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Het Amadeus Lyceum is een cultuurprofielschool waar je je creatieve 
vermogens, je talenten en je vaardigheden kunt ontwikkelen. Dit alles 
vanuit een onderzoekende houding met daarbij de beste begeleiding. 
Ons cultuuronderwijs geeft je kennis mee over kunst, media en ons 
erfgoed. Het heeft in het bijzonder de functie om jouw creatieve 
denken te stimuleren en te ontwikkelen. Het geeft je inzicht in jezelf 
en in de belevingswereld van anderen.  

We zoeken verbinding op het Amadeus Lyceum. Verbinding met 
elkaar, maar ook met de wereld. Dat biedt kansen voor een rijk, 
inspirerend en betekenisvol leven.  
 
Anita Swenneker
Rector

 Koning Willem-Alexander:
“Creativity is the steam engine of the 21st century. It is driving  

innovation and bringing a new dynamic to cities. In the future, the 
availability of sufficient creative talent will determine economic 

power and cultural vitality. That's why creative skills are so essential. 
We need creative people and creative solutions to help improve the quality of

our lives and to develop new sources of value in our  economies.””

...

De wereld en de arbeidsmarkt veranderen ongelooflijk snel. Onze maat-
schappij is constant in beweging en de samenleving vraagt steeds opnieuw 
om innovatie en creatieve oplossingen. Je hebt daardoor andere life skills no-
dig dan vroeger. Het ontwikkelen van innovatief vermogen en de vaardig-
heid om je snel en flexibel aan te passen worden steeds belangrijker. Daar 
wordt nu en in de toekomst om gevraagd. Cultuur en cultuuronderwijs leve-
ren daaraan een belangrijke bijdrage. Want cultuur verrijkt, geeft inspiratie 
en bezieling. En geeft de mogelijkheid om je breed te ontplooien.

Toekomstproof
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 Op het Amadeus Lyceum hebben we een eigentijdse kijk op 

onderwijs, gebaseerd op onze kernwaarden. Deze vormen de basis 

voor de inrichting van het onderwijs en voor hoe wij met elkaar om 

willen gaan (de dagelijkse praktijk). 

  
Kernwaarden

Persoonlijke 
ontwikkeling 

Zelfsturing 

Dialoog &
respect

Creativiteit 

Amadeus 
Lyceum

Persoonlijke ontwikkeling 
Ontdekken waar je kwaliteiten liggen en hoe deze te benutten. 
Waar ben jij goed in? Waar wil je aan werken? Kun je hulp van anderen  
gebruiken of help je hen juist een handje? We kijken samen naar wat goed 
is voor jou. Dat jij je persoonlijk ontwikkelt, daar gaat het om. Op welke ma-
nier dat het beste kan, is voor iedereen anders. We stippelen samen een 
goede route uit zodat jij jouw talenten ontdekt en leert benutten.  

Dialoog en respect
Samen werken, samen leren. 
Op het Amadeus Lyceum dagen we je uit om samen te leren en te werken. 
We hebben respect voor elkaar en luisteren naar elkaar. We zien elkaar echt 
staan! We proberen de ander te begrijpen en spreken elkaar aan op  
ongewenst gedrag, samen zijn we verantwoordelijk. 

Zelfsturing
Leren verantwoording te nemen voor je eigen leerroute. 
Als leerling ben je actief met jezelf bezig. Je krijgt alle ruimte om jouw 
ambities en doelen waar te maken. De mentor speelt daarbij een 
belangrijke en centrale rol. We geven je zoveel verantwoordelijkheid als je 
zelf aankunt. En begeleiden je daarbij zorgvuldig naar het te realiseren 
einddoel: je diploma en een goede voorbereiding op je toekomst.

Creativiteit: 
Creatief denken stimuleren en ontwikkelen. 
Onze school hecht veel belang aan de waarde van cultuur en creatief 
denken. Wij stimuleren bij onze leerlingen een onderzoekende en open 
houding. Jezelf laten zien en onderzoekend kijken naar wat anders is, daar 
werken we aan.
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Cultuurprofiel
Op het Amadeus Lyceum werken we met een cultuurcurriculum. Dat 
betekent dat we de vakken zoveel mogelijk op elkaar aan laten 
sluiten vanuit een kunst- en cultuurperspectief.  

• Je leert op die manier veel over de wereld;  
• Je leert veel over jezelf en over anderen;  
• Je bent creatief bezig en haalt zo het beste uit jezelf. 

Hoe 
werken 
we?
Het Amadeus Lyceum begeleidt en ondersteunt je in de volle breedte 

van je ontwikkeling en in je leerproces. Op die manier kun je straks 

zelfstandig, zelfsturend en zelfverzekerd in de samenleving staan. 

Les in domeinen
Wij vinden het belangrijk dat jij je zelfstandig kunt ontwikkelen. Op het 
Amadeus Lyceum krijg je daarom les in domeinen. Dit zijn ruimtes waarin 
je met je eigen klas zelfstandig, onder begeleiding, kunt werken. Een 
domein biedt ruimte aan maximaal 90 leerlingen.  

De experts (vakdocenten) geven instructie in serres. Een serre is een afge-
scheiden deel van een domein en is geschikt voor 32 leerlingen.  
In elk domein zijn er altijd experts en domeinbeheerders aanwezig die je 
ondersteunen en ervoor zorgen dat jij goed op schema blijft. Je bent niet 
de hele dag in het domein. Zo worden sport en bewegen, practicum bij 
Mens en Natuur en onderdelen van Kunst en Cultuur in ruimtes buiten het 
domein gegeven. 
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Samenwerken
Binnen een klas zijn er groepjes van maximaal vier leerlingen die een 
bepaalde periode samenwerken. Elke periode worden er nieuwe groepjes 
gevormd. De mentor voert begeleidingsgesprekken met het groepje, 
meestal volgens een vaststaand rooster. De groepsgesprekken gaan over 
de taken, samenwerken en plannen. Ook onderwerpen die je zelf aan-
draagt, komen aan bod.

Eigen laptop en ELO
Vanaf het eerste leerjaar werk je op een eigen laptop die je (bij voorkeur) 
aanschaft bij Boekloos. De lesstof wordt grotendeels aangeboden in Ma-
gister. Via het internet kun je ook vanuit huis inloggen.

Zelf plannen
We besteden veel aandacht aan het zelf leren plannen van jouw tijd. Dat 
begint al meteen in de brugklas. We doen dat bijvoorbeeld met een 
weekbrief waar onder andere in staat welke lesstof je binnen een bepaal-
de periode moet beheersen en wanneer er getoetst wordt. Daarnaast is er 
ook een afvinklijst waarin staat welke opdrachten binnen een week af 
moeten zijn. 

Aan de hand van deze weekbrief en de afvinklijst maak je in overleg met 
het betreffende werkgroepje elke week een planning. De mentor volgt de 
planning en de voortgang en bespreekt dit tijdens het mentorgesprek.

Na de brugklas
We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen en helpen je daar natuurlijk 
bij. Aan het eind van leerjaar 1 wordt duidelijk op welk niveau je door-
stroomt. Daarbij kijken we naar je leerresultaten, je werkhouding en inzet. 
Met jou en je ouders bespreken we regelmatig de voortgang. 

Moderne vreemde talen in leerjaar 1 en 2
In de brugklas krijg je behalve Engels ook Frans. In de loop van leerjaar 1 
maak je in de ‘talencarrousel’ kennis met Duits en Spaans. Uiteindelijk 
maak je, naast de verplichte vreemde taal Engels, een keuze uit twee van 
de drie overige vreemde talen voor in het tweede jaar.
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{
U- talent
U-Talent is het talentprogramma in samenwerking met de Universiteit 
Utrecht en 28 andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio 
Utrecht. U-Talent is er voor leerjaar 1 tot en met 6. Het vraagt om 
enthousiasme, maar ook een goede zelfsturing. De schoolprojecten 
worden namelijk binnen schooltijd gedaan, in een vast lesuur per week.

Taaltalent
Zit je in de bovenbouw, heb je interesse in taal, communicatie en cultuur 
en wil je jezelf daarin verdiepen, dan is het programma Taaltalent aan de 
Universiteit Utrecht misschien wat voor jou. Je volgt dan colleges bij de 
masteropleiding ‘Interculturele Communicatie’. De colleges bespreek je 
na op school met je experts. Met veel bagage en inzicht bereid je je voor 
op een thema voor je profielwerkstuk en leer je onderzoeksvaar-
digheden van het vak ‘interculturele communicatie’ aan. Op deze manier 
ben je optimaal toegerust om je profielwerkstuk vorm te geven. 
Bovendien krijg je als je deelneemt een kijkje in de keuken van de 
Universiteit Utrecht en kun je jezelf met dit programma oriënteren op 
een studie.

Talent-
ontwikkeling
Op het Amadeus Lyceum doen we er alles aan om jouw ta-
lenten te ontwikkelen. Zo hebben we een excellentiepro-
gramma, is er een ExtrAmadeus-programma, zijn er elk 
jaar tweedaagse 
campusprojecten en is er de brede School Academie (BSA) 
voor leerlingen uit de brugklas. Genoeg te doen dus!

Brede School Academie
De BSA is bedoeld voor gemotiveerde kinderen met talent vanaf groep 6 
tot met de brugklas, waarvan de beheersing van de Nederlandse taal ach-
terblijft bij hun leerpotentie en ambitie. Kijk voor meer informatie op 
www.bsa-utrecht.nl.

Tweedaagse campusprojecten
Elk jaar zijn er ook tweedaagse campusprojecten voor 3 havo (op de ho-
geschool) en 3 en 4 vwo (op de universiteit). Je kunt dan naar keuze een 
eigen onderzoek doen, samen met leerlingen van andere scholen. Dat 
presenteer je dan aan de groep. Bij 4 vwo 4 worden voor deze 
presentaties ook de ouders uitgenodigd.

ExtrAmadeus 
Met het ExtrAmadeus-programma kun je cursussen naar keuze volgen op 
het gebied van onderwijs, cultuur, sport, welzijn en natuur & techniek. Zo 
ervaar je zelf wat er naast de normale leergebieden nog meer te doen en te 
leren is. Voorbeelden van ExtrAmadeus-activiteiten zijn de workshops: vlog-
gen, zingen, koken, graffiti, gebarentaal en skateboarden.
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Persoonlijke ontwikkeling 
Toekomstproof: daar hoort natuurlijk ook persoonlijke ontwikkeling bij! 
Wat zijn jouw sterke eigenschappen? Waarin zou je jezelf nog willen 
ontwikkelen? Wat zijn je doelen voor de toekomst, en wat is ervoor 
nodig om die waar te maken? Hoe ontwikkelt de maatschappij zich en 
op welke manier ben jij belangrijk? We dagen je graag uit en 
ontwikkelen samen de loopbaancompetenties die jij nodig hebt voor 
jouw loopbaan op het Amadeus Lyceum én daarna! 

Mentor
Op het Amadeus Lyceum zien we jou echt staan. Je mentor speelt een 
coachende rol. Even een gesprekje kan altijd. We vragen wel van jou om 
zelf actief te zijn en aan te geven waar je hulp bij nodig hebt. Samen 
komen we graag tot een goede oplossing. We helpen je om het beste uit 
jezelf te halen!  

De mentor is ook de eerste contactpersoon voor jouw ouders. Op het 
Amadeus Lyceum hebben we een open communicatie en betrekken we 
zowel jou als je ouders nadrukkelijk bij je ontwikkeling en je voortgang. 

Magister
Zowel jij als je ouders kunnen de voortgang volgen via Magister. Jullie 
krijgen met een eigen inlogcode en wachtwoord toegang. In Magister 
zijn de studieresultaten en verslagen van de mentorgesprekken te zien. 
Bij vragen kan er altijd contact worden opgenomen met de mentor voor 
een gesprek

Persoonlijke begeleiding is vanzelfsprekend op het Amadeus 
Lyceum. Heel belangrijk is je mentor. Die kan je bij heel veel dingen 
helpen! Verder besteden we veel aandacht aan huiswerk- en loop-
baanbegeleiding. Jouw ouders kunnen de voortgang van je school-
prestaties zien in Magister.  

Persoonlijke
begeleiding
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 De kwaliteit van ons onderwijs is belangrijk. In de onderbouw nemen we 

vier keer een Cito-volgtoets af om onafhankelijke toetsing van 

leervorderingen bij de kernvakken te meten. Jou met een goed diploma 

opleiden tot een wereldburger, daar draait het om! De eindexamenresul-

taten zijn daarbij heel belangrijk. Maar ook hoe wij extern beoordeeld 

worden, bijvoorbeeld door de onderwijsinspectie en vanuit de website 

Vensters voor Verantwoording.

Examenresultaten
Onze examenresultaten zijn uitstekend. Kijk voor de resultaten van het 
afgelopen jaar op www.amadeuslyceum.nl. We werken er continu aan 
om onze onderwijskwaliteit te verbeteren. 

Externe beoordeling
De inspectie voor het onderwijs brengt jaarlijks een rapport uit, waarin 
de opbrengsten van de school staan beschreven. De inspectie heeft de 
kwaliteit van het onderwijs van alle afdelingen van het 
Amadeus Lyceum positief beoordeeld.

Kwaliteit
Ons team
We vinden een goede band met al onze leerlingen belangrijk! We 
motiveren jou om het beste uit jezelf te halen vanuit een open houding. 
De specifieke vakkennis en ervaring die we hebben, delen we natuurlijk 
graag met jou. Heb je vragen? Stel ze gerust!

Leerlingenraad
Hoe kan het nog leuker en beter op het Amadeus? Daar zet de leerlingen-
raad zich voor in! Een groep van enthousiaste leerlingen uit verschillende 
leerjaren overlegt maandelijks over allerlei onderwerpen. Zij geven de 
schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies en hebben zes keer per jaar 
een afspraak met de rector. Ook wordt de leerlingenraad soms 
uitgenodigd bij vergaderingen van de medezeggenschapsraad. 

Ouderraad
De ouderraad (OR) wordt gevormd uit oudervertegenwoordigers van alle 
zes leerjaren van het Amadeus Lyceum. Iedere twee maanden vindt 
overleg plaats met de schoolleiding over onder andere de dagelijkse gang 
van zaken op school en onderwerpen voor de contactavonden. Daarnaast 
is de OR actief betrokken bij open dagen, informatieavonden voor nieuwe 
ouders en vele andere activiteiten.

Contactavonden
Om goed onderwijs te kunnen geven en een veilig en gezond onderwijs-
klimaat te creëren spelen ook ouders een belangrijk rol. Daarom 
organiseren we regelmatig avonden waar experts en ouders met elkaar 
van gedachten wisselen. Bijvoorbeeld over het begeleiden van leerlingen, 
rapportages en hoe we ons onderwijs verder kunnen ontwikkelen. Houd 
de agenda in de gaten. We verwelkomen je graag op het 
Amadeus Lyceum! 
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Meest gestelde 
vragen
Wat moet een leerling kunnen om goed mee te komen op het 
Amadeus Lyceum? 
Van leerlingen wordt een onderzoekende houding en een actieve rol 
gevraagd. Uiteraard wordt de leerling hierbij begeleid. Om te zorgen dat de 
leerling alle hulp krijgt die nodig is voor goede leerprestaties heeft het 
Amadeus Lyceum meer mentortijd dan op de gemiddelde andere school.

Hoe groot zijn de klassen maximaal in de brugklas?
Op het Amadeus Lyceum zitten er in principe 30 leerlingen in een klas.

Hoe gaat het Amadeus Lyceum om met loten?
Als er overaanmeldingen zijn op een bepaalde afdeling, moet het 
Amadeus Lyceum zich houden aan de POVO-procedure (zie www.aar-
hetvo.nl). De afgelopen 15 jaren heeft het Amadeus Lyceum vier keer 
moeten loten; drie keer op vmbo-tl niveau en één keer op de havo.

Hoe wordt er omgegaan met mogelijke leerstoornissen, gedrags-
stoornissen en/of aandoeningen die het presteren op school 
kunnen beïnvloeden? 
Begeleiding vindt in eerste instantie plaats in de klas onder de 
verantwoordelijkheid van de mentor. Als er extra steun nodig is, wordt het 
zorgadviesteam ingeschakeld. Van daaruit kunnen extra interventies 
worden ingezet. Bijvoorbeeld handelingsadviezen voor de docenten, een 
training of inzet van de gezinswerkers. Uitgangspunt daarbij is dat we 
zoveel mogelijk rekening houden met wat de leerling nodig heeft om 
goede leerprestaties te behalen (maatwerk).

Hoe wordt het contact met ouders onderhouden?  
Elke leerling heeft een mentor. De mentor is samen met de leerling en de 
ouders verantwoordelijk voor het realiseren van de gewenste leerresulta-
ten. De mentor heeft regelmatig contact met de leerling en heeft twee 
keer per jaar persoonlijk contact met de ouders en leerling samen. Alle
 belangrijke afspraken worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem 
‘Magister’. Uiteraard krijgen ouders een inlogcode om de leerprestaties te 
volgen.

Welke begeleiding krijgt mijn kind bij de overstap naar het  
Amadeus Lyceum? 
Alle leerlingen krijgen een mentor toegewezen waarmee wekelijks 
contact is. De mentor begeleidt de leerling bij het leren op het Amadeus 
Lyceum. Dit betekent dat er in leerjaar 1 extra veel aandacht is voor het 
zelf leren plannen en leren samenwerken.
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Hoe wordt er bepaald op welk  niveau mijn kind instroomt? Waarom worden leerlingen op het Amadeus Lyceum geplaatst in 
groepen van een vergelijkbaar  niveau?
We kunnen de leerling in de brugklas met gelijkwaardig niveau veel 
beter monitoren dan in klassen met verschillende niveaus. Zo hebben 
we heel snel in de gaten of de leerling extra stof aan kan of juist een ex-
tra steuntje nodig heeft. Het gaat hierbij om TL, havo, atheneum en ook 
een aparte gymnasiumbrugklas. Leerlingen die beter blijken te preste-
ren bieden we extra lesstof aan. Voor deze leerlingen is het mogelijk om, 
aan het einde van leerjaar 1, door te stromen naar een andere afdeling. 
Leerlingen die achter dreigen te blijven bieden we extra hulp. 

Hoe lang duren de lessen?
Er wordt op dit moment (schooljaar 2020/2021) gewerkt in lesblokken 
van 45 minuten.

Laptops
Iedere leerling gebruikt op het Amadeus Lyceum een eigen laptop. Deze 
laptop wordt door ouders zelf aangeschaft (bij voorkeur) bij Boekloos. 
Hiervoor is een speciale webshop ingericht. De bij Boekloos aangeschafte 
laptops worden voorzien van een ‘Amadeus image’. Hierin zijn alle op 
school benodigde software en applicaties opgenomen. Een bij Boekloos 
aangeschafte laptop is dus gebruiksklaar voor het Amadeus Lyceum. 
Door de keuze voor een vaste leverancier en vaste modellen kunnen wij 
garanderen dat iedereen in principe over alle benodigde software en 
applicaties beschikt, ontstaat er  uniformiteit en kunnen wij op school een 
groot deel van het beheer van de laptops verzorgen. Kleine problemen 
lossen wij zelf op, voor grotere problemen hebben wij goede afspraken 
met Boekloos gemaakt. In geval van reparaties die door school of via 
Boekloos uitgevoerd worden, is er voor leerlingen een leenlaptop 
beschikbaar. Voor de veelgestelde vragen over (het gebruik van) laptops 
op het Amadeus verwijzen wij graag naar  het intranet of de website van 
Boekloos.

In Utrecht is met alle schoolbesturen het principe afgesproken dat het 
basisschooladvies enkelvoudig is waar dat kan en meervoudig waar dat 
nodig is. Dat wil zeggen dat een basisschool één onderwijsniveau advi-
seert (bijvoorbeeld vmbo tl of vwo) waar dat kan en een meervoudig ad-
vies als het best passende onderwijsniveau niet enkelvoudig kan 
worden aangeven. Dit schooladvies is op grond van de wet bindend. Bij 
een meervoudig schooladvies is het laagste niveau van het meervoudig 
advies bindend. Het voortgezet onderwijs moet dit advies overnemen 
en de leerling plaatsen op het bindend onderwijsniveau dat de basis-
school adviseert. Een leerling kan alleen worden aangemeld op een 
school die het onderwijsniveau van het schooladvies aanbiedt. De 
schoolbesturen hebben de afspraak dat VO-scholen leerlingen met een 
meervoudig advies aannemen als zij beide onderwijsniveaus van het 
meervoudig advies op hun school aanbieden

De basisschool geeft naast het schooladvies 
ook een voorkeur aan voor een 
brugklastype/plaatsingsadvies. Voor een 
leerling met een schooladvies vmbo/tl kan 
dat bijvoorbeeld een brugklas vmbo tl/havo 
zijn. Door deze voorkeur aan te geven kan de 
basisschool uiting geven aan de groeimoge-
lijkheden van leerlingen. Een voorkeur voor 
een brugklastype is niet bindend. 
Het Amadeus biedt alleen enkelvoudige 
brugklassen (dus vmbo-tl of havo of vwo)
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Digitale school
Wil je meemaken hoe het is om bij ons op school te zitten? 
Volg ons dan op social media!

Instagram:  amadeus_lyceumvleuten
Facebook:  AmadeusLyceum
YouTube:  Amadeuslyceum1
SnapChat:  amadeus_lyceum

Zit je in groep 8 en heb je vragen over onze school?
App ze dan naar onze leerlingenraad: 06 107 85 257



www.amadeuslyceum.nl

Amadeus Lyceum
Burchtpoort 3
3452 MD Vleuten
030 677 43 38
info @ amadeuslyceum.nl


