Infogids

vmbo-tl | havo | atheneum | gymnasium

Toekomstproof
“We bieden toekomstbestendig en eigentijds onderwijs. Daarom werken we
net
even anders dan op de meeste andere scholen, op een manier die
bijdraagt aan zelfsturing van de leerlingen en ruimte biedt voor persoonlijke
ontwikkeling. Zo krijgen leerlingen les in domeinen, niet in lokalen en speelt
de
mentor een coachende rol. Ook werken we met kleinschalige Onderwijsteams
die
(vaak meerdere jaren) verantwoordelijk zijn voor een kleine groep leerlingen.
Zo
leren experts en leerlingen elkaar goed kennen, krijgen leerlingen de beste
begeleiding en voelt een grote school toch kleinschalig.”

Kernwaarden
We hopen dat leerlingen onze school verlaten met veel meer dan alleen een
diploma. Daarom zijn creativiteit, zelfsturing, nieuwsgierigheid en dialoog &
respect voor elkaar heel belangrijk in onze “Amadeus cultuur”.
Zelfstandig en zelfsturend leren werken, met de juiste begeleiding. Aandacht
en respect voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Alle ruimte voor
creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Uitdagend onderwijs dat de

Cultuurprofielschool

nieuwsgierigheid prikkelt.

Het Amadeus Lyceum is een cultuurprofielschool, dat betekent dat we
cultuuronderwijs geven. Maar wat houdt dat in? Wat is eigenlijk cultuur? Het
is meer dan kunst, normen en waarden of tradities alleen. Cultuur is namelijk
een proces waarin we betekenis geven aan alles om ons heen. Zo kun je eigenlijk zeggen dat wij
mensen de hele dag bezig zijn op onze eigen cultuur te reflecteren. Dit doen
we in de politiek, in het nieuws, in de geschiedschrijving en in de kunst. Op

Creativiteit

het Amadeus Lyceum geven we cultuur een belangrijke plek in ons onderwijs
door het terug te laten komen in alle vakken. Door dat te doen kunnen leerlingen zich breder ontwikkelen, leren ze nieuwe oplossingen te bedenken en

Nieuwsgierig

Zelfsturing

flexibel te zijn. Ook leren ze hierdoor kritisch te denken, zichzelf goed te verwoorden, zichzelf in anderen te verplaatsen, samen te werken en (op zichzelf
) te reflecteren.

Dialoog en
respect

Scan hier de QR code om ons filmpje te kijken hoe
ons schoolsysteem werkt.

Het onderwijs
Je krijg veel mogelijkheden en ruimte om zelf je leerproces vorm te
geven.
Dit doe je door – steeds wat meer – regie te nemen over je leerdoelen. En zelf na te denken over vragen als: wat en hoe wil ik leren,
wat past bij mij, wat heb ik nodig? Mentoren, domeinbeheerders en
experts zijn er om jou te kennen en zo goed mogelijk te ondersteunen. Ze werken samen in een klein onderwijsteam en kijken echt
naar wat jij nodig hebt. Jij staat hierbij zelf aan het roer!
Onze schooldagen zijn compact én je hebt wat te kiezen.
Je start minimaal twee keer per week om half negen met je mentor.
De kern van de dag start om 9.00 uur met basisblokken en
keuzeblokken die 60 minuten duren. De basisblokken staan vast in
je rooster. De lessen zijn met je klas of cluster. Heb je keuzeblokken,
dan kies je zelf welk vak je volgt uit het aanbod. Dit kan ook een
samenwerk- of stilteblok zijn.
Om twee uur eindigt de kern van de dag, maar daarna is nog meer te
doen en te beleven in de Amadeusblokken. Hierin mag je naar eigen
inzicht een keuze maken. Kies je misschien voor iets nieuws? Of
voor het opfrissen van kennis uit een eerder leerjaar? Of ga je voor
rekenpluslessen of een speciale activiteit? Er is voor ieder wat wils!

Schooltijden

Meest gestelde vragen
Hoe bepaalt het Amadeus Lyceum op welk niveau een leerling instroomt?
De school is verplicht om bij nieuwe leerlingen de POVO-procedure te volgen.
Dat zijn afspraken die de Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht
hebben gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op de school

Meer informatie?
Kijk dan op onze website

voor voortgezet onderwijs. We volgen het advies dat de basisschool verstrekt.
Het Amadeus Lyceum werkt met dakpanbrugklassen tl/havo en havo/wvo en
met homogene vwo brugklassen (en afhankelijk van de aanmelding) gymnasiumklassen.
Dus:
• TH-klassen voor leerlingen met een TL-advies en een TL/H-advies
• HV-klassen voor leerlingen met een H-advies en een H/V-advies
• V-klassen voor leerlingen met een V-advies (afhankelijk van de
aanmeldingen te verdelen in atheneum- en gymnasiumklassen)
Is ieder kind geschikt voor het Amadeus Lyceum?
Ja. Ons onderwijssysteem is erop gericht inzicht te krijgen in wat de
individuele leerling nodig heeft om tot goede resultaten te komen.
We begeleiden leerlingen daarbij.

www.amadeuslyceum.nl
Hoe monitoren jullie hoe het met leerlingen gaat?
Magister. In dit programma worden de resultaten bijgehouden, iedere ouder
kan deze resultaten inzien. De mentor en het onderwijsteam houden goed in
de gaten hoe het met leerlingen gaat. Dit doet de mentor onder andere door
in het leerlingvolgsysteem, Magister, te kijken naar resultaten. Daarnaast werken we op het Amadeus Lyceum formatief. Dit is een manier van lesgeven
waarin experts samen met de leerling telkens evalueren of leerlingen de lesstof beheersen op de korte en lange termijn. Leerlingen krijgen zo steeds beter inzicht wat zij moeten weten, kennen en kunnen. De mentor ziet en
spreekt de leerlingen ook regelmatig. In individuele en groepsgesprekken
staat het welbevinden en de persoonlijke groei en ontwikkeling van de leerlingen centraal.

Naar de meest gestelde vragen
pagina op de website >

Volg ons op social media!
Instagram:
Facebook:
Youtube:
SnapChat:
Tiktok:

amadeus_lyceumvleuten
AmadeusLyceum
Amadeuslyceum1
amadeus_lyceum
amadeus_lyceum

SCAN ME

Maak kennis met onze schoolmascotte Amadeo

“E

en dag op het Amadeus

is nooit saai en je gaat elke
dag met nieuwe ervaringen,
met goede energie en zin in
de volgende dag naar huis.”

Bruchtpoort 3
3452 MD Vleuten
030 677 43 38
info@amadeuslyceum.nl

www.amadeuslyceum.nl

