
Onze activiteiten
Natuurlijk is er ook ruimte voor activiteiten 
en ontspanning op onze school. Dat begint 
al met het gezellige brugklaskamp! Ook 
hebben we ieder jaar een schoolfeest, 
zijn er excursies naar o.a. Archeon, een 
schoolreisje en hebben we studiereizen naar 
o.a. Londen, Rome, Frankrijk en Duitsland. 

Ik vond het belangrijk om naar het vwo te kunnen 
én lekker dichtbij huis te zijn. Van mijn keuze voor 

Lyceum Elst heb ik zeker geen spijt!
Kim

Bij ons ben je helemaal op je 
plek als je op zoek bent naar 
een middelbare school waar 
je jezelf kunt zijn, veel nieuws 
leert, kansen krijgt en waar
je met plezier naartoe gaat!

Onze school:
iets voor jou?

Goede bereikbaarheid 
per fiets of OV
Onze school is goed bereikbaar. Woon 
jij in Elst of één van de andere dorpen in 
Overbetuwe? Of in Lingewaard, Arnhem
of Nijmegen? Kom dan op de fiets of pak
de trein of bus.
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Check ons ook op Lyceum Elst is onderdeel van                                     

Voor al jullie vragen over
onze school zijn wij bereikbaar

via 06-34337956

Check hier onze
goede onderwijsresultaten! 

Whatsapp ons je vraag
over onze school
op 06-34337956!
(tot 1 april 2021)



Kleinschalig,
met een fijne sfeer 
Lyceum Elst is een persoonlijke, 
kleinschalige en moderne school met 
een enthousiast en sterk docententeam. 
Wij bieden goed onderwijs en vinden het 
belangrijk dat jij je op je eigen manier 
ontwikkelt.

Een stevige basis
voor later
Ons onderwijs legt een stevige basis voor 
later. Dit betekent bij ons: onderwijs in je 
eigen klas van enthousiaste docenten die 
je ook buiten de les persoonlijk op weg 
helpen. We hebben fLExuren voor extra 
uitleg, ondersteuning of juist verdieping. 
Op die manier volgt iedere leerling zijn 
eigen route.  

De 
keuze
is aan 
jou!

In de eerste weken deden we activiteiten 
om elkaar te leren kennen. Het wennen 

ging zo heel snel! 
 Lise 

Extra uitleg of 
uitdaging: volop 
keuze in je fLExuren
Je bepaalt bij ons deels zelf hoe je 
schooltijd eruitziet. Naast de reguliere 
lessen krijg je namelijk twee fLExuren per 
week. Deze uren mag je zelf invullen, we 
geven je verschillende mogelijkheden. 
Misschien wil je graag extra uitleg over 
aardrijkskunde of doe je extra proefjes voor 
biologie.

Persoonlijk contact
Wennen op een nieuwe school is best 
spannend. Daarom beginnen we altijd met 
een introductieperiode. Ook heb je direct 
een vast aanspreekpunt: je mentor. Hij of zij 
helpt je op weg en kijkt of alles goed gaat. 

De keuze is aan jou!
• Talenturen voor extra uitdaging
• Gebruik je fLExuren zoals jij het wilt
• Bèta-excellentie voor rekenwonders
 en onderzoekers
• Gamma-excellentie voor nieuwsjunkies 
 en wereldverbeteraars 
• Alfa-excellentie voor talenknobbels
• Leerzame of (ont)spannende activiteiten
 in en buiten school
• Lid worden van het debatteam
• Tutoraat: bijles geven of krijgen
• Eerder examen doen in één of meer vakken
• Ga op avontuur bij de Q-highschool 
• Mavo+ voor een goede doorstroming
 naar mbo en havo
• Vwo route op de havo voor een goede
 doorstroming naar het vwo

Meer weten? 
Scan de QR-code 

De brugklas die bij je past 
Basisschooladvies Leerjaar 1 Leerjaar 2 
vwo 1 vwo 2 vwo 
havo of havo-vwo 1 havo-vwo 2 havo of 2 vwo  
mavo-havo 1 mavo-havo 2 mavo of 2 havo 
mavo/vmbo-T 1 mavo 2 mavo


