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Het Amsterdams Lyceum legt de nadruk op sterk bèta-onderwijs. In de modern
ingerichte practicumlokalen heb je alle mogelijkheden om praktisch en theoretisch aan de slag te gaan. Het eerste leerjaar krijg je het vak Basis Natuur Wetenschappen. Twee lessen per week wordt door het zelf uitvoeren van experimenten
en het bedenken van eigen onderzoekjes geleerd hoe je goed onderzoek doet
in de bèta-wetenschappen. Je leert goed kijken en vragen stellen. “Wat zie ik
nou echt? Kan ik het verklaren? Welke proef moet ik doen om uit te zoeken hoe
het echt in elkaar zit?” Hierbij gebruiken we voorbeelden uit de biologie, natuurkunde en scheikunde. Je krijgt natuurlijk ook gewoon twee uur biologie en in
de hogere klassen ook natuurkunde en scheikunde. De kritische en speelse houding die je bij BNW ontwikkelt kan je daarna bij alle bèta-vakken toepassen.

We maken graag gebruik van de mogelijkheden die de aanwezigheid van twee
grote universiteiten in onze stad biedt. We gaan met onze leerlingen naar de UvA
of VU om Science Labs van de Its Academy uit te voeren of laten mensen van de
Universiteit van Wageningen langs komen voor een practicum op school. Regelmatig komen er sprekers van de universiteit een lezing houden. In de vijfde klas
organiseren we bij NLT zelfs vaak een echt congres, waarbij leerlingen op de
universiteit samenkomen met leerlingen van andere scholen om presentaties te
geven over een wetenschappelijk onderwerp.

In de bovenbouw kiest meer dan de helft van de leerlingen een NT of NG profiel,
vaak in combinatie met een van de versterkte talen. In de bovenbouw kan
ook het eindexamenvak NLT worden gekozen. In dit vak worden onderwerpen
tegelijkertijd vanuit een biologische, scheikundige en natuurkundige kant belicht.
Er wordt dieper op de lesstof ingegaan en er worden veel practica uitgevoerd.
Ook wiskunde D kan in de bovenbouw worden gekozen. Bij dit vak wordt extra
diep ingegaan op onderwerpen die niet bij wiskunde B behandeld worden.
Elk jaar neemt Het Amsterdams Lyceum deel aan Bèta-Olympiades en andere
wedstrijden voor vwo-scholieren. Zowel aan de junior varianten voor de onderbouw als aan de echte olympiade voor de bovenbouw doen onze leerlingen
mee. Er zijn olympiades van biologie, science, scheikunde, natuurkunde en
wiskunde. Voor wiskunde is er ook de kangeroewedstrijd. Deelname is stimulerend en een goede voorbereiding op de examens. Het Amsterdams Lyceum
heeft de Onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen gewonnen met een profielwerkstuk dat de vakken wiskunde en Grieks
combineerde.
Een paar keer per jaar gaan we op excursie naar bijvoorbeeld het wetenschapsmuseum NEMO, naar Artis, naar het Tropenmuseum en interessante tentoonstellingen die aansluiten bij de lessen. De Anatomische les in het AMC en het
concertgebouw is ook altijd een van de hoogtepunten voor de vijfde en zesde
klassen.

Het Amsterdams Lyceum is aangesloten bij Bètapartners, een netwerk van
scholen in en rond Amsterdam, die samenwerken met HO-instellingen en het
bedrijfsleven om bèta-onderwijs uitdagender en interessanter voor leerlingen te
maken, en goed te laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepsveld.

Het Amsterdams Lyceum sterk in bètavakken
Op Het Amsterdams Lyceum zit je goed als je van bètavakken houdt.
Al vanaf de eerste klas volg je het vak Basis Natuur Wetenschappen.
Hier doe je zelf veel experimenten en leer je hoe je een echt onderzoek moet uitvoeren. Natuurlijk krijg je ook vakken zoals biologie,
natuurkunde (vanaf klas 2) en scheikunde (vanaf klas 3). In onze modern
ingerichte bèta-lokalen doe je practica en leer je alles wat je nodig
hebt om een echte bèta-wetenschapper te worden.
Het Amsterdams Lyceum heeft een Gymnasium en een Atheneum
afdeling met als mogelijkheid versterkt Spaans, Engels of Italiaans.Veel
buitenschoolse activiteiten, een theaterklas, schoolclubs, werkweken
in eigen schoolbuitenhuis en uitwisselingenprogramma’s met landen
binnen en buiten Europa.
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