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Open lesavonden:
HAVO en Atheneum: 
21 januari 2014; start om19.30 uur
THAVO, TGymnasium, TVWO: 
23 januari; start om 19.30 uur



Wij 
zijn 

Anna



Welkom
Op de basisschool vind je leren leuk. Ja toch? Je 
haalt goede cijfers en bent nieuwsgierig. Je wilt 
vast doorleren, in het Hoger Beroepsonderwijs 
(HBO) of op de universiteit. Kom dan naar het 
Anna Lyceum. Wij zorgen ervoor dat je een koffer
boordevol kennis en ervaringen hebt om met 
succes aan je toekomst te werken. Je bent van  
harte welkom. Leuk kennis te maken…

@anna Lyceum



@
anna

‘De diversiteit maakt het werken op het Anna bijzonder.’ 
Mathieu Peulen, docent (T)HAVO en (T)VWO



Leren op jouw niveau

Leren is het fijnst als je het kunt doen op je eigen niveau. Het mag

best een beetje moeilijk zijn, maar niet té. Op het Anna Lyceum

kun je daarom kiezen uit verschillende niveaus: HAVO, Atheneum

en Gymnasium. Wij zorgen er op alle niveaus voor dat je altijd

voldoende uitdaging hebt. Uitdaging is leuk. Het brengt je verder.

In de brugklas leren we je kennen. Je leert ook jezelf kennen.

Samen ontdekken we wat het beste niveau voor je is. Je hebt een

eigen mentor die je coacht en met wie je veel contact hebt.        

Je staat er niet alleen voor!



‘Ik hoop dit jaar in 
Amerika stage te 
lopen :-)’

‘Er heerst een leuke, open sfeer op 

school. Ik volg tweetalig  VWO.  Tot het 3e 

leerjaar  krijg je de helft  van de lessen 

in het Engels. En er zijn verschillende 

uitwisselingsprogramma’s. Ik ben al 4x 

een paar dagen in Engeland geweest. 

Je logeert dan bij een gastgezin en gaat 

daar naar school. Ik vind het ook fijn dat 

ik veel contact heb met mijn mentor. En hij 

spreekt ook regelmatig met mijn ouders 

over de  voortgang.’          

Demi Soesbergen (15 jaar)
5V1 (5e klas TVWO)

Demi @anna



Anna in English

Engels vinden we op het Anna Lyceum erg belangrijk. Niet voor 

niets natuurlijk: bij elke vervolgstudie die je doet moet je Engelse

lesboeken lezen. En ook als je werkt, heb je Engels nodig. Omdat

het zo belangrijk is, kun je bij het Anna Lyceum kiezen voor 

tweetalig onderwijs. De helft van de vakken krijg je dan in het 

Engels. Het is even wennen, maar dat gaat al heel snel ‘fantastic’.

Er gaat een wereld voor je open!

Liever geen tweetalig onderwijs? Dat kan ook. Als je na de 

brugklas naar het HAVO of het Atheneum gaat, kunt je ook voor 

een reguliere Nederlandse opleiding kiezen. Alleen als je kiest 

voor het Gymnasium hebt je die keuze niet: het Gymnasium is op

het Anna Lyceum altijd tweetalig.



‘We hebben hier WiFi 
dus je kunt altijd 
internetten’

‘Het Anna Lyceum is een leuke school en 

ik zit met mijn vrienden in de klas. We 

doen steeds meer met computers of zelfs 

met smartphones. Dan moeten we via de 

telefoon iets opzoeken op internet. Dat is 

leuk om te doen.  Docenten maken vaak 

filmpjes met uitleg over de lesstof. En ik 

vind het fijn dat we huiswerk al in de klas 

mogen maken. Als je dan vragen hebt, kun 

je het meteen aan de leraar vragen.’      

Stef @anna

Stef Adelaar (13 jaar)
Leerjaar: 2HA (2e leerjaar, 
combiklas HAVO/Atheneum)



Microsoft IT Academy

Op de basisschool heb je vast al kennisgemaakt met computers.

Misschien moest je een powerpoint maken of op internet naar 

informatie zoeken. Dat gaan we op het Anna Lyceum nog veel vaker

doen. Het Anna Lyceum is namelijk een Microsoft IT Academy.     

Al onze brugklassen worden laptopklassen. Je leert er werken 

met de nieuwste versies van de belangrijkste programma’s.               

Alle leerlingen kunnen binnen de kortste keren supersnel met 

computers werken. Ook de leraren. Daardoor kunnen we andere 

lessen geven.

We hebben de lessen bijvoorbeeld ‘geflipt’: omgedraaid. Je    

krijgt van tevoren de uitleg en de opdrachten via internet. Vóór 

de les dus. Zo kun je de les op jouw manier en op jouw tempo 

voorbereiden. In de lessen kun je daardoor meer vragen stellen, 

extra oefenen en vooral ook - samen met klasgenoten - toepassen

wat je geleerd hebt.

Zo leer je meer. Op een leukere manier!



Anna maakt het verschil

Op het Anna Lyceum krijg je alle vakken die horen bij het HAVO 

en het VWO. Maar je krijgt nog veel meer. Het Anna Lyceum is 

een school met een wereldwijde blik. We hebben een uitgebreid 

internationaal programma. We organiseren uitwisselingen met 

scholen in onder andere Engeland, Italië en China.

In het vijfde jaar doen alle tweetalige leerlingen een internationale 

stage. De stage kan in Nederland plaatsvinden, bij een Engelstalig 

bedrijf. Het kan ook in het buitenland.

Alle reizen, uitwisselingen en stages vormen een geweldige 

ervaring. Ze verruimen je blik. Ze verruimen je kansen. Zo maken 

we bij het Anna Lyceum het verschil. Samen met jou!

Check: www.hoeannabenjij.nl



Wie 
ben
jij? 



Maak kennis 

@anna 

op zaterdag 

8 februari 2014 

van 

10.00 uur tot 

14.00 uur

Albatros 1  3435 XA  Nieuwegein  T. 030 604 09 00
info-albatros@annavanrijn.nl

Open lesavonden:
HAVO en Atheneum: 
21 januari 2014; start om19.30 uur
THAVO, TGymnasium, TVWO: 
23 januari; start om 19.30 uur




