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WIE ZIJN WIJ? 

Het Einstein Lyceum is een openbare 
scholengemeenschap voor mavo, 
havo, atheneum en gymnasium 

midden in Hoogvliet en onderdeel van 

Scholengroep Nieuw-Zuid (SNZ). De 

kwaliteit van onze lessen is terug te zien 

in de resultaten van onze leerlingen en 

het team van leraren. Onze school heeft 

van de onderwijsinspectie het predicaat 

Goed ontvangen. Naast ons standaard 

onderwijsprogramma bieden wij extra’s 

aan zoals World Class, Beeldklas, 
Sportklas, Muziek en Dans.

AANDACHT VOOR ELKAAR 

Het Einstein Lyceum bruist. Ruim 900 

leerlingen spelen hier hun eigen wedstrijd. 

Wij zien de school als een stadion. De 

leerling staat op de middenstip. Mentoren, 

docenten en ouders moedigen de leerling 

aan. We bereiden de leerling voor om 

zijn plek in de samenleving te ontdekken. 

De leerling heeft hierbij de regie. Elke 

leerling speelt zijn eigen wedstrijd om 

te scoren. Op drie niveaus: resultaten, 

sociale vaardigheden en omgaan met 

vrijheden van zichzelf en de ander. Met de 

leerling ontdekken wij hoe hij de wedstrijd 

speelt, wat bij hem past en hoe hij zich 

ontwikkelt. Er worden successen gevierd 

en tegenslagen verwerkt. Het uiteindelijke 

doel wordt behaald; soms met een 

omweg. De leerling is verantwoordelijk 

voor zijn eigen wedstrijd en succes. 

Een wedstrijd speel je nooit alleen. De 

leerlingen leren om samen te werken. 

Betrokken teamleden en ouders vinden 

we langs de zijlijn en op de tribune. 

SCHOOL DICHTBIJ 

Wij bieden onze leerlingen een modern 

schoolgebouw. We gymmen in het sport-

gebouw bij de school en bij Rijnmond 

Hoogvliet Sport. In de Art Studio exposeren 

we examenwerk. En met metrostation 

Zalmplaat naast de deur is onze school 

goed bereikbaar!

 Sportklas en World Class 04. Voor sportievelingen en wereldburgers

 Ons onderwijs 05. Mavo, havo, atheneum en gymnasium

 Ervaar het Einstein! 06. Volg ons, like ons en kom langs 

www.einsteinlyceum.nl

Einstein krant

School waar je gezien wordt

Einstein Lyceum 2022-2023 - Editie 12

Met ingang van dit schooljaar zijn wij de schoolleiding van deze fijne school.  
Een school om trots op te zijn. Het Einstein Lyceum biedt een veilige, stimulerende 
en betrokken leeromgeving. Met behulp van een uitdagend onderwijsaanbod, 
coaching en heldere afspraken werken leerlingen samen met docenten en andere 
leerlingen aan een sterke kennisbasis, persoonlijke groei en betrokkenheid bij 
elkaar en de maatschappij. Op deze manier bereiden wij onze leerlingen voor 
op de toekomst en de stap naar het vervolgonderwijs. Op onze school wordt 
iedereen gezien, maar heeft ieder ook de verantwoordelijkheid om van zich te 
laten horen en zich te laten zien. Leerlingen van alle niveaus gaan met elkaar op 
reis, vieren feest en we gaan samen uitdagingen aan. 

Welkom
Volgend jaar maak je de mooie stap van de basisschool naar 
het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat je een nieuwe 
school gaat kiezen. In deze krant lees je waarom het Einstein 
Lyceum voor jou de juiste school is. Kom naar de open dag 
of laat je ouder of verzorger een afspraak maken om onze 
school in bedrijf te zien!

Schoolleiding Einstein Lyceum Frank Stoker (teamleider havo), Barbara Fischer (teamleider vwo), 

Roelof Louwsma (a.i. directeur) en Mohammed Bousnane (teamleider mavo).
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Rose-Leigh:  

' Welkom op  

mijn school.'



Voor de leerlingen die een (voorlopig) 

vwo-advies hebben gekregen, draaien 

we al enkele jaren een succesvol pre-vwo 

programma. Hiermee bieden we leerlingen 

een extra uitdaging in de vakken klassieke 

talen, Frans, muziek, science, wiskunde en 

geschiedenis. Aanmelden en deelname 

gebeurt in overleg met de leerkracht van 

de basisschool en vindt plaats tussen no-

vember en maart.

STADSDICTEE 
Bijna ieder jaar neemt de school deel aan 
het Rotterdams Stadsdictee. Stel je eens 
voor dat burgemeester Aboutaleb in de 
raadszaal het Stadsdictee voorleest en 
dat jij in de zaal zit. Als je kiest voor onze 
school, kan dat!

PRE-VWO 

Voor jou, maar ook voor je ouders zal de overstap naar het voortgezet 
onderwijs (vo) een grote stap zijn. Het Einstein Lyceum vindt een 
goede samenwerking met de basisscholen in de omgeving erg 
belangrijk. Op deze manier kunnen we de overstap naar het vo 
wat makkelijker maken. Het taal- en rekenonderwijs gaat door 
waar de basisschool is geëindigd. Veel leerlingen van groep 8 
zijn bij ons te gast in december. Wij komen regelmatig langs 
op de basisscholen en er is veel contact met de leerkrachten 
van groep 8. Zo zijn er samenwerkingsverbanden op het 
gebied van taal en rekenen en zien we elkaar bij gastlessen, 
scholenmarkten en overdrachtsgesprekken.

PERSOONLIJKE OVERDRACHT 

Een belangrijk moment voor elke leerling in groep 8 is de aanmelding 

voor het vo. Je komt samen met je vader, moeder of verzorger tijdens 

de inschrijfperiode naar het Einstein Lyceum met een advies van de 

basisschool. Het advies van de leerkracht is voor het Einstein Lyceum 

bindend, dat betekent dat je bij ons in een klas komt die aansluit bij het 

advies dat je basisschool heeft gegeven. Bij ons op school worden geen 

extra toetsen afgenomen. Met alle nieuwe leerlingen en hun ouder(s) wordt 

een kennismakingsgesprek gevoerd. Hierin komen de wensen van ieder kind, 

bijzonderheden en het advies van de basisschool aan de orde. In de periode 

na de inschrijfweken gaat het Einstein Lyceum bij elke basisschool op bezoek 

voor de persoonlijke overdracht. Tijdens deze gesprekken overleggen we met 

de leerkracht waar je het beste op je plek bent en waar we, als dat nodig is, extra 

ondersteuning kunnen bieden. Zo proberen we de start voor elke leerling zo prettig 

mogelijk te maken!

Van basisschool naar 
voortgezet onderwijs 

Young Impact We vinden het op onze school belangrijk 
dat kinderen leren nadenken over de wereld om hen heen. Jij bent 
de burger van de toekomst. Daarom besteedt het Einstein Lyceum 
veel aandacht aan jou als mens, want we vinden jouw ontwikkeling 
als persoon ook erg belangrijk! Door middel van het vak Young 
Impact leren we je in de eerste twee jaar vaardigheden aan om 
goed te kunnen functioneren in onze samenleving. In de lessen ga 
je met actieve werkvormen actuele problemen en problemen van 
onze maatschappij onderzoeken. Je maakt opdrachten waarvoor 
je in de les vaak een beoordeling krijgt. Doordat je daarbij samen 
moet werken, kun je veel van de lessen leren. Als je na twee jaar 
het vak afrondt, heb je een rugzakje bij je om goed voorbereid de 
maatschappij in te gaan! 

Het gymnasium op Einstein 
Latijn en Grieks zijn voor veel leerlingen nog onbekende vakken als ze van de 
basisschool komen. Daarom krijgen alle leerlingen in vwo-1 les in de belangrijkste 
eigenschappen van de waardevolle klassieke talen en culturen. Ze komen in contact 
met de Latijnse taal, het Griekse alfabet en de geschiedenis en mythologie van de 
Grieken en Romeinen. Zo krijgen al onze vwo-leerlingen een uitstekende basiskennis 
mee en kunnen ze na het eerste jaar een bewuste keuze maken tussen atheneum of 
gymnasium. Vanaf klas 2 hebben we een aparte gymnasiumklas. Naast een verdere 
verdieping in Latijn en Grieks bieden we deze klas extra verrijking aan in de vorm van 
gymnasiumexcursies, een Rome-reis in leerjaar 4 (waar ook leerlingen van de mavo 
en havo mee naar toe mogen) en een klassiek theaterprogramma in de bovenbouw. 
Uiteindelijk behalen leerlingen na 6 jaar een waardevol gymnasiumdiploma, waarmee 
alle universiteiten in binnen- en buitenland toegankelijk zijn.

02.



Creativiteit staat centraal
Het hele jaar door klinkt op de bovenste verdieping muziek.  
We zingen en spelen op verschillende instrumenten. Dus wie er 
altijd al van gedroomd heeft om gitaar te leren spelen, een band 
op te richten of te zingen in een popkoor: het kan allemaal. En 
is dansen jouw passie? Dan kun je nu ook lessen volgen op een 
dansschool! Alle leerlingen kunnen hier gratis gebruik van maken.

MUZIEK 
‘Aan het begin van het schooljaar vertellen we over het aanbod’, vertelt Killian 

Elbers, de muziekdocent. ‘Daarna kunnen leerlingen zich aanmelden, maken wij 

groepjes en plannen we de muzieklessen. Het is leuk om te zien hoe serieus ze 

muziek nemen. Ze moeten thuis ook goed oefenen hoor', lacht Killian. ‘Jaarlijks 

doen zo’n honderd leerlingen mee aan de lessen. Muziek is niet alleen leuk om te 

doen, het is ook een goede uitlaatklep. Leerlingen werken aan hun concentratie, 

houding en coördinatie. Aan het eind van het schooljaar organiseren we in de 

aula een groot concert ‘E=MC2’ voor ouders, broertjes, zusjes, familie en vrienden. 

Dat is altijd één groot feest.’

DANS 

Voor alle dansliefhebbers bieden we danslessen aan! Zo werk jij aan jouw 

dansvaardigheden en leer je zelf een choreografie maken. De danslessen worden 

gegeven door en bij dansschool JDM, zodat jij (nog) beter wordt in jouw passie. 

Dit allemaal onder schooltijd. Lijkt het je leuk om samen met andere leerlingen 

uit verschillende klassen te dansen en maakt je dit nieuwsgierig? Neem contact 

op met Daisy Lambillion via D.lambillion@einsteinlyceum.nl.

Expositie De examenwerken van de 
leerlingen tekenen tonen we elk jaar tijdens een 
expositie. Barry van Druten: ‘Heel professioneel 
stellen we met de leerlingen de expositie samen 
in de Art Studio. Vervolgens wordt de expositie 
officieel geopend met ouders en leerlingen.  
Het is geweldig dat we die mogelijkheid hebben 
op de Campus!’

Beeldklas Ben jij creatief met potlood, spuitbus, 
lijm, 3D-printer, tekentablet, fotocamera, hamer of 
schroevendraaier? Dan is de Beeldklas iets voor jou! Hoe teken 
je jezelf als anime met de hulp van een tekentablet? Wat komt 
er kijken bij het ontwerpen van een game? Wat kun je allemaal 
maken met een 3D-printer? Waarom werkt de ene reclame 
wel en de andere niet? Bij Beeldklas doorloop je verschillende 
modules binnen de thema’s Beeldverhaal, Ruimtelijk, 
Bewegend beeld en Fotografie. Na afronding van elk jaar 
ontvang je een beeldbekwaamheidscertificaat.

Voor deelname aan de Beeldklas wordt een vergoeding van  
€ 50,00 gevraagd.

Kunst & Cultuur
Barry van Druten, Saskia Verleg, 
Margriet van IJsseldijk, Nina 
Roozendaal, Vincent Coppen en Anke 
Zwinkels zijn de vakdocenten tekenen 
op het Einstein Lyceum. Wekelijks ga je, 
vanaf de brugklas, twee uur per week 
aan de slag in één van de ateliers.

Saskia Verleg: ‘Wat we eigenlijk doen 
is leerlingen zelfvertrouwen geven. 
Vaak denken leerlingen dat ze niet 
kunnen tekenen, maar je hoeft geen 
bijzonder talent te zijn. Het is net als met 
wiskunde: ook zonder wiskundeknobbel 
kun je goed je examen halen. Wij leren 
hoe je een idee in je hoofd met allerlei 

technieken kunt 
omzetten naar iets 
op papier of op de 
computer.’

Samen kunst en 
cultuur beleven  
Barry van Druten: 
‘Naast het werken 
in het atelier nemen 

alle eerste, tweede en derde klassen 
deel aan ons cultuurtraject. We gaan 
op excursie naar diverse musea zoals 
het Rijksmuseum in Amsterdam of de 
Kunsthal in Rotterdam en bezoeken 
voorstellingen in de Schouwburg 
Rotterdam. Afgelopen jaren zijn we 
met leerlingen van de bovenbouw naar 
Rome geweest. Een mooie culturele 
ontdekkingsreis met onze leerlingen van 
de mavo, havo en vwo.’

Samenwerking met cultuurinstellingen 
Het Einstein Lyceum werkt onder andere 
samen met Poetry International. Barry 
van Druten: ‘We vinden het belangrijk 
dat onze leerlingen in aanraking komen 
met enthousiaste dichtkunstenaars 
en op een podium leren staan.’ Voor 
kunstzinnige leerlingen zijn er ook na 
het Einstein Lyceum genoeg opties. 
Saskia Verleg: ‘Door goede contacten met 
vervolgopleidingen zoals het Grafisch 
Lyceum Rotterdam of de kunstacademie 
Willem de Kooning kunnen leerlingen 
goed doorstromen.’
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WORLD CLASS 
 
In ons onderwijs besteden we veel aandacht 
aan burgerschap. We bereiden je voor op jouw 
plek in de samenleving.  
 
Als je straks klaar bent, ligt de wereld aan je 
voeten. World Class biedt je extra uitdaging 
waarbij je verschillende vakken combineert in 
projecten over de wereld.  
 
Voor wie is World Class? 
Vanaf de brugklas tot aan de derde klas kun je – 
als je dit wil – meedoen met World Class. Tijdens 
deze lessen krijg je twee uur per week les en werk 
je aan projecten. Eerst beginnen we dichtbij huis 
en gaat het project over een wijk in Rotterdam. 
Daarna breiden we dit uit met de Benelux, Europa 
en de wereld. 

 
 
 
Is het een nieuw vak? 
Nee, World Class gaat om projectgestuurd 
onderwijs. Elk project bestaat uit een ‘probleem’ 
dat je samen met andere leerlingen gaat oplossen 
en waarbij je zelf aan de slag moet. Vakken die 
meedoen zijn aardrijkskunde, geschiedenis, 
economie, biologie, Engels en wiskunde.’

En alle lessen zijn in het Engels? 
Nee! World Class wordt soms in het Engels 
gegeven maar ook veel in het Nederlands. World 
Class is echt bedoeld voor leerlingen die van een 
extra uitdaging houden. En ja, de ene leerling 
ziet sport als een uitdaging en de ander wil graag 
meedoen met World Class. Elk project wordt aan 
het eind afgesloten met een presentatie, film of 
expositie. Zo leer je op een leuke manier nog veel 
meer. We gaan met World Class regelmatig op reis 
naar bestemmingen die passen bij de projecten. 
Zo wordt jouw wereld stapje voor stapje groter.

Sport als examenvak
Het Einstein Lyceum is een school waar bewegen 
centraal staat. Niet voor niets kun je op de mavo 
en havo sport ook als examenvak kiezen. En wil je 
vanaf de brugklas meteen flink aan de slag? Dan 
kun je meedoen met de Sportklas.

Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. De Sportklas is 

fysiek best zwaar, maar ben je sportief en gemotiveerd, 

dan rol jij vast en zeker zo door de toelating.

EXTRA SPORTLESSEN MET TENNIS, BOKSEN EN 
FREERUNNING 

Iedereen in de brugklas krijgt vier uur gymles op het 

Einstein Lyceum. Matthijs Dul, docent lichamelijke 

opvoeding: ‘De leerlingen uit de Sportklas krijgen nog 

eens wekelijks twee uur extra sport. Dan spelen we 

honkbal met een kleine bal, dagen we je fysiek extra 

uit en krijg je sportclinics met onder andere tennis, 

boksen en freerunning. In de tweede klas gaan we met 

de Sportklas drie dagen naar de Ardennen voor een 

intensief outdoor programma met klimmen, abseilen, 

mountainbiken en nog veel meer.’

EXAMEN LO2 OF BSM 

Op de mavo kun je in de derde klas LO2 kiezen en hier 

examen in doen. Voor de havo is dit Bewegen, Sport 

en Maatschappij (BSM). ‘Leerlingen uit de Sportklas 

hebben bij veel aanmeldingen voorrang. Dat is handig 

om nu al te weten, zeker als je straks bijvoorbeeld wilt 

doorstromen naar het CIOS of de HALO’, aldus onze 

docent lichamelijke opvoeding Daisy Lambillion. ‘Ik 

ben zelf oud-leerling van het Einstein Lyceum en koos 

als examenvak BSM. Daarna ben ik gaan studeren op 

de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding en 

ben ik nu docent lo op mijn eigen oude middelbare 

school. Zo is de cirkel compleet.’ 

SAMEN DE PISTE AF  
Wij zijn een sportieve school en daarbij passen 
sportieve reizen: de jaarlijkse wintersportreis naar 
Oostenrijk of een surfreis naar Frankrijk. Als leerling 
kun je je inschrijven voor deze onvergetelijke 
reizen. Of je nu wel of geen ski- of surfervaring 
hebt, dat maakt niet uit. Iedereen kan mee. Wat is er 
mooier dan samen met je klasgenoten of je beste 
schoolvrienden en -vriendinnen heerlijk van de 
besneeuwde hellingen af te suizen of van de golven 
te genieten? Elk jaar keren de leerlingen met een 
dikke glimlach terug.

Met World Class 
ligt de wereld aan 

je voeten
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MAVO 
 
Duur 4 jaar 

De mavo is een vierjarige 
theoretische opleiding.  
Het Einstein Lyceum biedt 
drie sectoren aan op de mavo: 
economie, techniek en  
zorg & welzijn. Na je examen kun 
je verder leren op de havo of 
doorstromen naar het mbo. 

Extra opties  
 World Class  
 Beeldklas  
 Tekenen als examenvak  
 Sportklas 
 Sport als examenvak (LO2)  
 Muziek of Dans

HAVO 
 
Duur 5 jaar 

De havo is een vijfjarige 
theoretische opleiding als basis 
voor een hbo-studie. Leerlingen 
die de ambitie hebben om door 
te stromen naar het vwo kunnen 
ook bij ons terecht. Tot havo 3 
heb je gezamenlijk les. Daarna 
kies je een profiel. Het Einstein 
Lyceum biedt alle bestaande 
profielen voor de havo aan. 

Extra opties  
 World Class  
 Beeldklas  
 Tekenen als examenvak  
 Sportklas 
 Sport als examenvak (BSM)  
 Muziek of Dans 
 Cambridge (bovenbouw)

VWO 
(ATHENEUM EN GYMNASIUM) 
Duur 6 jaar 

Op het Einstein Lyceum kun je 
een volwaardige zesjarige vwo- 
opleiding volgen met daarbij 
twee richtingen: atheneum of 
gymnasium.

 

Extra opties  
 World Class  
 Beeldklas  
 Tekenen als examenvak  
 Sportklas 
 Sport als examenvak (BSM)  
 Muziek of Dans 
 Cambridge (bovenbouw)

Maak je eigen keus 
In groep 8 geeft de basisschool jou je definitief advies. Het schooladvies is leidend bij de  
plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Wij bieden diverse leerniveaus aan waarin 
de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde een belangrijke plek in het rooster hebben.

TOELATING

Het schooladvies van de basisschool is 
leidend. Op www.einsteinlyceum.nl vind 
je nog meer informatie over de toelating 
en inschrijving. Heb je vragen, wil je nog 
een keer extra op school komen kijken 
of een les meemaken? Je bent altijd 
welkom. Bel wel even voor een afspraak: 
010-2957212.

LEERLINGBEGELEIDING 

Elke klas op het Einstein Lyceum heeft in de eerste leerjaren twee mentoren. 

Deze docenten geven ook les aan jouw klas. En... elke leerling op het Einstein 

Lyceum heeft een vaste mentor. Dus een van deze mentoren wordt ook jouw 

persoonlijke mentor/coach. De mentor is een eerste aanspreekpunt voor 

jou als leerling, maar ook voor je ouders. Je mentor helpt bij het oplossen 

van problemen en het beantwoorden van vragen. Er is op onze school veel 

aandacht voor onze leerlingen. De mentoren zijn erg betrokken en helpen 

jou als dat nodig is. Daarnaast hebben we voor elke afdeling een leerling-

coördinator die de mentoren ondersteunen in de leerlingbegeleiding. Als het 

nodig is kan ons schoolondersteuningsteam specifieke zorg bieden zoals onder 

andere de faalangsttrainingen of contacten leggen met externe partijen.

DECAAN 

Onze decanen helpen je bij het maken van persoonlijke keuzes als je nadenkt 

over je toekomst. Een belangrijke taak, want je wil als leerling natuurlijk 

wel toewerken naar een opleiding die bij je past. Samen met de mentoren 

besteden de decanen vanaf de brugklas aandacht aan deze keuzevaardigheid. 

Ze organiseren ook uitstapjes naar bedrijven en hogescholen of universiteiten. 

Zo leer je jezelf kennen en bewuste keuzes te maken. 

EXPERIENCE THE WORLD 

We vinden het ook belangrijk om onze leerlingen een brede kijk op de wereld 

mee te geven. We hebben daarom een groot aanbod van excursies en reizen, 

met onder andere een bezoek aan het Archeon, de Efteling, Disneyland Parijs 

en verschillende theaterbezoeken en vakexcursies. In de vierde klas gaan we 

een week op reis. Leerlingen kunnen kiezen voor een sportieve surfreis naar 

Frankrijk, Barcelona, Parijs of Rome. Op het Einstein Lyceum krijgt iedereen de 

kans om zijn wereld te vergroten!

En dan nog dit: 
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PS: Vragen kun je mailen naar
administratie@einsteinlyceum.nl

OPEN DAG
27 januari 2023

AGENDA Schrijf deze belangrijke data snel op in je agenda of op de kalender thuis!

GASTLESSEN 

 DINSDAG  
 13 DECEMBER 2022  13.00 - 15.30 UUR

Met je klas kun je een  
aantal gastlessen  
volgen op het Einstein  
Lyceum. Je juf of meester 
ontvangt hiervoor een 
uitnodiging.

OPEN DAG 

 VRIJDAG  
 27 JANUARI 2023  16.00 - 20.00 UUR

Nieuwsgierig naar 
onze school? Kom 
dan langs op vrijdag 
27 januari en laat je 
rondleiden door een 
van onze enthousiaste 
brugklassers.

Heb je je keus 
gemaakt? Dan kun 
je je inschrijven. Na 
plaatsing nodigen we 
jou en je ouders uit 
voor een persoonlijk 
gesprek op school.

EINSTEIN THE MOVIE 

 ONLINE 
 24 UUR PER DAG 7 DAGEN PER WEEK 

Moet je de open dag missen of  
wil je aan iemand anders laten zien  
hoe het Einstein Lyceum eruit ziet? 
Kijk dan naar ‘Einstein the movie’.  
Je vindt de film op onze  
website en Facebookpagina. 

En liken mag  
natuurlijk altijd.

Bij de start van het schooljaar leren de nieuwe 
leerlingen elkaar en de school goed kennen 
tijdens drie introductiedagen. Maartje Bakker 
vertelt: 

‘De brugklassers beginnen het schooljaar met 
een intensief kennismakingsprogramma. Het is 
toch even wennen dat je niet meer met allemaal 
vrienden en vriendinnen van vorig jaar in de klas 
zit, maar met allemaal kinderen die je nog niet zo 
goed kent. 

De eerste dag leer je de weg op onze school. 
Waar zijn de kluisjes? Hoe werkt het rooster? Wie 
zijn toch al die dames en heren van wie je les 
krijgt? En waar staan al die afkortingen voor? Ook 
fietsen we samen naar de sportvelden. Dan weet 
iedereen alvast de weg! 

De laatste twee dagen gaan de klassen aan de 
slag met hun mentor. Iedereen krijgt deze dagen 
de ruimte om te vertellen wie hij of zij is, wat je 
wel en niet prettig vindt en wat nou eigenlijk je 
dromen zijn voor de toekomst! Dit levert mooie, 
leuke, grappige maar ook hele ontroerende 
momenten op!

Na drie gezellige, maar 
intensieve dagen is 
het tijd om naar huis 
te gaan om goed 
uit te rusten voor 
de eerste ‘echte’ 
lesdag. Als nieuwe 
brugklasser ben je 
er dan helemaal 
klaar voor.’

Succes en veel 
plezier!

Leerlingcoördinator brugklas  

Maartje Bakker

Introductie  
brugklas

VOLG ONS

Meer weten over onze brugklassers?  
Ga dan naar www.einsteinlyceum.nl 
en lees hun eigen verhaal.

EINSTEIN LYCEUM 
Campusplein 18 
3192 CD Hoogvliet

Tel: 010-2957212 
www.einsteinlyceum.nl 
administratie@einsteinlyceum.nl

COLOFON 
Eindredactie, ontwerp & productie  
Ware Communicatie 
Fotografie Annemiek van Kinderen

einsteinlyceum
einstein.lyceum

INSCHRIJVEN 

  
 20 FEBRUARI  T/M 17 MAART 2023

Damian:
'Tijdens de  gastlessen proef  je de echteEinstein-sfeer.'
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