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Zuyderzee Lyceum
Emmeloord

School voor Talent,
Ontwikkeling
en Passie

Snel vertrouwd op een nieuwe school
Het Zuyderzee Lyceum biedt onderwijs
aan leerlingen verdeeld over zes
locaties. We geven het onderwijs op
kleinschalige scholen. Hier leer je
elkaar snel kennen en voel jij je in
korte tijd veilig en vertrouwd.
Zo maken we de stap van
de basisschool naar het Zuyderzee ONDERWIJS
Bij ons kun je veel leren en jezelf
Lyceum zo vertrouwd mogelijk.
elke dag ontwikkelen. Wij vinden
Je maakt al vóór de start van
het belangrijk dat je voorbereid bent
het schooljaar kennis met
op de toekomst. Zo krijg je naast je
het Zuyderzee Lyceum.

EEN OPENBARE SCHOOL:
IEDEREEN VOELT ZICH THUIS
Het Zuyderzee Lyceum is een openbare
school. Leerlingen, medewerkers en ouders
voelen zich thuis op het Zuyderzee Lyceum.
Iedereen is welkom en wordt gerespecteerd.
Het maakt niet uit waar je in gelooft of
welke culturele achtergrond je hebt. Op
het Zuyderzee Lyceum gaan we uit van
vertrouwen en respect voor elkaar. We
erkennen en waarderen verschillen. Een
positieve sfeer, met veel aandacht voor
normen en waarden: dat mag je verwachten
van het Zuyderzee Lyceum. We vinden het
belangrijk dat leerlingen, medewerkers en
ouders respectvol met elkaar omgaan.
SOEPELE OVERSTAP
We doen ons uiterste best om voor jou
de overgang van de basisschool naar het
Zuyderzee Lyceum makkelijker en minder
spannend te maken. Om je sneller en beter
te leren kennen, spreken we uitgebreid met
jouw basisschool. Ook organiseren we
in juni altijd een kennismakingsavond,
zo weet je alvast wie je nieuwe
klasgenoten zijn en wie je mentor is.
Heb je bij de overstap extra aandacht
nodig? Dan geven we die. Dit gebeurt
uiteraard in overleg.

gewone vaklessen ook les in digitale
vaardigheden. Ook helpen wij je
om jouw talenten te ontwikkelen,
dat doen we door middel van onze
talentprogramma's. Zo is er veel
aandacht voor sport en beweging,
taaltalenten, kunst en cultuur
en hebben we een prima exactaanbod. Wanneer je een talent bent in
sport, muziek of dans, dan kun je op
het Zuyderzee Lyceum in aanmerking
komen voor maatwerk.
EXTRA HULP NODIG?
Wij hebben bijna 1100 leerlingen in
Emmeloord. Dat is best veel. Toch merk
je dit niet omdat je les krijgt in een
van onze gebouwen. Op iedere locatie
hebben wij een zorgcoördinator die
kijkt welke hulp en ondersteuning bij
jou past. Wij willen dat je goed in je
vel zit.

Zuyderzee Lyceum Emmeloord
Prof. ter Veenstraat 5
8302 GA EMMELOORD
0527 635950
www.zuyderzeelyceum.nl
info@zuyderzeelyceum.nl
Facebook: /ZZlyceum
Instagram: @zuyderzee_lyceum
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo,
mavo
Opleidingsvariant(en):
Vwo+, Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar, Havo/
vwo brugjaar
Extra aanbod:
Anglia Masterclass, DELF (Frans), EOA/ISK
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
1100
Voor meer informatie:
Heb je vragen? Ga dan naar onze website
www.zuyderzeelyceum.nl/contact en vul
het formulier in. Je ontvangt zo spoedig
mogelijk een antwoord.
Het Zuyderzee Lyceum Emmeloord is
onderdeel van VariO Onderwijsgroep. VariO
Onderwijsgroep bestaat uit:

Wil je meer weten over het
Zuyderzee Lyceum? Kom dan
naar onze open dag op donderdag
21 januari 2021. Kijk voor meer
specifieke informatie en tijden op
www.zuyderzeelyceum.nl

n X-tuur: zelfsturend onderwijs
n Caleido, onderwijs voor
anderstaligen
n Bonifatius mavo, categorale mavo
n Zuyderzee Lyceum Lemmer (vmbo
bb t/m gymnasium en lwoo)
n Vakcollege, beroepsgericht onderwijs

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

