
CLZ, Iets voor jou? 

Ook te zien op clz.nl

https://www.youtube.com/watch?v=GawBsd28ZF0
http://clz.nl


CLZ, leerlingenvlog

Ook te zien op clz.nl

https://www.youtube.com/watch?v=NrCJBqgamSU
http://clz.nl


Welkom
Informatieavond vmbo/havo 

& havo/vwo (tweetalig)



Dick Platenkamp 
coördinator vmbo leerjaar 1&2

Vragen kunt u sturen naar livestream2021@clz.nl Graag met naam 
en telefoonnummer, u krijgt via de mail of telefonisch antwoord.

mailto:livestream2021@clz.nl


Programma
 Algemeen 
 Zorg 
 Vmbo 
 Havo 
 TTO Havo 

Vragen kunt u sturen naar livestream2021@clz.nl 
Graag met naam en telefoonnummer, u krijgt via de 
mail of telefonisch antwoord.

mailto:livestream2021@clz.nl


Anne Marie Hendriks -  
coördinator havo leerjaar 1,2 en 3

Marijn de Wit- leerling 
1TH3

Vragen kunt u sturen naar livestream2021@clz.nl Graag met naam 
en telefoonnummer, u krijgt via de mail of telefonisch antwoord.

mailto:livestream2021@clz.nl


 Christelijke traditie


 Open Christelijke school


 Levensbeschouwing in de onderbouw


 Omgang met elkaar

Identiteit

“Een gelukkig leven verheugt zich in de waarheid”



 Marijn aan het woord

 Introductieprogramma

 Mentoraat

 Groepsdynamiek 

 Drempelloze overgang

 Adviestraject leerjaar 2

Kenmerken leerjaar 1



 Contact basisscholen

 Mentor

 SOMToday

 Contactavond/ spreekavond

 Klankbordgroepen

 Ouderraad

 Medezeggenschapsraad (MR)

Contact school- ouders



Buitenschoolse activiteiten - ClubZ
Virtuoso: muziektheatervoorstelling: aanmelden, 
auditie, repetities, twee voorstellingen in aula!


BMN: muziekavonden. Aanmelden, auditie, 
repeteren, losgaan.


Leerlingenraad: zorgen en problemen van 
leerlingen samen aanpakken 


Reflector: de schoolkrant 


iHelp, Debatclub, GSA, TD en er is nog veel 
meer…



 De schoolboeken zijn gratis 

 CLZ regelt boekenpakketten 

 Iedere leerling heeft een eigen laptop, al ruim tien jaar ervaring 

met digitaal onderwijs

Leermiddelen

Vragen kunt u sturen naar livestream2021@clz.nl Graag met naam en telefoonnummer, u krijgt via de mail of 
telefonisch antwoord.

mailto:livestream2021@clz.nl


 Laptop biedt verdieping en verbreding  (extra oefenmateriaal zoals beelden/films/kaarten) 

 Via onze Google omgeving makkelijk contact met docenten en medeleerlingen 

 Online lessen

Gebruik Laptops



Aanschaf via school

Betaling in termijnen is mogelijk

Betreft een volledig ingerichte laptop

Reparatie op school en leenexemplaar indien nodig

Uitstekend Wifi netwerk 
 
 
* onder voorbehoud 

Financiering van de laptops (2021)*



ICT ondersteuning

Door leerlingen (onder begeleiding van twee ‘chiefs’ en 
een docent)

Deze livestream mogelijk gemaakt door iHelps: Olivier, 
Jonas en Symen


iHelps



 14 vakken, les van vakdocenten 
 Structuur: studiewijzers, digitale agenda 
 Combinatie tussen digitaal lesmateriaal en 
boeken


Ons onderwijs in de praktijk



 Geen loting in de 1ste ronde (binnen de regio) 
 Advies van de basisschool 
 Voor meer informatie zie website: www.clz.nl  

Toelating

http://www.clz.nl


Vragen kunt u sturen naar livestream2021@clz.nl Graag met naam en telefoonnummer, u krijgt via de mail of 
telefonisch antwoord.

Toelating

Advies basisschool Geplaatst op CLZ

TL 

TL / havo TL/havo 

Havo

Havo/vwo 

Havo/vwo

Havo/vwo tweetalig

Vwo
Ath.


Ath. Tweetalig

Gymnasium tweetalig

mailto:livestream2021@clz.nl


Verbouwing van het CLZ













De nieuwe sportfaciliteiten



















Cobie Witbraad - zorgcoördinator 



Zorg op het Christelijk Lyceum Zeist
Op basis van een uitgebreid en recent onderzoeksrapport, opgesteld 
door een daartoe bevoegde deskundige, stelt de school in 
samenspraak met ouders vast welke ondersteuning de school kan 
bieden. 

Hierbij moet gedacht worden aan leerlingen met:

ASS

AD(H)D

Dyslexie

Medische problematiek 



 Leerlingen krijgen een zorgpas:

Z op schoolpas

Extra tijd of minder opgaven bij toetsen


 In SOMtoday zichtbaar op leerlingkaart

 Persoonlijk begeleider voor leerlingen met ASS


OPP voor deze leerlingen


(waar nodig) Handelingswijzer voor docenten

Voorleessoftware (Claroread) voor leerlingen met dyslexie en we volgen het 

dyslexieprotocol VO 

Zorgleerlingen op het CLZ



Denkt u dat uw kind extra 
ondersteuning nodig heeft volgend 
schooljaar, neem dan contact op 
met mij via email.


We zullen dan in een persoonlijk 
gesprek bespreken wat er mogelijk 
is.


              c.witbraad@clz.nl 

Vragen over ondersteuning

mailto:c.witbraad@clz.nl


VMBO
Bianca Toebosch 
Conrector 

Vragen kunt u sturen naar livestream2021@clz.nl Graag met naam 
en telefoonnummer, u krijgt via de mail of telefonisch antwoord.
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Toekomstgericht onderwijs



vmbo theoretisch leerweg - plus

(Extra) vakVaardigheden

Doorstroom



(Extra) vak



Vaardigheden

opdrachten uit het bedrijfsleven 
onderzoeken - ondernemen 
nieuwe leerweg 
talenten



Doorstroom



Havo/ Atheneum
Christiaan Steenstra  
coördinator havo 4 en 5

Vragen kunt u sturen naar livestream2021@clz.nl Graag met naam 
en telefoonnummer, u krijgt via de mail of telefonisch antwoord.
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Onderwijs op de Havo 

Persoonlijke ontwikkeling, op het juiste niveau in een contextrijke omgeving 



Havo-dagen 

Curriculum
Leerlĳn 

Studievaardig
heden

havo-dagen 
De havo-dagen bieden een krachtige 
leeromgeving waar de volgende zaken 
centraal staan: 

- Persoonlijke ontwikkeling van de leerling 
- Ervaringsgericht leren  
- Aansluiten bij vraagstukken uit de 
doorlopende actualiteit



KOM gesprekken 
Persoonlijke ontwikkeling, op het juiste niveau in een contextrijke omgeving 



Tweetalig Havo/ 
Atheneum

Tessa Heesbeen- 
TTO coördinator havo

Naomi Schreurs- 
leerling 1Hat2

Vragen kunt u sturen naar livestream2021@clz.nl Graag met naam 
en telefoonnummer, u krijgt via de mail of telefonisch antwoord.
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Engelstalige vakken

Vakinhoud in combinatie met ontwikkeling Engelse 
taalvaardigheden

Wereldburgerschap

Persoonsontwikkeling

Speciaal opgeleide docenten

7 native speakers Engels,  2 Duits, 2 Frans

English Global 
Studies

Maths Biology

Physical 
Education

Geography

Physics and 
Technology

History

Drama Music

Wat is tweetalig onderwijs



Onderbouw: vaklessen + tto activiteiten

Afsluiting met twee erkende certificaten na drie jaar onderbouw (Cambridge 
en tto junior certificate)

Bovenbouw keuze: tto programma of Nederlandstalig

H-tto op het Christelijk Lyceum Zeist



Little Victorians (Phileas Fogg)

Team Maths Challenge (jaar 1 en 2)

Junior Speaking Contest (jaar 2 en 3)

Reis naar Bawdsey Manor - Engeland (klas 2)

Uitwisseling  Durham Johnston Comprehensive School - Engeland (klas 3)

TTO activiteiten in de onderbouw



2e schoolweek (3 dagen)

Doel = kennis maken met tweetalig onderwijs en hun docenten

HAT CAMP



In klas 2: taal- en cultuurreis naar Bawdsey Manor 
in Suffolk, Engeland


In klas 3 is er de uitwisseling met de Durham 
Johnston Comprehensive School

1x reis naar Eng., 1x bezoek uit Eng. in NL

Bawdsey Manor & Johnston Comprehensive School



Jaarlijkse bijdrage tto is € 560 (jaarlijks geïndexeerd)

In klas 2 en 3: inclusief buitenlandse reis

Zie www.clz.nl : tweetalig onderwijs → kosten 

Ouderbijdrage voor TTO onderwijs

http://www.clz.nl


Vragen kunt u sturen naar livestream2021@clz.nl Graag met naam 
en telefoonnummer, u krijgt via de mail of telefonisch antwoord.
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Why CLZ?

First weeks

First lessons

Now?

Naomi Schreurs - 1HAT2



Informatiemomenten

Verdere informatie volgt op de website: 
www.clz.nl 

Vragen kunt u sturen naar livestream2021@clz.nl Graag met naam 
en telefoonnummer, u krijgt via de mail of telefonisch antwoord.
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