en veraf: ons 

streven is om jaarlijks voor de bovenbouw 

internationale uitwisselingen te realiseren.
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“Iedereen mocht 
zelf een boek uitzoeken 

in de boekhandel. 
Daardoor hebben we 

allemaal nieuwe boeken 
in de mediatheek.”

leerling 4 havo
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Laptops én boeken
Op het Van Maerlantlyceum heeft elke 

leerling een laptop. Zo kun je vooruit 

werken wanneer je iets al heel goed 

snapt, of nog extra oefenen om die 

wiskundesom beter onder de knie te 

krijgen. Zo’n computer is ook handig  

als je samen aan een project werkt.

De laptop gebruiken we natuurlijk niet 

altijd. We willen niet dat je vierkante  

ogen krijgt! Je docent geeft aan wanneer 

de kleppen open mogen en wanneer  

we ze weer dicht doen. We gebruiken  

ook lesboeken om uit te leren.

Verder heeft elke leerling een leesboek 

bij zich. We vinden lezen namelijk  

heel belangrijk op onze school.  

We hebben veel nieuwe boeken in  

onze mediatheek en organiseren 

leesweken. In de leesweken wordt  

lezen extra gestimuleerd maar ook  

in de gewone lessen. Bij Nederlands  

start je bijvoorbeeld de les met tien 

minuten lezen. 

Een laptop, lesboeken, een leesboek... 

wordt mijn tas dan niet enorm zwaar? 

Docenten geven aan wanneer je boeken 

niet nodig zijn, en je kunt boeken in 

je kluisje leggen, zodat je niet hoeft te 

zeulen met een te zware schooltas.
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Elke leerling is anders
Elke leerling leert anders. We bepalen samen met jou je leerweg, afgestemd op je 

wensen en vooruitgang. Verder houden we samen bij wat je al goed kunt, en waar je 

nog mee moet oefenen. De docent past de leerstof op de behoeftes van de leerlingen 

aan. Fouten maken mag, of beter nog: fouten maken moet. Perfect hoef je niet te zijn. 

Op school leren we je vooral jezelf te zijn. En... hoe verder je komt, hoe meer je zelf mag 

bepalen op welke manier je dat doet. 
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Samen leren
Bij ons op school leren we samen: in klassen en in 

groepjes, digitaal op een laptop, via boeken, met 

docenten en met leerlingen onder elkaar.

En niet alleen in vakken, maar ook in projecten en 

opdrachten, binnen en buiten de school.

“Ik vind eigen 
verantwoordelijkheid heel 

fijn, ook omdat ik veel 
verantwoordelijkheid had 

op mijn basisschool.”
 leerling 2 gymnasium



Minder toetsen, 
beter leren
Nu al zenuwen voor proefwerken? Dat is 

niet nodig, want je krijgt in de brugklas 

regelmatig oefentoetsen. Dit ziet er niet 

altijd uit als een toets op papier, jouw 

kennis kan ook op een andere manier 

getoetst worden; formatief evalueren 

noemen we dat. Op die manier ontdek  

je wat je al kunt en waar je nog aan  

moet werken. Zo kom je tijdens een 

proefwerk niet voor verrassingen te  

staan. We hebben niet te veel toetsen in 

een jaar, daar hebben we een maximum 

aantal voor afgesproken, ook fijn! 

Geen toetsstress dus.

Verder heb je elke week met je klas 

een mentoruur waarin je met je 

klassenmentor zaken rondom huiswerk,  

je klas en de vakken kunt bespreken.  

Tijdens de speciale Van Maerlanturen  

kun je kiezen naar welke les je gaat.  

Zo krijg je extra les van vakdocenten over 

de stof waar je moeite mee hebt, of kies 

een van de andere activiteiten zoals haken 

of schilderen.

Op weg naar het eindexamen

Het Van Maerlantlyceum biedt gewoon 

goed onderwijs. Ons slagingspercentage 

ligt hoog. In 2021 slaagde 94% voor vwo 

en 94% voor havo en in 2022 was het 

slagingspercentage 90% voor vwo en 

92% voor havo. Dat komt mede door 

onze goede begeleiding. Je krijgt bij 

ons een mentor, die jou coacht op je 

ontdekkingstocht naar het eindexamen.  

12
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Onderwijsprijzen

Vragen stellen, ontwerpen, oplossingen verzinnen en onderzoeken. Dat vinden we 

belangrijk op het Van Maerlantlyceum. En met resultaat: regelmatig winnen onze 

leerlingen met hun profielwerkstuk prestigieuze prijzen, zoals de KNAW Onderwijsprijs, 

Sensus Highschool projectwedstrijd, Van Melsenprijs en OMO-profielwerkstukprijs.

12
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Brugklas op maat
Precies op de goede plek zitten: 

dat voelt prettig. Ook in onze  

brugklas zorgen we hiervoor! Hoe?  

We hebben drie soorten brugklassen:  

havo, atheneum en gymnasium.  

Wat is het verschil?

havo-brugklas
•   Je krijgt op havoniveau les en ook de 

toetsen zijn op havoniveau

•   Tijdens de lessen geven we een korte 

instructie en kan je zelf aan de slag met 

(huiswerk)opdrachten

•   Je kan naar de havobrugklas met een 

havoadvies van de basisschool



 1514 

atheneum-brugklas
•   Je krijgt les op vwo-niveau en  

je wordt op vwo-niveau getoetst

•   Na de brugklas kun je doorstromen 

naar havo 2, atheneum 2 of  

gymnasium 2

•   Je bent welkom in de atheneum-

brugklas met een havo/vwo-advies 

of hoger 

gymnasium-brugklas
•   Naast kernvakken krijg je ook vakken als 

robotica, klassieke talen en cultuur 

•   Om plek te maken in het rooster krijg je de 

kernvakken in minder lesuren per week 

•   In gymnasium 2 begin je aan de talen Latijn 

en Grieks

•   20-80learning voor een betere voorbereiding 

op de doorstroming naar hbo of wo

•   Je bent welkom in de gymnasium-brugklas 

met een vwo-advies
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Onze leerlingen
Wij zijn trots op onze havisten!

De sociale betrokkenheid op onze havo 

is groot. We werken met een team 

van vaste mentoren, dat ervoor zorgt 

dat elke havoleerling gezien wordt. 

Tijdens de mentorlessen wordt er veel 

aandacht besteed aan groepsvorming en 

sociaal welzijn. Ook wordt er uitgebreid 

stilgestaan bij loopbaanbegeleiding.  

Waar ben ik goed in? Wat wil ik nog leren? 

Wat is de juiste keuze voor mij?

Tijdens de lessen is er sprake van 

korte instructie, zodat er daarna 

zelfstandig gewerkt kan worden aan 

huiswerkopdrachten. Deze zijn zoveel 

mogelijk praktijkgericht.

Op atheneum baant de leerling zijn eigen weg

Op ons vwo is veel maatwerk mogelijk. 

Wil je extra uitdaging, dan kun je een 

Plato-project doen, meedoen aan een 

Olympiade of aan het SenSusproject. Heb 

je juist wat extra uitleg nodig, dan kan dat 

in onze studie-uren en Van Maerlanturen. 

16 
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Op ons gymnasium voel je je echt een 

gymnasiast 

Vind je geschiedenis leuk en houd je 

van mythische verhalen? Gaat leren jou 

makkelijk af? Dan is ons gymnasium vast 

iets voor jou.  

Latijn en Grieks

In de brugklas maak je kennis met  

de goden van de oude Grieken en  

Romeinen bij klassieke cultuur.  

Ook krijg je alvast een voorproefje van 

de Latijnse en Griekse taal, zodat je 

voorbereid de tweede klas in gaat.

En er is meer!

Bij Nederlands leer je discussiëren en 

debatteer je bijvoorbeeld tijdens het 

Mytilenedebat over vrede op aarde of toch 

maar liever niet? Je gaat programmeren 

bij wiskunde, bij art & technology ga je aan 

de slag met een mythe en leer je rekenen 

met door jouzelf geknutselde hiërogliefen. 

In de derde krijg je een speciaal soort 

aardrijkskunde: GeoFuture.

20-80learning

Op het gymnasium hanteren wij 

20-80learning. Dit maakt onderwijs  

nóg waardevoller en interessanter;  

80% van de lestijd heb je reguliere  

lessen en 20% van de tijd wordt besteed 

aan vakoverstijgende projecten die 

bijdragen aan ontsaaien, uitdagen,  

doelen stellen en keuzes maken. Het 

concept biedt mogelijkheden tot een 

persoonlijke leerroute, praktijkgericht 

onderwijs, differentiatie en maatwerk. 

20-80learning genereert een bewezen 

betere doorstroming naar het hbo of wo.  

 1716 
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“Ik wil jullie een groot 
compliment geven over hoe 

jullie ons als ouders informeren 
en betrekken. Als ouder heb ik het 

gevoel heb dat jullie open staan 
voor uitwisseling tussen school, 
leerling en ouders. Ga zo door!” 

 een betrokken ouder



 19

Nooit alleen, 
altijd begeleiding
Leren (en leven!) gaat met vallen en 

opstaan, daarom is het fijn als er 

begeleiding is wanneer je die nodig hebt. 

Op het Van Maerlantlyceum heeft jouw 

mentor hierin een belangrijke rol. Hij of 

zij houdt elk schooljaar een startgesprek 

met jou en je ouders. Zo weet je wat je 

kunt verwachten en kun je alvast dingen 

bespreken die voor jou belangrijk zijn.

Door het jaar heen houdt je mentor in 

de gaten of je lekker in je vel zit, hoe 

de sfeer in de klas is en hoe het met je 

schoolprestaties gaat. Heb je behoefte aan 

extra begeleiding? Dan klopt jouw mentor 

aan bij ons ondersteuningsteam met 

leerlingbegeleiders, de orthopedagoog, 

coaches en buiten de school bijvoorbeeld 

de GGD. 

Verder gaat de mentor in de brugklas 

ook dieper in op het aanleren van goede 

studiegewoontes en -vaardigheden,  

want leren moet ook geleerd worden.

 

NT2 

NT2 staat voor Nederlands als tweede 

taal. Is Nederlands niet jouw (enige) 

basis? Bijvoorbeeld omdat het niet jouw 

moedertaal is, je een tijd in het buitenland 

hebt gewoond of tweetalig bent 

opgevoed? Dan kan onze NT2-docent met 

je samenwerken om jouw Nederlandse 

taalvaardigheid te verbeteren. Begeleiding 

kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp met 

het uitbreiden van de woordenschat, 

begrijpend lezen, grammatica en 

formulieren.



En het gebouw?
Het Van Maerlantlyceum is een school met een heel eigen, warme sfeer. Onze vertrouwde 

locatie is een prachtig gebouw, midden in een park. Dit gebouw wordt nog mooier: van 

2022 tot 2024 wordt het gebouw verbouwd. In de tussentijd zijn we tijdelijk gevestigd op 

de Von Flotowlaan 1. 

Het monumentale hoofdgebouw aan de Jacob van Maerlantlaan wordt opgeknapt met 

respect voor de authentieke details. We zorgen voor een beter comfort en grotere lokalen 

zodat het gebouw past bij het onderwijs van de 21e eeuw. Een ander deel is gesloopt en 

wordt vervangen door nieuwbouw. In de plannen is veel ruimte voor daglicht, moderne 

oplossingen, duurzaamheid en comfort. 

20 



In september 2024 starten we het schooljaar in een gerenoveerd monumentaal pand, 

uitgebreid met een modern, nieuw gedeelte. Bekijk de voortgang van de (ver)nieuwbouw 

op www.vanmaerlantlyceum.nl/vernieuwbouw

  Start je in schooljaar 2023-2024 op de middelbare school?  

Dan verwelkomen we je het eerste jaar nog op de Von Flotowlaan.

  Ga je in schooljaar 2024-2025 naar de brugklas?  

Dan verwachten we je direct op onze vertrouwde locatie te kunnen ontvangen! 

 21
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Veelgestelde vragen
Hieronder zie je een kleine opsomming van de vragen die we vaak krijgen.

Wil je meer weten? Laat het ons weten via info@vmle.nl of kijk op  

opendag.vanmaerlantlyceum.nl.

Hoeveel leerlingen zitten er op school?

In totaal 1.249.

Hoeveel kinderen zitten er gemiddeld in een 

klas?

In een klas zitten maximaal 30 leerlingen 

en meestal minder. We houden de 

brugklassen kleiner, zodat we meer 

aandacht per leerling kunnen geven.

Is er altijd plek in de brugklas of wordt er 

geloot?

Iedereen met een passend school-

advies is welkom bij ons op school! 

Omdat we geen loting hebben, kun je 

ook samen met vrienden naar onze 

school komen.

Hoeveel uur huiswerk krijg ik per dag?

Dit hangt af van het aantal vakken op 

die dag. Gemiddeld is dit anderhalf tot 

twee uur per dag.

Hoe zwaar is mijn schooltas?

Ook dat verschilt per dag. Je hebt een 

laptop, lesboeken en een leesboek. 

Docenten geven aan wanneer je 

boeken niet nodig zijn, zodat je niet 

hoeft te zeulen met een te zware 

schooltas.

Zijn er kluisjes?

Ja, alle leerlingen kunnen 

gebruikmaken van een kluisje op 

school. 

mailto:info%40vmle.nl?subject=
http://opendag.vanmaerlantlyceum.nl
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Hoe leer ik mijn klasgenoten kennen?

Vóór de zomervakantie organiseren we 

een middag waarbij je je klasgenoten 

kunt ontmoeten. Aan het begin van 

het schooljaar is er ook een contactdag 

waarop je leuke dingen gaat doen met 

je nieuwe klasgenoten.

Doen jullie ook aan sport?

Jazeker, we hebben wekelijk les in 

lichamelijke opvoeding; binnen of 

buiten op ons sportveld. Daarnaast 

hebben we een schoolballet (modern 

en hiphop) waar je aan mee kunt doen 

als je extra wilt bewegen.

Is er een antipestbeleid?

Gelukkig wordt er bij ons op school 

nauwelijks gepest. Iedereen mag 

zichzelf zijn. Voor het geval dat het  

toch voorkomt, hebben we een goed 

werkend antipestbeleid en twee 

vertrouwenspersonen bij wie je als 

leerling altijd terecht kunt.

Is er tijdens muziekles ook aandacht voor 

rockmuziek?

Ja, alle soorten muziek komen tijdens 

de muziekles aan bod.

Wat is Plato?

Plato staat bij ons voor Pientere 

Leerlingen Aanzetten Tot Onderzoek. 

Bij ons op school kun je een aantal 

uren per week besteden aan een 

onderwerp of onderzoek waar je 

zelf belangstelling voor hebt. Je mag 

hiervoor dan enkele lesuren per 

week ‘skippen’. Aan het einde van het 

schooljaar worden alle projecten en 

onderzoeken gepresenteerd.

Wat is NT2?

NT2 staat voor Nederlands als tweede 

taal. Is Nederlands niet jouw (enige) 

basis? Dan kan onze NT2-docent met 

je samenwerken om jouw Nederlandse 

taalvaardigheid te verbeteren. 



Al meer dan 
100 jaar 
een begrip in 
Eindhoven
We zijn een school met meer dan 100 jaar ervaring!  

Die zetten we goed in. We lopen voorop als het

gaat op digitaal onderwijs, maatwerk en persoonlijke 

aandacht. Op het Van Maerlantlyceum doe je niet 

alleen kennis en vaardigheden op, maar ontwikkel je 

je ook als sociale, breed-georiënteerde, nieuwsgierige 

(wereld)burger. Een goede opleiding als basis, een fijne 

schooltijd als uitgangspunt. 

Op het Van Maerlantlyceum leer je met plezier!

 vanmaerlantlyceum

 vanmaerlantlyceum_eindhoven

 opendag.vanmaerlantlyceum.nl

www.vanmaerlantlyceum.nl

http://opendag.vanmaerlantlyceum.nl
http://www.vanmaerlantlyceum.nl

