FAQ Cartesius Lyceum
Hoeveel leerlingen zitten er in een
klas?

In een brugklas zitten 28 leerlingen. Vanaf klas 2
bestaan de klassen uit maximaal 30 leerlingen.

Hoe lang duren de lessen?

Onze lessen duren 60 minuten. Je hebt hierdoor
ongeveer 5 lessen per dag.

Hoe laat begint de eerste les? Hoe
laat ben ik uit?

Het eerste lesuur begint om 8.30 uur. In de
brugklas is de laatste les uiterlijk om 15.15 uur
afgelopen.

Hoeveel huiswerk krijg ik?

Huiswerk is ‘werk’ dat je niet op school af hebt
gekregen. Dat ligt dus een beetje aan jezelf.
Sommige leerlingen hebben hun huiswerk al af
aan het einde van de les, anderen zijn er thuis nog
1-2 uur mee bezig.

Kan ik mijn huiswerk op school
maken?

Dat kan zeker, graag zelfs. We hebben
verschillende plekken in ons gebouw waar je rustig
kan werken. Daarnaast is onze mediatheek
dagelijks tot 16.30 uur open.

Welke talen kun je leren?

We bieden veel talen aan: Nederlands, Engels,
Spaans, Duits en Frans. En Latijn en Grieks voor
leerlingen die voor het Gymnasium kiezen.

Welke bijzondere vakken bieden
jullie aan?

Naast schoolvakken zoals Nederlands, Engels en
wiskunde, kun je op het Cartesius muziek, drama,
informatica, kunst, maatschappijwetenschappen en
Big History en natuurlijk projectonderwijs volgen.

Kun je ook leren programmeren?

Dat kan bij informatica. Je krijgt informatica in de
onderbouw en kunt het ook kiezen als
eindexamenvak. Programmeren hoort daar zeker
bij.

Wat is Big History?

We hebben een kort filmpje gemaakt om deze
vraag te beantwoorden. Kijk op:
https://cartesius.espritscholen.nl/fileadmin/user_upl
oad/Big_History_final_1_.mp4

Wat doen jullie aan kunst?

Je krijgt kunst als vak in de onderbouw en je gaat
elk jaar naar musea en naar
uitvoeringen/tentoonstellingen. Het vak kunst kun
je ook als eindexamenvak kiezen.

Hoeveel gymlessen zijn er per
week?

In de brugklas heb je 2x per week gym. Een
gymles duurt 1,5 uur (90 minuten).

Krijgen leerlingen ook zwemles?

In de brugklas krijgen alle leerlingen zwemles. Je
gaat dan 1x 90 minuten zwemmen in het Marnix
en hebt 1x 90 minuten gymles. Als je alle diploma’s
al hebt, zwem je op je eigen niveau.

Hebben jullie een eigen gymzaal?

Ja, wij hebben een eigen gymzaal in de school.

Daar zijn we erg blij mee. Daarnaast maken we
ook gebruik van de gymzalen van het Marnix.
Deze zijn aan de overkant. En, als het mooi weer
is, gymmen we in het Westerpark.
Kun je met vrienden van school een
bandje vormen? Zo ja, kun je dan
ook op school repeteren?

Zeker! Wij hebben een (geluidsdichte) oefenruimte
waar je gebruik van kunt maken.

Zijn er buitenschoolse activiteiten?

We zijn, onder normale omstandigheid, een
actieve school. Zo bezoeken we regelmatig musea
en nemen deel aan uitwisselingen met scholen uit
alle delen van Europa. Ook hebben we veel
excursies, schoolfeesten en voorstellingen.

Hebben jullie kluisjes voor
leerlingen?

Alle leerlingen krijgen een kluisje. Deze staan
verspreid door ons gebouw. Het gebruik van de
kluisjes is gratis.

Werken jullie met laptops

We werken boeken én computers/laptops. Maar,
we zijn geen laptopschool. Je hoeft dus geen
eigen laptop mee te nemen.

Heb je brugklaskamp?

Direct na de zomervakantie gaan we op
brugklaskamp op een mooie plek in Nederland. Op
die manier leer je je klasgenoten meteen goed
kennen.

Kun je extra hulp of begeleiding
krijgen?

Jazeker. De mentor zal jou goed in de gaten
houden en begeleiden, er zijn steunuren voor
vakgerichte ondersteuning en je kunt deelnemen
aan de huiswerkbegeleiding van Lyceo

Wat is een steunuur?

Van 15.30 tot 16.30 uur kun je binnenlopen bij één
van de vakgerichte steunuren. Bij een steunuur
kun je extra ondersteuning krijgen. In klas 1 en 2
zijn er steunuren voor Nederlands, Wiskunde en
Engels. Vanaf klas 3 voor bijna alle vakken.

Worden docenten met voor- of
achternaam aangesproken?

Beiden. Maar meestal toch met meester of juf.

Wordt er gepest? (zo ja wat doen
jullie daar aan)

We zijn een veilige school en houden pesten heel
goed in de gaten. We hebben daar goede
mentoren én peerleaders voor.

Hebben jullie leerlingmentoren? (dus
ouderejaars)

Ja, dat zijn onze peerleaders. Dat zijn leerlingen
van klas 4 die onze brugklasleerlingen begeleiden
en ondersteunen.

Moet je je apart opgeven voor het
gymnasium, is dat een aparte plek
op de voorkeurslijst?

Leerlingen met een vwo-advies starten in de vwobrugklas. Alle leerlingen in de vwo-brugklas volgen
het vak Klassieke Cultuur (Grieks en Latijn).
Halverwege het eerste jaar kunnen leerlingen
kiezen om door te gaan met het Gymnasium. Je
hoeft je dus niet apart op te geven. Op het

Cartesius kun je kennismaken met het Gymnasium
en een weloverwogen keuze maken.
Kunnen jullie uitleggen waarom we
deze school moeten kiezen?

Het Cartesius is een warme, open, diverse school
midden in Amsterdam. Je mag zijn wie je bent.
En, we hebben de beste docenten van
Amsterdam!

We horen eigenlijk bij alle scholen:
Een mooie diverse samenstelling van leerlingen en
leuke school, veilige omgeving, hulp veel aandacht voor wereldburgerschap
van mentoren, goede band tussen
docenten en leerlingen. Geloven we
wel hoor. Maar zijn er ook dingen die
het Cartesius Lyceum anders dan
andere scholen maken?
Komt deze talkshow ook online?

Ja, vanaf donderdag 18 februari zullen we een
opname van een van de talkshows op onze
website zetten.

