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Het vwo,
dat is mijn plek!

Je thuis voelen op het Ostrea Lyceum
Het is heel belangrijk dat leerlingen zich op
school thuisvoelen. Op het Ostrea Lyceum willen we dat
bereiken door op een goede manier met elkaar om te gaan,
door interessante lessen te geven en leuke activiteiten
te organiseren. Mooie lokalen en een gezellig gebouw zijn
natuurlijk heel erg belangrijk. Het allerbelangrijkst vinden we dat je
als leerlingen en docenten aandacht voor elkaar hebt.

Elke opleiding een eigen plek
Om je de kans te geven je snel thuis te voelen, hebben alle
opleidingen van het Ostrea Lyceum een eigen aparte plek.
De leerlingen van de mavo hebben een eigen gebouw aan de
’s-Heer Elsdorpweg. De leerlingen van de havo en het vwo
zitten in het gebouw aan de Fruitlaan. Het gebouw
aan de Bergweg is de plek voor de leerlingen van de kader- en
basisberoepsgerichte leerweg. Doordat je in een eigen gebouw zit,
ken je al gauw heel veel leerlingen van je opleiding. Ook ken je al snel
de leraren die in jouw opleiding les geven en de conciërge, de
afdelingsleider, de coördinator en de medewerkers van het
leerlingenloket. Iedereen kennen, dat is gewoon een
vertrouwd gevoel!
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Elke opleiding heeft zijn eigen lerarenteam
Elke opleiding heeft niet alleen een eigen plek, maar ook een eigen lerarenteam. Die leraren
weten alles van de opleiding waar ze les geven. Ze weten ook precies wat de leerlingen van
hun afdeling nodig hebben. Het zijn dus echte specialisten!
De leraren hebben dikwijls overleg met elkaar over hoe ze het onderwijs van hun opleiding
nog beter, interessanter en leuker kunnen maken.
Als je aan het eind van de brugklas naar klas 2 gaat, ken je de meeste
leraren van je opleiding en veel leraren kennen jou ook. Dat heeft als
voordeel dat ze weten hoe ze jou het beste kunnen begeleiden bij je
studie. Echt ideaal dus zo’n eigen lerarenteam.
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Het gebouw van de basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg
Op het Ostrea Lyceum ben je geen nummer
Hoewel het Ostrea Lyceum best een grote school is,
ben je er nooit een nummer. Je hoort samen met
je medeleerlingen bij een opleiding, die een eigen
lerarenteam heeft en een eigen plek. Het Ostrea
Lyceum is dus een grote school, die klein genoeg
is om je vlug thuis te kunnen voelen. Veilig en
vertrouwd, daar gaat het om!
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