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Onze kernwaarden zijn ken jezelf, verbind de 
verschillen en ontdek de wereld. We vinden 
het belangrijk dat onze leerlingen zelf regie 
nemen over hun leerproces en begeleiden 
de leerlingen bij hun persoonlijke doelen en 
ontwikkeling. Leerlingen werken samen en 
leren van en met elkaar en ze leren omgaan 
met de veranderende wereld. We organise-
ren veel (vak) excursies en reizen om de 
leerlingen ook kennis te laten maken met  
de wereld om zich heen. We leiden ze op tot 
wereldburgers. We zetten in op persoonlijk 
contact en een goede band met de 
 leerlingen en elkaar.

INTERNATIONAAL 
GEORIËNTEERD 

Het Lorentz Lyceum is een school met 
internationaal georiënteerde reguliere en 
tweetalige afdelingen voor havo, vwo en 
gymnasiumopleidingen. Daarnaast hebben 
we een OPUS afdeling voor hoogbegaafde 
leerlingen. We hebben veel nieuwe ICT-
voorzieningen en een prachtig gebouw en 
hebben een enthousiast, open en hecht 
docententeam dat altijd bereid is te helpen  
en te ontwikkelen. Zo organiseren we 
ieder jaar een ‘review’ waarbij we naar ons 
onderwijs kijken door elkaars lessen te 
bezoeken. We kijken naar wat goed gaat 
en wat verbetering behoeft. Daarop wordt 
scholing in de rest van het jaar aangepast. 

HAVO, VWO EN GYMNASIUM 
TWEETALIG HAVO, 

VWO EN GYMNASIUM
OPUS AFDELING VOOR  

HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

Lorentz Lyceum is 
onderdeel van Quadraam

http://www.lorentzlyceum.nl


LORENTZ LYCEUM Op het Lorentz staat een aantal thema’s 
 centraal, waaronder het bieden van kwalita
tief hoogwaardig onderwijs, extra aandacht 
voor de exacte vakken en de internationale 
focus. Docenten zijn trots om op het Lorentz 
te werken en leerlingen om er naar school te 
mogen gaan. Er heerst een goede sfeer en is 
een goede band tussen leerlingen en 
 docenten. 

Opleidingsschool 
Het Lorentz Lyceum is een dynamische 
school met een breed onderwijsaanbod  
en een apart begeleidingsteam. Dat team 
 bestaat uit een coördinerend schoolopleider, 
werplekbegeleider en onderzoekscoördina
tor. De coördinerend schoolopleider is er 
voor de werkplekbegeleiders en studenten, 
organiseert (intervisie)bijeenkomsten, 
 onderhoudt contact met de instituten en is 
tevens tweede beoordelaar. De werkplek
begeleider is voor de dagelijkse gang van 
 zaken en is eerste begeleider en beoordelaar. 
Alle vaksecties hebben 1 of meerdere 
 gekwalificeerde werkplekbegeleiders die met 
veel enthousiasme toekomstige docenten 
ondersteunen. Doe je ook onderzoek? Dan 
hebben wij een gedreven onderzoekscoördi
nator die je graag begeleid bij het onderzoek. 

Je kan bij iedereen terecht voor vragen of 
 advies. Begeleiders zullen je coachen bij je 
leervragen en zullen eerder vragen stellen dan 
zeggen wat je moet doen. Zo, kan jij jouw eigen 
professionele identiteit ontwikkelen. Je krijgt 
de gelegenheid om actief te zijn  binnen alle 
 geledingen van de school. Zo krijg je een zo 
breed mogelijk beeld van de dagelijkse 
 praktijk.


