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Een goede keus
Wanneer je kiest voor de havo van het Ostrea Lyceum maak je een goede
keus. Vanaf de eerste klas zit je in een echte havoklas en krijg je les van
gespecialiseerde havodocenten. Al jaren bewijst de havo van het Ostrea
Lyceum door uitstekende eindexamenresultaten dat het een hele goede
opleiding is. Daar zijn we als havo natuurlijk trots op.
Je voelt je er thuis
Op de havo van het Ostrea Lyceum vinden we het belangrijk dat er goed,
interessant en uitdagend les wordt gegeven. Maar een goede sfeer is net zo
belangrijk. Alleen als je je thuis voelt, kun je ook goed presteren
en dus mooie cijfers halen. Direct aan het begin van het schooljaar
organiseren we daarom een leuke introductieweek met
allerlei spannende kennismakingsactiviteiten. Zo voel
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Wat kun je met een havodiploma?
De havo duurt 5 jaar. In klas 1, 2 en 3 krijg je nog alle vakken. Zo ontdek je
wat je leuk vindt en waar je talenten liggen. Aan het einde van klas 3 kies je
een profiel. Dat zijn een aantal vakken waar je goed in bent of waar je speciaal in geïnteresseerd bent of die belangrijk zijn voor de studie die
je na de havo wilt volgen. Natuurlijk word je bij die keuze goed
begeleid.
Met je havodiploma kun je naar het Hoger Beroeps Onderwijs. In
het HBO kun je voor je toekomstige beroep studeren. Met je havodiploma kun je ook naar het vwo. Het Ostrea Lyceum heeft een
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Het Ostrea Lyceum, ruimte voor elk talent, daar voel je je thuis!
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Muziek als examenva

Bijzonder op de havo van het Ostrea Lyceum
De havo van het Ostrea Lyceum is natuurlijk niet zo maar een havo, het
is een bijzondere havo! En een bijzondere havo heeft speciale dingen in
de aanbieding. We noemen er een paar:
Sportklassen
In klas 1, 2 en 3 kun je kiezen voor de sportklassen. Je krijgt dan twee
uur in de week extra sport. Je gaat dan bijvoorbeeld skeeleren, mountainbiken, schaatsen, breakdancen en nog veel meer! Via de website van het
Ostrea Lyceum kun je je aanmelden voor de sportklassen.
BSM
Vanaf klas 4 kun je op het Ostrea kiezen voor LO (lichamelijke opvoeding) als examenvak! Het
heet BSM wat staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij. Ben je sociaal, organiseer je graag
activiteiten en heb je een brede interesse in sport, dan is BSM echt iets voor jou!
Anglia
Leerlingen die goed zijn in Engels kunnen op de havo vanaf klas 1 Anglia-examens doen. Dat
zijn echte Engelse examens. Very interesting of course!
Business School
Op de havo van het Ostrea kunnen jonge ondernemers die later een eigen bedrijf willen starten
de Business School volgen. De havo van het Ostrea Lyceum is de enige officiële Vecon Business
School in Zeeland.
Natuur, Leven en Techniek
Vanaf klas 1 krijg je op de havo van het Ostrea Lyceum NLT, dat is Natuur, Leven en Techniek.
NLT is een spannend vak waarbij je technisch leert denken en ook echt technische dingen
maakt. Wat je leert bij wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie pas je echt toe. Zo wordt
tenminste duidelijk waarom je al die theorie leert! NLT is trouwens een vak waarin je in havo 5
ook examen kunt doen.
Muziek en Beeldende vorming als examenvakken
Voor creativiteit is veel ruimte op de havo. Vanaf klas 1 krijg je de vakken muziek en beeldende
vorming. In deze beide vakken kun je in havo 5 ook examen doen.
Cisco
De computer speelt een belangrijke rol op de havo. Bij alle vakken wordt er regelmatig met
de computer gewerkt. Leerlingen die zich willen specialiseren in de digitale wereld kunnen de
Cisco-module volgen. Dit is een IT-cursus voor echte liefhebbers.
Voor ieder talent is er ruimte!
Je ziet het, of je nou creatief, sportief of technisch bent, een talenknobbel
hebt of er een jonge ondernemer in jou schuilt, op de havo van het
Ostrea Lyceum is er voor iedereen een plek!
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