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”Jij bent hier op je plek”

Kijken naar de toekomst
Je merkt vast; overal om je heen praten 
steeds meer mensen over het milieu 
en de opwarming van de aarde. Vaak 
gaat het dan over duurzaamheid. Ben 
jij onderzoekend en stel je vaak de 
vraag waarom iets zo is? Dan is het 
ecolyceum echt wat voor jou. In deze 
speciale vwo-leerroute gaat het over de 
toekomst van jouw wereld. Pittig, maar 
zeer interessant. En bovendien erg 
waardevol voor je omgeving.

Lekker leren en leven
Het woord ‘ruimte’ speelt op De 
Boerhaave een belangrijke rol. We 
geven jou de ruimte om te zijn wie 
je bent. Elke leerling is anders. De 
een is goed in Frans, de ander vindt 
wiskunde lastig. Dat geeft niet. De een 
krijgt extra uitdaging, de ander extra 
ondersteuning. Voor ons is belangrijk 
dat je het naar je zin hebt. Want ‘een 
blije leerling leert beter’. De wereld 
draait natuurlijk niet alleen om cijfers. 
Het draait vooral om mensen. Om 
de manier waarop we met elkaar en 
onze omgeving omgaan. Dat leer je 
bijvoorbeeld in oriëntatieweken, op 
excursies en tijdens maatschappelijke 
stages. Het ecolyceum en havo XL 
zijn gericht op de toekomst van onze 
wereld en wat jouw plekje daarin is. 
Dat kan in Nederland zijn, 
maar ook ver daarbuiten…

Laptop mee
Leren met een laptop is niet overal de 
normaalste zaak van de wereld. Op De 
Boerhaave wel. Buiten school werken 
we toch ook allemaal met computers? 
Zo kunnen we onderwijs op maat bieden. 
Onderwijs dat bij je past. Via de computer 
kunnen we heel makkelijk extra uitdaging 
of iets meer oefenstof aanbieden, net wat 
je nodig hebt. Bovendien is het gewoon 
super handig om tijdens de les Google of 
YouTube bij de hand te hebben. Niet dat we 
de boeken helemaal aan de kant gooien. 
Juist niet! Veel leerlingen leren nog steeds 
graag theorie uit boeken. De Boerhaave 
gaat dus voor de ideale combi. 

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 ligt je talent en waar loop jij voor warm? Je mentor en 
docenten helpen je daarbij. 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. Vandaar dat veel leerlingen op De 
Boerhaave starten in een 1havo/vwo klas. Zo heb 
je een jaar om te ontdekken 
wat het best bij 
jou past, havo of 
atheneum. Want 
niet iedereen weet 
dat al in groep 8.

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 dan in 
de breedste zin van het woord. We kunnen nu al 
verklappen dat je geregeld buiten school bent, 
want daar valt veel te ontdekken en te leren. 

Hou je van kunst?
De leerroute K&C is speciaal voor havo/vwo leerlingen die iets 
hebben met zingen, dansen, tekenen, poëzie, theater of welke 
kunststroom dan ook. Je hoeft nergens heel goed in te zijn, je 
moet vooral nieuwsgierig zijn naar verschillende vormen van 
kunst. De vorm is net als havoXL en het ecolyceum: vier dagen 
reguliere lessen en een projectdag

Gymnasium
De Boerhaave is 
het Gymnasium van 
Deventer. Latijn in het 
eerste jaar, Grieks in het 
tweede jaar. En natuurlijk 
de spannende en 
knotsgekke verhalen uit 
de mythologie. Je moet er 
wel wat voor doen, maar 
je krijgt er veel voor terug! 

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!  

De Boerhaave is een school waar 
jij je snel thuis voelt. Leerlingen 
noemen onze school warm en 
veilig. En dat ga je merken. 

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.”

Manon Degger, mentor van een havo/vwo brugklas
‘De kunst is om elke leerling z’n plekje te laten vinden. 

Ze moeten het met elkaar doen, maar tegelijkertijd 
moeten ze ook zichzelf kunnen zijn. In de mentorlessen 
besteed ik veel aandacht aan sociale vaardigheden en 
opdrachten die ze samen moeten doen. Zo krijgen ze 

meer oog voor elkaar en leren ze elkaar beter kennen.’

Ben je er nog? Dan hopen we dat je 
enthousiast bent geworden over 
De Boerhaave. Het belangrijkste is dat 
jij je snel thuis voelt. Daar begon deze 
brochure mee en dat is niet voor niets. 
De stap van de basisschool naar het 
voortgezet onderwijs is al groot genoeg. 
De Boerhaave is gelukkig zo overzichtelijk 
dat je na twee dagen al overal de weg 
weet. Wedden dat je nooit verdwaalt?

Myrthe, moeder van Jackie
‘Jackie heeft een lichamelijke beperking en kan daardoor 
moeilijk lopen. Op De Boerhaave krijgt ze van alle kanten 

hulp en steun. Ze mag de lift gebruiken en en haar mentor 
en docenten denken goed mee.  Dat iedereen altijd klaar 

staat, is voor mij als ouder een geruststellende gedachte.’

Uit de klankbordgroep brugklassen 
• In de introductieweek leer je
de klasgenoten en de mentor 

goed kennen. De andere docenten 
leer je daarna kennen. 

• Huiswerk maken is echt wel 
anders dan op de basisschool.
• De mentor helpt met het 

plannen. Dat helpt.
• Fijn dat we nu tijdens de pauze 

sportspullen kunnen lenen. 
• Fijn dat we in de brugklas geen 

achtste uren hebben. Dus 
meestal om 15.15 uur naar huis!


