
Van Maerlantlyceum 
in een notendop
informatieavond 18 -1-2022



Wat beloven wij onze 
leerlingen?

Een leerling met een 
Van Maerlantdiploma

• heeft vakinhoudelijke kennis en 
vaardigheden

• heeft zelfvertrouwen en 
verantwoordelijkheidsgevoel

• is positief-kritisch en onderzoekend
• zoekt naar creatieve oplossingen
• staat open voor de wereld om zich 

heen



Waarom het Van 
Maerlantlyceum?

• sfeer en veiligheid
• oog voor de leerling
• breed onderwijsaanbod en eigen 

keuze
• goede begeleiding en extra 

uitdaging
• onderzoek 
• midden in de maatschappij: 

Brainportschool

Bij ons kun  je gewoon jezelf zijn



Hoe ziet ons 
onderwijs eruit?

• geen toetsdruk
• laptops en boeken
• mentoraat
• studieklimaat: studie-uren
• vrije keuze: Van Maerlanturen
• start- en voortgangsgesprekken



Welke vakken kun je 
kiezen?

onderbouw:
• onderzoeksvaardigheden
• art & technology
• robotica (gymnasium)

extra examenvakken
• filosofie
• muziek
• tekenen
• Spaans



Wat kun je naast de 
lessen doen?
• muziek: popband, orkest, koor, 

gitaarorkest, muziekavond
• drama: toneel
• dans: schoolballet
• fotografie en journalistiek: 

persgroep
• art & technologie: Makerslab
• technologielab
• debatteren: Van Abbedebat



Wat als je extra 
ondersteuning nodig 
hebt?

• ondersteuningsteam en 
orthopedagoog

• plannen van aanpak
• NT2-onderwijs
• workshop plannen en 

organiseren
• mindfulness



Wat als je meer 
wilt?
• PLATO onderwijs
• versneld examen
• leren op de universiteit (junior 

med school) en het hbo
• extra vakken



Wie werken er op het 
Van Maerlantlyceum?

• 70 docenten
• 120 medewerkers
• gelijkmatige leeftijdsopbouw

Academische 
Opleidingsschool



Hoe voeren we het 
gesprek met de 
ouders?

• ouderraad
• medezeggenschapsraad
• vragenlijsten
• thema-avond
• borrel



Hoe voeren we het 
gesprek met de 
leerling?

• leerlingenraad
• medezeggenschapsraad
• werkgroepen huisvesting, 

schoolplan, Nationaal 
Programma Onderwijs

• vragenlijsten ‘geef het onderwijs 
een cijfer’

• feedback aan docenten
• LAKS



Waar geven wij les?
hoofdgebouw Jacob van Maerlantlaan
bijgebouw Jan Luikenstraat ‘De Jacob’

sportvelden
prachtige ligging

Tijdelijk schoolgebouw Von Flotowlaan
September 2024 vernieuwbouw



Komt uw kind ook?

• kijk ook op https://opendag.vanmaerlantlyceum.nl
• Open Dag 22 januari 2022
• Persoonlijke rondleidingen 21 tot 24 februari (aanmelding vanaf 24 januari)
• start inschrijving 7 maart 2022

https://opendag.vanmaerlantlyceum.nl/


Volg ons op

Facebook: 
@vanmaerlantlyceum

LinkedIn: 
Van Maerlantlyceum

Instagram: 
@vanmaerlantlyceum_eindhoven

TikTok: @vanmaerlantlyceum


