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Kijk voor het onderwijsaanbod van al onze locaties op:
www.ettyhillesumlyceum.nl/onderwijsaanbod

Ruimte geven,
ruimte krijgen,
ruimte nemen
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DE BOERHAAVE

”Hij is hier echt op zijn plek”
Laptop mee

De Boerhaave is een school waar jij
je snel thuis voelt. Onze leerlingen
noemen de school warm en veilig.
En dat ga je merken.
Lekker leren en leven

Het woord ‘ruimte’ speelt op De
Boerhaave een belangrijk rol. We
geven jou de ruimte om te zijn wie
je bent. Als leerling én als persoon.
Ben je goed in Frans? Dan krijg je
extra uitdaging. Vind je wiskunde
een drama? Dan krijg je extra
ondersteuning. Gewoon in de les zelf.
Maar de wereld draait natuurlijk niet
alleen om goede cijfers. Het draait
vooral om mensen. Om de manier
waarop we met elkaar en onze
omgeving omgaan. En dat leer je
bijvoorbeeld in oriëntatieweken, op
excursies en tijdens maatschappelijke
stages. Het ecolyceum en de havo XL
zijn gericht op de toekomst van onze
wereld en wat jouw eigen plekje
daarin is. Dat kan in Nederland zijn,
maar ook ver daarbuiten…

Mentor Eva Lienhard, klas B1b

”Wat ik vooral leuk vind in mijn rol als
mentor, is dat ik de ’reis’ van mijn leerlingen
meemaak. Van achtstegroepers worden ze
heel snel echte pubers; op zoek naar hun
eigenheid. Daar geniet ik van, en als ik ze
daarbij in hun eerste jaar helpen kan.”

Jezelf leren kennen

Als je naar De Boerhaave gaat, kun je ongetwijfeld goed leren. Je kiest
niet voor niets voor havo of vwo. We vinden het belangrijk dat je jezelf
leert kennen. Waar ben je goed in, waar liggen je talenten en waar
loop jij voor warm? Je mentor helpt je daar natuurlijk bij. En als je een
keer een onvoldoende haalt, maakt dat niets uit. Als je leert van je
fouten, gaat het de volgende keer stukken beter.

Leerling Laura Loman, klas 1B

”Ik voelde mij direct thuis op De Boerhaave. Het is een
overzichtelijke school. De sfeer is goed, de docenten
zijn vrolijk en geven fijn les. In de lessen werken we
met boeken en een eigen laptop. Dat werkt lekker
als ik opdrachten maak, want typen gaat sneller dan
schrijven. Zo heb ik meer tijd voor mijn huiswerk.”

Leren met een laptop is niet overal de
normaalste zaak van de wereld. Op De
Boerhaave gelukkig wel. Buiten school
werken we toch ook allemaal met
computers? Zo kunnen we jou onderwijs
op maat kunnen bieden. Onderwijs dat
bij je past. Wat extra uitdaging of iets
meer oefenstof, net wat je nodig hebt.
Bovendien is het gewoon superhandig
om tijdens de les Google of YouTube te
gebruiken op je eigen laptop. Niet dat we
de boeken helemaal aan de kant gooien.
Juist niet! Veel leerlingen leren nog
steeds graag hun theorie uit boeken.
Wij gaan dus voor de ideale combi.
Marion Hoogeslag, moeder van
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Kansen pakken

Denkers en beslissers

Ben je een echte havist, ben je ondernemend en werk je
graag samen? Dan is onze leerroute havo XL de beste keus
voor jou. Eén dag per week werk je met klasgenoten aan
‘ondernemen’. En dat bedoelen we in de breedste zin van
het woord. We kunnen nu al verklappen dat je veel buiten de
school bent, want daar valt veel te ontdekken en te leren.

Diana Loman, moeder van Laura

”Als moeder spreekt mij de gemoedelijke sfeer van
de school aan. Dat hoor ik ook van Laura en haar
oudere zus. Iedereen kent elkaar. We hebben goed
contact met de docenten en mentor; het is een leuk
team. De overgang van de basisschool naar De
Boerhaave ging echt heel soepel.”

Ligt de lat dan niet hoog? Soms wel. En dat is maar
goed ook, want jij wil natuurlijk het beste uit jezelf
halen. Op De Boerhaave dagen we je uit. Daarom krijg
je alle ruimte en mooiste is als jij die zelf pakt. Dus ben
je goed in Engels, ben je nieuwsgierig naar science,
sport je op een hoog niveau of droom je over een
muzikale carrière? Pak dan die kans! Ruimte zat.

Jij bepaalt

Hadden we al gezegd dat jij zelf de baas bent
op De Boerhaave? Nou ja, een beetje dan.
We denken namelijk dat we ook veel van jou
kunnen leren. Daarom vragen we leerlingen
een paar keer per jaar wat we anders
moeten doen. Of wat beter kan. Zo wilde een
groep leerlingen graag een weekend in het
midden van hun toetsweek. Daar zat wat in,
vonden wij. Dan gaan we dat regelen!

www.ettyhillesumlyceum.nl/deboerhaave

