Het Amsterdams stelt zich voor…

Welkom in de informatiefolder van Het Amsterdams Lyceum!
Het Amsterdams Lyceum is gehuisvest in een prachtig oud
gebouw met karakteristieke poorten. Je bent er vast
weleens onderdoor gefietst. Op Het Amsterdams zitten
ruim duizend leerlingen die elke dag samenkomen op het
Valeriusplein vanuit heel Amsterdam en omgeving. Alle
leerlingen met een vwo-advies zijn van harte welkom,
ongeacht godsdienst of herkomst. We vinden het heel
belangrijk dat iedere leerling zichzelf kan zijn en dat
iedereen zijn eigen mening mag hebben.
Onze school werd in 1917 opgericht en we vieren dus dit
jaar onze 105e verjaardag. In de meer dan honderd jaar
dat de school bestaat is het onderwijs natuurlijk veranderd
en met de tijd meegegaan. We staan voor goed onderwijs en
doen daar iedere dag ons uiterste best voor. Naast het
geven van goed onderwijs is het voor Het Amsterdams heel
belangrijk dat alle leerlingen zich ontwikkelen op sociaal
en cultureel gebied. Om dit te bereiken worden er naast de
lessen tal van activiteiten georganiseerd die je tijdens je
schoolloopbaan tegenkomt. Werkweken, studiereizen,
uitwisselingen, schoolclubs, theaterklas, toneel- en filmvoorstellingen, excursies en sporttoernooien zijn hier aan
de orde van de dag en zorgen voor heel veel plezier tijdens
en buiten schooltijd.
In deze folder zul je over de genoemde activiteiten meer
lezen. Heel veel plezier bij het lezen van deze folder.

Het oudste Lyceum
Het Amsterdams Lyceum is het oudste lyceum van Nederland. De school werd in 1917 gesticht door Dr. C.P.Gunning, een
fervent voorstander van het toen nieuwe schooltype “lyceum”, waarin gymnasium en h.b.s. verenigd werden.
Nu in 2022, in het 105e schooljaar, kunnen we rustig constateren dat de school zijn vitale karakter heeft behouden en
niets aan idealisme heeft ingeboet, hoewel het onderwijs nogal eens ingrijpend werd veranderd. De school hecht zeer
aan traditie, maar is geheel ingesteld op het onderwijs van nu en morgen.
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EEN MONUMENT
Het sfeervolle gebouw aan het Valeriusplein werd in 1920 in
gebruik genomen. Het is een ontwerp van de architecten
Herman en Jan Baanders in de stijl van de Amsterdamse
School. Ondanks aanpassingen die voor het moderne onderwijs noodzakelijk zijn gebleken, heeft het fraaie gebouw tot
op heden zijn oorspronkelijke karakter behouden. Om die
reden is het tot rijksmonument verklaard. Dit geldt ook voor
het fraaie, in siermetselwerk uitgevoerde interieur, waarvan de
aula het pronkstuk vormt, niet in de laatste plaats vanwege de
kunsthistorisch interessante gebrandschilderde ramen van
Richard Roland Holst.

SPORTVELDEN
Op het Olympiaplein zijn op loopafstand van de school de
sportvelden gelegen waar de leerlingen gebruik van maken
voor de buitenlessen.

EEN EIGEN SCHOOLBUITENHUIS
Een overzicht van onze gebouwen zou niet compleet zijn
zonder de vermelding van de trots van de school: het buitenhuis Wolkenland, gelegen in de bossen bij ’s-Heerenberg.
Bijna alle klassen gaan eenmaal per jaar met twee docenten
op werkweek naar Wolkenland.

In 1939 werd aan het Olympiaplein door dezelfde
architecten nog een kleine, meer zakelijk uitgevoerde
vestiging gebouwd, waarin een afdeling voor individueel
onderwijs (AVIO) werd gehuisvest. Hoewel deze afdeling
reeds in 1943 werd gesloten, draagt het gebouw nog steeds
de naam AVIO.
In 2002 kreeg de school een nieuwe zijvleugel, een stijlvolle
uitbreiding van ons hoofdgebouw, ontworpen door de
architect André van Stigt. We hebben sindsdien de
beschikking over nieuwe gymnastiekzalen, meer computerlokalen, een studieruimte en aan de eisen van de tijd
aangepaste leslokalen.

Vier soorten eerste klassen
DE AFDELINGEN
Op Het Amsterdams Lyceum bestaan binnen de opleidingen
gymnasium en atheneum acht mogelijkheden: regulier
gymnasium en regulier atheneum en daarnaast gymnasium of
atheneum uitgebreid met versterkt Spaans, Engels of Italiaans.

REGULIERE VWO-KLASSEN
In deze klassen zijn er naast de reguliere vakken en de
mentorles een drietal bijzondere projecten die elk gedurende een periode van tien weken in het lesrooster worden
opgenomen: filosofie, muziekgeschiedenis en kunst.

VAKKEN IN DE EERSTE KLAS:
• Nederlands
• Frans
• Engels
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Wiskunde
• Biologie
• Informatiekunde
• Muziek
• Tekenen

• BNW (Basis Natuur
Wetenschappen)
• Handvaardigheid
• Lichamelijke opvoeding
• Versterkt Spaans
• Versterkt Engels
• Versterkt Italiaans
• Project Filosofie
• Project Muziekgeschiedenis
• Project Kunst

TRAYECTO ESPAÑOL,
CORSO ITALIANO, FAST LANE ENGLISH
Leerlingen met een talige aanleg en een bijzondere
belangstelling voor vreemde talen, kunnen kiezen voor
versterkt Spaans in Trayecto Español, versterkt Italiaans in
Corso Italiano of versterkt Engels in Fast Lane English. Vanaf
de eerste klas volgen zij deze versterkte taal naast de
reguliere vakken. Al snel zal het niveau hoger zijn dan dat
van de andere moderne vreemde talen en uiteindelijk zullen
de leerlingen de school verlaten met een diploma dat in
Europa meer mogelijkheden biedt dan het reguliere
vwo-diploma. Het vraagt natuurlijk wel een extra inspanning.
Doorstroming van deze afdelingen naar de reguliere
vwo-opleiding is altijd mogelijk. Er wordt een bijdrage
gevraagd per leerjaar.

DE TOELATING
Een toelatingscommissie beslist na de aanmelding over de
plaatsing van nieuwe leerlingen. De school houdt zich bij
plaatsing aan de in Amsterdam tussen de schoolbesturen
overeengenomen kernprocedure.
Het besluit over het al dan niet toelaten van leerlingen wordt
gebaseerd op de volgende gegevens:
• Het advies van de basisschool.
• Het leerlingvolgsysteem dat de basisschool via het
Electronisch Loket verstrekt.
De school doet mee aan de centrale matching.

NA DE EERSTE KLAS
Na de eerste klas wordt de leerling, al naar gelang de resultaten,
bevorderd naar een tweede klas gymnasium of atheneum.
Op het gymnasium worden de vakken Latijn en Grieks gegeven,
verder is het niveau van de andere vakken en de examens op
gymnasium en atheneum volkomen gelijk.

NIEUWE VAKKEN NA DE EERSTE KLAS
In de tweede en derde klas komen de vakken Duits, economie,
natuurkunde en scheikunde erbij, en op het gymnasium ook
nog de vakken Latijn en Grieks. De leerlingen van de reguliere
vwo-klassen kiezen in de derde klas nog een extra vak:
Spaans of informatica 2.

De versterkte talen kunnen zowel op gymnasium als op
atheneum worden afgerond. Vanaf de vierde klas zijn er
“native” speakers, docenten die niet alleen aandacht geven
aan de taal maar ook aan de cultuur en literatuur. In het
examenjaar leggen de leerlingen niet alleen het reguliere
Nederlandse examen af, maar ook een Spaans, Engels of
Italiaans examen.

BNW
Op Het Amsterdams Lyceum volgen de leerlingen in de eerste
klas een zelfontworpen bètavak voor alle leerlingen.
Bij dit vak wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden voor de natuurwetenschappen. Uitgangspunt voor
het vak is het experiment. Het programma voor dit vak is tot
stand gekomen in samenwerking met de Stichting Leerplan
Ontwikkeling.

De lessen en de mensen
De nieuwe leerling zal moeten wennen aan een totaal nieuwe schooldag. Voor elk vak is er een andere leraar. Na elke les
gaat een bel, waarna de leerlingen meestal naar een ander lokaal moeten gaan. Voor de leervakken wordt vaak huiswerk
opgegeven, wat betekent dat de leerling na het laatste lesuur nog niet klaar is met zijn dagtaak.

DE LESSEN
De lessen worden op Het Amsterdams Lyceum, ook in de
eerste klas, hoofdzakelijk klassikaal gegeven. Dit betekent dat
de leraar bepaalt welke stof behandeld wordt en in welk
tempo. De leraar geeft huiswerk op dat de volgende les
gecontroleerd wordt. Natuurlijk werken de leerlingen ook
vaak zelfstandig of met andere leerlingen en wordt er aandacht besteed aan verschillende vaardigheden, o.a. in vakoverstijgende projecten.

DE LESTIJDEN
De lessen beginnen om 08.30 uur en duren 50 minuten. Er
zijn twee pauzes van 25 minuten. In de meeste gevallen eindigt de lesdag om 15.10 uur.
Wanneer het eerste uur uitvalt, zien de leerlingen dat in
Magister en komen zij het tweede uur op school. Wanneer
elders in het rooster een uur uitvalt, neemt in de eerste en
tweede klassen een andere docent dat uur over, zodat er
voor deze klassen geen tussenuren zijn.

DE SCHOOL HOUDT DE OUDERS REGELMATIG
OP DE HOOGTE VAN DE RESULTATEN.
• Rapporten: alle leerlingen krijgen per jaar drie
cijferrapporten.
• Algemene ouderavond: in het begin van het schooljaar organiseren wij een ouderavond waar met de
mentor over de leerlingen, de klas en de school van
gedachten wordt gewisseld.
• Na het eerste rapport organiseren we driehoeksgesprekken met de leerling, de ouders en de mentor.
• Docentenspreekuur: naar aanleiding van het tweede
cijferrapport kunnen ouders met elke docent persoonlijk spreken over de vorderingen van hun kind.
Uiteraard neemt de school verder contact op met de
ouders zodra dat nodig is en kunnen de ouders altijd
met docenten, afdelingsleider en schoolleiding een
afspraak maken.

DE ACTIVITEITENWEEK
De week voor de herfstvakantie is voor de onderbouwklassen
geen gewone week. Dan is er ’s ochtends een proefwerk en
wordt de rest van de dag besteed aan een project. De projecten vinden meestal in school plaats en hebben een ander
karakter dan de lessen in een normale schoolweek. De derde
klassen doen in die week hun maatschappelijke stage.

DE TWEEDE FASE
Na de derde klas volgt de tweede fase van de opleiding.
De leerlingen kunnen kiezen uit de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid
en Natuur & Techniek. Elk van de vier profielen sluit aan bij
de vervolgopleidingen van Universiteit en HBO. Naast de
profielvakken volgen de leerlingen een breed pakket van
algemeen vormende vakken, het gemeenschappelijk deel
genoemd, en een vrij deel met keuzevakken.
Tot de bijzondere keuzevakken op Het Amsterdams Lyceum
behoren Spaans, Italiaans, Chinees, bedrijfseconomie,
informatica, tekenen, handvaardigheid, filosofie, NLT (Natuur,
Leven & Technologie) en wiskunde-D. In de tweede fase
kunnen leerlingen naast de lessen zelfstandig werken in de
mediatheek en in de bibliotheek.

DE MENTOR EN DE AFDELINGSLEIDER
De mentor, die naast een van de vakken de mentorlessen
geeft, zorgt voor een zo soepel mogelijke overgang van
basisschool naar middelbare school. Tijdens de mentorlessen
komen alle zaken aan de orde die problemen kunnen
veroorzaken: van het invullen en bijhouden van de agenda
tot het indelen van het huiswerk en alles wat de leerlingen
persoonlijk of als klas bezighoudt.

INLOOPSPREEKUUR
Voor een aantal vakken zijn er inloopspreekuren voor leerlingen die hulp nodig hebben bij een huiswerkprobleem
of een onderwerp nog eens uitgelegd willen krijgen. Het
inloopspreekuur wordt gehouden voorafgaand aan of na
afloop van de lessen.

Verder begeleidt de mentor de leerlingen ook individueel.
Hij of zij houdt de resultaten bij, spreekt met ouders en
collega’s en roept als het nodig is de hulp in van de
afdelingsleider, de schooldecaan en andere deskundigen.
De leiding over de dagelijkse gang van zaken in de eerste
klassen ligt bij een van de afdelingsleiders. Deze coördineert
alle leerlingzaken en is dagelijks voor de ouders bereikbaar
voor overleg en het geven van informatie.

De lessen en de mensen
TAALBEGELEIDING
Voor leerlingen die te kampen hebben met taalproblemen
bestaat de mogelijkheid lessen Nederlands te volgen die
ondersteuning op maat bieden.

DYSLEXIE EN DYSCALCULIE

LEERLINGEN BEGELEIDEN LEERLINGEN
Onze school heeft een vertrouwenscommissie van ongeveer
twaalf leerlingen. Het is gebleken dat voor kinderen de
drempel om met problemen naar een medeleerling toe te
stappen, laag is. Ruzies, geroddel en pesten kunnen door
deze leerlingen worden gesignaleerd en soms kunnen zij
oplossingen bieden.
De commissieleden volgen eerst gedurende een aantal
maanden een intensieve training. Als het te ingewikkeld
wordt of wanneer de problemen te groot zijn, kunnen zij
terugvallen op de docent die deze commissie begeleidt.
Aan elke eerste klas zijn twee vertrouwensleerlingen
gekoppeld.

Aan leerlingen met woordbeeldproblemen wordt extra hulp
geboden. Aan het begin van de cursus wordt in de eerste
klas een taaltest afgenomen, zodat dyslexie in een vroeg
stadium kan worden opgespoord, voor zover niet al
onderkend op de basisschool. Met dyslectische leerlingen
wordt gedurende de gehele opleiding zoveel mogelijk
rekening gehouden. Aan de hand van hun specifieke
problemen wordt bepaald van welke faciliteiten zij gebruik
kunnen maken. Meestal is dat in ieder geval extra tijd bij het
maken van toetsen.
Een verklaring van een externe dyslexiedeskundige is
daarvoor noodzakelijk.
Bij leerlingen met een beperkte rekenvaardigheid wordt
soms geconstateerd dat zij lijden aan het verschijnsel
dyscalculie. Indien het vermoeden bestaat dat dit bij een
leerling het geval is, stelt de school eerst intern een onderzoek in. Wordt vervolgens ook door een externe deskundige
vastgesteld dat sprake is van dergelijke beperkingen,
dan worden op basis van diens advies extra maatregelen
genomen om de leerling maximaal te ondersteunen. Meestal
gebeurt dit in de vorm van extra tijd bij toetsen.

ZORGCOÖRDINATOR
KEUZEBEGELEIDING
Aan het eind van de eerste klas maken de ouders en de
leerlingen een keuze voor gymnasium of atheneum. Daarbij
adviseren de docenten, de afdelingsleider, de mentor en de
decaan. Aan het eind van de derde klas maken de leerlingen
een keuze voor een van de vier profielen.

Naast allerlei vormen van leerlingbegeleiding is er ook hulp
bij persoonlijke problemen. Mentoren, faalangsttrainers,
een schoolverpleegkundige, een jeugdarts, een ouder- en
kindadviseur bieden allerlei soorten hulp.
De zorgcoördinatoren coördineren deze hulp en kijken wie
de hulp het best kan bieden.
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Enkele bijzonderheden

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
• Elk voorjaar vindt tussen de eerste klassen een spannende
competitie plaats, het eersteklastoernooi. Het programma
bestaat o.a. uit sport, muziek, tekenen, handvaardigheid,
schaken, dammen, voordracht, toneel en een quiz.
• Zeer bijzondere evenementen zijn de buitenlandse
studiereizen. De vwo-4 leerlingen Trayecto Español maken
een studiereis naar Granada, Fast Lane English leerlingen
naar Cambridge en Corso Italiano leerlingen naar Florence.
Heel vwo-5 maakt uitgebreid kennis met Rome. Voor de
vwo-6 leerlingen is er een keuzeprogramma: uitwisselingen met
Sevilla, New York, Boedapest, Berlijn, Napels en IJsland.

• De vier oudste lycea van Nederland, waaronder Het
Amsterdams Lyceum, houden al sinds 1935 onderlinge
wedstrijden op het gebied van sport en cultuur. Zowel de
Sportinterlyceale als de Artistieke Interlyceale zijn een
jaarlijks terugkerend hoogtepunt in de buitenschoolse
activiteiten.
• Poldersport. De tweedeklassers gaan in het begin van het
schooljaar naar De Kwakel om een middag te poldersporten.

DE THEATERKLAS
De Theaterklas bestaat uit vier afdelingen: 10 weekse
trainingen, Opleiding Toneel, Special Projects en Theatertechniek. Eerste en tweede klas leerlingen kunnen zich
inschrijven voor verschillende 10 weekse trainingen die
allemaal worden afgesloten met een presentatie.
Vanaf de derde klas kunnen leerlingen zich inschrijven voor

de Opleiding Toneel. Diverse docenten geven les in spel,
stem, beweging en theater maken. De opleiding beslaat ruim
drie jaar en wordt afgesloten met een afstudeervoorstelling.
Deze voorstelling wordt een aantal keren in het theater
gespeeld en beoordeeld door een externe vakcommissie.
Leerlingen die de opleiding met succes doorlopen, behalen
een Theaterklas Certificaat. Een hoog percentage leerlingen
stroomt door naar een kunstvakopleiding.
Naast de Opleiding Toneel, worden het hele jaar door
Special Projects georganiseerd. Deze projecten zijn speciaal
voor leerlingen met een talent op het gebied van dans,
zang en muziek. Binnen deze projecten wordt gewerkt aan
onderdelen van diverse producties van de Theaterklas.
Een aparte afdeling binnen de Theaterklas is Theatertechniek
waar de leerlingen leren werken met licht, geluid en projectie
en aan decorbouw doen. Anders dan de Toneelklas is dit
geen gestructureerde opleiding. Leerlingen bepalen zelf
wat ze willen leren en hoeveel tijd hieraan besteed wordt.
De leerlingen van Theatertechniek doen onder andere de
technische ondersteuning van alle producties van de
Theaterklas.

Niet zomaar een school
Het Amsterdams Lyceum is niet zomaar een school. We hechten grote waarde aan het contact tussen de leerlingen onderling en de manier waarop zij hun vrije tijd besteden. Vandaar dat Het Amsterdams als een van de weinige scholen al sinds
de tijd van de oprichting een bloeiend clubleven kent. De oudste club bestaat al bijna 90 jaar. Het Amsterdams heeft een
leerlingenvereniging die onder leiding staat van het Dagelijks Bestuur (DB). Samen met docenten organiseert het DB
schoolfeesten, film- en toneelavonden en sporttoernooien. Op de tweede vrijdagmiddag van het nieuwe schooljaar presenteren de clubs zich aan de eersteklassers. Iedere vrijdag zijn de clubs actief vanaf 14.30 uur.

ROEIVERENIGING DRIETAND

SCHOOLKRANT HALO

De Drietand is de oudste club van de school, opgericht
in 1930. Het is de enige schoolroeivereniging in Nederland.
De Drietand is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse
Roeibond. De roeiers hebben een eigen onderkomen,
het club- annex botenhuis onder de Lyceumbrug. De
Drietand is een zelfstandige vereniging die door de leden
wordt bestuurd en waarvan de activiteiten door de
leerlingen worden georganiseerd. Er is een uitgebreid
trainingsschema, verzorgd vanuit de KNRB. Tijdens de winterstop moet het materiaal onderhouden worden. Jaarlijks staat
het nationale schoolroeikampioenschap op de Bosbaan op
het programma.

De HALO (Het Amsterdams Lyceïsten Orgaan) is een van de
oudste schoolkranten van Nederland. In 1918, een jaar na de
oprichting van Het Amsterdams Lyceum verscheen het eerste
nummer. De HALO verschijnt vier keer per jaar.

AULACOMMISSIE
MUZIEKENSEMBLE AL
Het muziekensemble maakt elke vrijdagmiddag muziek van
zeer uiteenlopende aard, zoals klassiek, volksmuziek en
blues. Het ensemble treedt op tijdens de muziekavonden en
op de Artistieke Interlyceale.

HALLYWOOD FILM
Hoe kun je met beeld en geluid een verhaal vertellen?
Hoe doe je dat zo effectief mogelijk? En hoe zit filmmaken
praktisch en technisch in elkaar? Op de videoclub leer je
aan de hand van een aantal filmopdrachten (workshops)
de basistechnieken van het medium: hoe werkt een camera,
wat is een kader, wat kun je met licht doen, hoe werkt de
montage, etc?

De aulacommissie (AC) is onmisbaar bij de talloze activiteiten
in de aula. De leden van de commissie verzorgen onder
andere het geluid en de belichting. Op de commissie wordt
ook vaak een beroep gedaan wanneer de aula moet worden
ingericht voor een evenement.

Niet zomaar een school
ETSCLUB

SCHAAKCLUB TSJIGORIN

Deze club heeft tot doel leerlingen bekend te maken met een
van de meest opwindende grafische technieken, de etstechniek. Omdat etsen een vrij intensieve techniek is en een zorgvuldige aanpak vereist (denk alleen maar aan het werken met
zuur), kan de groep niet al te groot zijn. Maar ben je op tijd
lid geworden, dan kun je leren etsen op de meest uiteenlopende manieren.

Schaken is al eeuwenlang het beste spel voor twee spelers.
Tactiek en strategie bepalen de winnaar. Geluk speelt geen
rol. Juist dat maakt schaken zo leuk: een eerlijke strijd van
hoofd tegen hoofd. En schaken kan je leren! Op Het Amsterdams Lyceum doen we dat samen in de schaakclub Tsjigorin.
Heb je nog nooit geschaakt? Of versla je juist iedereen al? Bij
Tsjigorin ben je op de juiste plek!

De kleurenets en de aquatint blijken zeer populair te zijn.
Er wordt geregeld werk getoond in een van de vitrines.

HALTECH

DEBATCLUB
Met een groep van
ongeveer twaalf leerlingen,
voornamelijk bovenbouw,
heeft onze debatclub
de afgelopen jaren meegedaan aan een aantal
wedstrijden, zoals de
voorrondes van Het
Jongeren Lagerhuis,
NK-debatteren, EYP
(Europees Jeugdparlement). Bovendien reist de club jaarlijks
naar Venetië om aldaar deel te nemen aan een MUN-debat
(Model United Nations). De laatste twee genoemde zijn in
het Frans, Spaans en Engels.
In 2020 beginnen twee nieuwe clubs op de vrijdagmiddag:
een debat- en discussieclub voor de derde klas, en een
debat- en discussieclub voor de vierde en vijfde klas.

HALtech is dé club waar je je kennis van natuurkunde, wiskunde, informatica en scheikunde kunt vergroten, waar je
deze kennis gebruikt om zelf apparaten te bouwen. Voor de
besturing van deze apparaten wordt gebruik gemaakt van
Raspberry Pi’s en Arduino’s die de leden zelf programmeren.
Onderdelen die nodig zijn worden ontworpen met behulp
van FreeCAD of Sketch-Up en vervolgens geprint in 3D met
onze Makergear M2 printers.

FOTOCLUB FOCAL
De fotoclub bezit een eigen doka
in de westelijke torenkamer, waar
leden iedere vrijdagmiddag
terechtkunnen. Focal-leden leveren
foto’s voor de HALO. Exposities
van hun werk zijn soms te zien in
de vitrines van de middengang.

Voorzieningen
MEDIATHEEK
Er is een mediatheek. In deze ruimte zijn computers en werktafels aanwezig. De leerlingen kunnen de hele dag gebruik
maken van deze ruimte. Zij kunnen onder toezicht werken
aan opdrachten of huiswerk maken.

hier eenmaal per jaar op werkweek geweest, zodat voor vele
generaties oud-leerlingen Wolkenland een uniek begrip is
geworden.

BIBLIOTHEEK
Er is op school een goed voorziene bibliotheek voor Nederlands. Dankzij de hulp van onze “bibliotheekouders” kunnen
leerlingen dagelijks boeken raadplegen en lenen. Voor leerlingen uit de eerste, tweede en derde klassen is er een aparte
afdeling jeugdliteratuur, met honderden voor deze leeftijdsgroep geselecteerde boeken. De docenten Nederlands zorgen ervoor dat leerlingen regelmatig boeken lenen en lezen,
zodat ze in de bovenbouw zelfstandig aan hun boekenlijsten
kunnen werken. Het gebruik van de bibliotheek is uiteraard
gratis, maar om het te laat terugbrengen tegen te gaan is er
wel een boetesysteem.
De bibliotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 10.00-15.30 uur.

KANTINE
Vanaf begin 2016 hebben we een nieuwe kantine waar veel
ruimte is en een gezond assortiment. De kantine is geopend
tijdens de schooluren en heeft het predicaat ‘gezonde
kantine’. Een consumptie is niet verplicht.

KLUISJES
Iedere leerling op Het Amsterdams Lyceum heeft een eigen
kluisje.

WOLKENLAND
Bijna 90 jaar geleden kocht Het Amsterdams Lyceum
Wolkenland, ons eigen “schoolbuitenhuis”, fraai gelegen in
de bossen van Montferland. Sindsdien zijn de meeste klassen
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De moderne werkweek in het huidige Wolkenland, gebouwd
in 1952, is zo opgezet dat thematisch projectonderwijs afgewisseld kan worden met sport en spel in de omringende
natuur. Bovendien is een Wolkenlandweek van grote waarde
voor het bevorderen van het sociale contact tussen leerlingen
en begeleidende docenten en vooral ook tussen leerlingen
onderling. Daarom is het ook traditie dat onze nieuwe leerlingen als eersten in het schooljaar naar Wolkenland gaan.
De verzorging tijdens de werkweek is in handen van het
beheerdersechtpaar.
De school beschouwt deelname als vanzelfsprekend omdat
de werkweek deel uitmaakt van het onderwijsprogramma.
De ouders van nieuwe leerlingen ontvangen in oktober een
uitnodiging voor een bezoek aan Wolkenland op de eerste
of tweede zondag van november.

© Papyro.nl

Overige informatie

DE OUDERBIJDRAGE
Het Amsterdams Lyceum wordt beheerd door een vereniging
waarvan alle ouders in principe lid zijn. Als bijdrage in de nietgesubsidieerde uitgaven van de school vraagt de vereniging
van de ouders of verzorgers een ouderbijdrage. Voor dit
schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 214,-. Veel
uitgaven die voor het huidige onderwijs noodzakelijk zijn,
worden niet volledig gesubsidieerd. Daarbij valt allereerst te
denken aan zaken waarvan de leerling bij het onderwijs direct
profijt heeft: een uitgebreide bibliotheek, een goed uitgerust
computerlokaal en voldoende audiovisuele middelen. Daarnaast zijn er werkweken in ons eigen schoolbuitenhuis Wolkenland, de buitenlandse reizen en allerlei excursies van
bescheidener omvang. De ouderbijdrage maakt ook veel activiteiten mogelijk die noodzakelijk zijn om de school als
sociaal instituut te laten functioneren. Voorbeelden hiervan
zijn toneel- en muziekvoorstellingen in de aula, de schoolkrant, de leerlingenclubs, zoals de roeivereniging De Drietand
en buitenschoolse activiteiten die door de leerlingenvereniging worden georganiseerd. De ouderbijdrage stelt ons dus
in staat een aantal voorzieningen te verstrekken, die niet of
niet volledig zijn gesubsidieerd. Bij activiteiten waarvoor wel
een aparte bijdrage geheven wordt, geeft het betalen van de
ouderbijdrage recht op aanzienlijke kortingen.

BEREIKBAARHEID
Tramlijn 2 en 24 en buslijn 15 stoppen dicht bij de school.
Het Haarlemmermeerstation, eindpunt van veel bussen uit
omliggende gemeenten, ligt op acht minuten lopen van de
school.

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Het formele recht op inspraak krijgt gestalte in de
medezeggenschapsraad, die bestaat uit drie ouders,
drie leerlingen en zes personeelsleden. Daarnaast bestaat er
een ouderraad, die in een belangrijke behoefte voorziet.
Vooral meedenken over alle mogelijke schoolzaken, in het
bijzonder waar de belangen van ouders en leerlingen in
het geding zijn, behoort tot de taken. De leden van de
ouderraad nemen ook actief deel aan de organisatie van
een aantal evenementen.

DE VERENIGING
HET AMSTERDAMS LYCEUM
Het Amsterdams Lyceum wordt in stand gehouden door
een schoolvereniging. Bij de aanmelding wordt de
ouders gevraagd lid te worden van deze vereniging
en vrijwel iedereen doet dat. Ook alle personeelsleden in
dienst van de school zijn lid van de vereniging.

TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN
Ouders met kinderen in het voorgezet onderwijs tot 18 jaar
hoeven geen aparte aanvraag meer in te dienen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten van hun kinderen.
Met ingang van 2010 maakt dit deel uit van het kindgebonden
budget (WKB) dat als toeslag bij de Belastingdienst kan worden aangevraagd, voor zover het al niet automatisch wordt
toegekend. Deze toeslag is afhankelijk van de leeftijd van het
kind en het inkomen van de ouders.
Naast deze regeling van de rijksoverheid, worden soms ook
op gemeentelijk niveau bijdragen in de studiekosten verleend. In Amsterdam zijn de hiervoor geldende regelingen
per stadsdeel verschillend. Nadere informatie kan dan ook
het best worden ingewonnen op het gemeentehuis van de
woonplaats of het stadsdeelkantoor.

DE KOSTEN IN DE EERSTE KLAS
De ouderbijdrage:

€ 214,-

Werkweek Wolkenland: € 188,Fast Lane English:

€ 523,-

Corso Italiano:

€ 523,-

met ouderbijdrage

De boeken worden bekostigd door de overheid. Vanaf de
tweede klas is het mogelijk te sparen voor de buitenlandse
excursies.

Drukwerkproducties: www.Papyro.nl

OPEN DAGEN
Alleen voor leerlingen van groep 8
Donderdag 27 januari
van 17.00 - 21.00 uur

Vrijdag 28 januari
van 16.00 - 20.00 uur

Zaterdag 29 januari
van 10.00 - 13.00 uur

