mbo

A
M
E
H
C
S
M
STROO
Voor alle niveaus

hbo

6 vwo

5 havo

5 vwo

4 vmbo-t

4 havo

4 vwo

3 vmbo-t

3 havo

3 vwo

2 vmbo-t

2 havo

2 vwo

Op het Calandlyceum valt veel te kiezen.
Hier kun je alles op een rij vinden.
Het Calandlyceum biedt onderwijs voor vmbo-t (mavo), havo, havo/vwo en vwo. Voor technasium is er behalve de vwo+ stroom, nu ook een
speciale havo/vwo stroom voor de kansrijke havo-leerling. De school is weliswaar groot, maar toch kleinschalig georganiseerd. Zo zijn er aparte
afdelingen onder- en bovenbouw. Zodoende heb je in principe ook steeds dezelfde leraren voor de klas. Het Calandlyceum is een Cultuurprofielschool dus in alle brugklassen is extra aandacht voor kunst en cultuur. Daarnaast is er een speciale brugklas (combinatie vmbo-havo-vwo) voor
jonge topsporters (LOOT). Maar je kan vanuit je brugklas ook kiezen voor één van de vier aparte profielen.

universiteit

• Kunstklas (vmbo-t havo en vwo)
extra creatieve vakken
(zie pagina 4)

• Sportklas (vmbo-t havo en vwo)
extra lichamelijke opvoeding,
(zie pagina 5)

• Technasium (havo-vwo en vwo)
met het vak Onderzoek & Ontwerpen,
(zie pagina 6-7)

• Gymnasium (vwo)
met de vakken Grieks en Latijn
(zie pagina 8-9)
Ieder schooljaar wordt gekeken hoeveel
brugklassen er worden samengesteld. Dat kan
per jaar verschillen en bepaalt ook het aantal
leerlingen die wij een plaats kunnen geven op
school. Op de website van het Calandlyceum
kan je daar meer informatie over vinden.
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Je kunt op het Calandlyceum
alle kanten op

1 vmbo-t

1 vmbo-t
havo

1 havo

1 havo
vwo

1 vwo

• Met een vmbo-t diploma (mavo) kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs of de
havo. Een havo-diploma biedt toegang tot het vwo, maar je kunt er ook mee naar het
hoger beroepsonderwijs. Voor de universiteit heb je een vwo-diploma nodig.
• De sportklas duurt twee jaar. Daarna kun je nog extra sporturen volgen via de vakken
LO2 (vmbo-t) of Bewegen, Sport & Maatschappij (havo, vwo). Je kunt voor LO2 en BSM
ook examen doen.
• Op het technasium (vwo) volgt je zes jaar het vak Onderzoek & Ontwerpen.
Aan het eind doe je een meesterproef.

Elke dag wappert er een vlag voor de
deur. Ontdek wat jij kunt bereiken, staat er
op. Want het Calandlyceum biedt leerlingen graag kansen. Maar wat maakt het
Calandlyceum nu zo’n ‘kansenschool’?
Want op elke school willen de leraren je
wel graag helpen, toch?

Maar er zijn in Amsterdam steeds minder
scholen waar je lekker door kunt groeien
als het goed loopt. Het Calandlyceum biedt
vmbo-t (mavo), havo én vwo aan, dus er is
voor elke leerling wel een klas die bij hem
of haar past. Het Calandlyceum is een
‘brede’ school. Uit onderzoek blijkt dat op

zo’n brede school minder kinderen blijven
zitten en minder leerlingen uitvallen. Je
hebt er dus meer kansen om te ontdekken
wat je echt kunt bereiken.

CALANDLYCEUM
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