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Hallo!
 
Wat leuk dat je een kijkje komt nemen bij de onderbouw van  
het Harens Lyceum. Welkom! 
Wij hebben maar liefst drie locaties waar je naartoe kunt gaan: 
de Rummerinkhof en de Kerklaan in Haren en de Julianalaan in 
Zuidlaren. Overal valt veel te zien en te beleven. Kijk gerust rond 
en ervaar hoe het is in de brugklas. 
 Wat voor school zijn wij? In ieder geval een school waar het 
gezellig is. Iedereen kent iedereen en de sfeer is goed. Je voelt je 
snel thuis. Nu lijkt de overgang nog erg groot. Als je hier eenmaal 
op school zit, merk je dat er niet eens zoveel verschil is tussen de 
brugklas en groep 8.
  We vinden het belangrijk dat je bij ons al je talenten kunt 
 ontdekken. We bereiden je voor op je diploma. Maar ook op 
het  leven erna. We willen graag dat jij een brede ontwikke
ling meekrijgt. Daarom leer je hier allerlei vaardigheden die je 
in de toekomst nodig hebt. Je kunt bijvoorbeeld veel doen aan 
kunst en cultuur. Maar ook aan onderzoek en ontwerpen in ons 
 Technasium in Haren. 
 Naast je gewone lessen is er tijd voor sport, muziek, drama, 
debat en nog veel meer. Je begint het schooljaar met een super
gezellige dag aan het water. En dan begint school echt. Wij 
 hebben er al zin in. Jij ook? 
 Geniet nog even van groep 8 en dan zien we je graag terug in 
het volgend schooljaar!

Hartelijke groeten
Wieteke Beernink, Rector

Als je havo of vwo gaat volgen op de 
Rummerinkhof of in Zuidlaren, ga je in 
de vierde klas naar onze bovenbouw
locatie aan de Kerklaan in Haren.  
Atheneumplusleerlingen gaan hier al in 
de brugklas naartoe en blijven er zes 
jaar lang. We delen deze locatie met de 
bovenbouw van het Montessori Lyceum 
Groningen.
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Naar het  
Harens Lyceum!

Je hebt vast al een beetje een 
indruk van onze school. Op 
de open dagen heb je kennis 
 kunnen maken met onze  
locaties in Haren en Zuidlaren. 
Je hebt de sfeer geproefd. Je 
hebt de gebouwen bekeken. 
En je hebt veel leerlingen en 
leraren zien rondlopen. Wat 
zijn nou de belangrijkste plus-
punten van het Harens Lyceum? 
We zetten ze graag nog een 
keer voor jou op een rijtje. In dit 
magazine vind je trouwens nog 
veel meer informatie!

Drie schoolgebouwen
Je kunt bij ons kiezen tussen drie locaties. 
Kies je voor Atheneumplus? Dan ga je naar 
ons nieuwe gebouw aan de Kerklaan in 
Haren. Daar krijg je les van leraren van 
de bovenbouw. Wordt het havo of vwo? 
Dan kun je naar de Rummerinkhof in 
Haren of de Julianalaan in Zuidlaren. Als 
je kiest voor vmbotl, dan ga je ook naar 
Zuidlaren. Trouwens, als je gek bent op 
sport zit je daar helemaal goed. In Zuid
laren hebben we namelijk een speciale 
tlsportklas!

Uitdagend en modern 
onderwijs
Je komt op school om veel te leren. Het 
liefst op een leuke manier. Wij vinden 
het belangrijk dat jij jezelf kunt zijn. Dat 
je leert om keuzes te maken en zelfstan
dig te worden. Onze lesmethoden zijn 
modern en uitdagend. Je leert vaardig
heden die je nodig hebt in de toekomst. 
21st Century Skills noemen we dat. Dat is 
veel meer dan werken met computers. Je 
leert bijvoorbeeld ook om samen aan een 
project te werken.
 

Bijzondere vakken
In de brugklas krijg je allerlei nieuwe 
vakken, zoals wiskunde en Frans. Bij ons 
krijg je ook een paar vakken die je niet op 
elke school hebt. Zoals Spaans en drama. 
Of Onderzoeken & Ontwerpen op de 
Rummerinkhof en aan de Kerklaan. Op 
Atheneumplus krijg je leuke extra vakken, 
zoals filosofie en cultuur. En ga je naar tl 
in Zuidlaren? Dan kun je meedoen aan 
pittige sportclinics. Allemaal bijzondere 
vakken waar je later ook nog eens exa
men in kunt doen.
 

Hulp nodig?
Elke brugklas heeft een eigen men
tor met wie jij en je ouders kunnen 
praten als er iets aan de hand is. 
Bijvoorbeeld als je het tempo niet 
kunt bijhouden. Of als het niet goed 
gaat in de klas. Dan kun je altijd bij je 
mentor terecht. 
Heb je dyslexie of dyscalculie? Geen 
probleem! Daar houden we rekening 
mee. Je mag bijvoorbeeld langer 
over je toetsen doen.

Kunst & cultuur
Op onze school doen we veel aan kunst 
& cultuur. Je krijgt vanaf de brugklas 
tekenen, muziek en drama. En je kunt 
meedoen aan allerlei leuke culturele 
activiteiten. Bijvoorbeeld tijdens de 
CultuurMarathon in het voorjaar.

Jong Talent MuziekBen jij een muzikaal talent? Dan is
het leuk om te weten dat onze school 

een DAMU-licentie heeft. Dat betekent 
dat je school kunt combineren met een 

talentklas of een vooropleiding van een 
conservatorium. Wij werken daarvoor 

samen met het Prins Claus Conser-
vatorium. Als je hieraan meedoet krijg 

je extra workshops en mag je mee-
doen aan het speciale JTM-concert.

‘We zijn een  

gezellige schoo
l 

waar je je snel 

thuis voelt’

Gezellige sfeer

Welke locatie je ook kiest, 

 je weet zeker dat je op een 

gezellige school komt.  

Een  kleinschalige locatie 

waar de sfeer gemoedelijk en 

vertrouwd is. Iedereen kent 

iedereen.
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NEDERLANDS

TEKENEN

TECHNIEK

BIOLOGIE

MENTORLES

GESCHIEDENIS

FRANS • • •

REKENEN • • •

INFORMATICA • FILOSOFIE •

VAARDIGHEIDSTRAINING •

SPORTCLINICS • STUDIELES •

SPAANS • • •

ENGELS
AARDRIJKSKUNDE

ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN • •

DUITS

LO

DRAMAMUZIEK

WISKUNDE

Zonder stip krijg je het vak op alle 
locaties; als er een gekleurde stip 
achter een vak staat heb je dat vak 
alléén op de volgende locaties:

• A+ Kerklaan

• Rummerinkhof

• Zuidlaren: tl/h, havo, vwo

• Zuidlaren: tl (sport)

Welke vakken krijg 
je in de brugklas?

VRAGEN AAN 

BRUGKLASSERS
VRAGEN AAN 

BRUGKLASSERS
Zijn de leraren aardig op jullie 

school?
Ja, maar ik kan niet zeggen dat ze 

allemaal hetzelfde zijn. De ene is 

wat strenger dan de andere.  

Joëlle, 1D, Zuidlaren

Ja, je mag ze meestal met hun 

voornaam aanspreken. 

Noa B1+, Kerklaan

Sommige. De meeste zijn erg 

vriendelijk en helpen je goed.

Maaike, 1C, Rummerinkhof

Hoe is de sfeer op school?Druk maar vrolijk
Anika, 1B, Zuidlaren
Gezellig. Ik zie eigenlijk nooit  iemand die gepest of geplaagd wordt. Lotte, 1C, Rummerinkhof Leuk, het is een gezellige school. Er is wifi!

Marisa, B1+, Kerklaan

Hoe ziet het gebouw eruit? Is het mooi?
Mooi. Ik vind het fijn om er te zijn.Wouter, 1B RummerinkhofHet is wel mooi maar niet zo groot. Malika, 1D, Zuidlaren

Het is erg groot en mooi, maar je kent het na vijf dagen uit je hoofd.Karst, B1+, Kerklaan

 Mag je wel kletsen in de les?

Ja, maar niet te hard en te lang.

Anouk, B1+, Kerklaan

Ja, maar natuurlijk niet te veel. We 

werken veel samen.

Lotte, 1C, Rummerinkhof

Ja, het mag niet maar iedereen 

doet het wel. Manon, 1B, Zuidlaren

Is het druk op school?Ja, maar in de middagpauze zit je niet bij de bovenbouw want die hebben op een ander moment  pauze. Lindert, B1+, KerklaanJa, best wel, maar doordat het zo druk is kom je ook meer vrienden tegen. Aaron, 1D, ZuidlarenJa, in de pauzes.Luc, 1A, Rummerinkhof

Zijn de kinderen aardig?

Ja, super aardig.
Alyssa, 1D, Zuidlaren

Ja heel erg.
Daan, A1+, Kerklaan

Ja heel erg aardig.
Yasmin, 1B, Rummerinkhof

Word je geholpen als je ergens niet 
goed in bent?
Ja, door de juf of meester of door 
een klasgenootje.
Ivar, 1E, Rummerinkhof
Ja, de docenten helpen je vaak. 
Soms mag je ook elkaar helpen.
Leanne, 1B ,Zuidlaren
Ja, de kinderen om me heen wor-
den geholpen door de docenten 
als ze iets niet snappen.
Daan, A2+, Kerklaan

Is er zorg voor bijvoorbeeld  

dyslexie?
Ja, je krijgt extra tijd voor een 

toets. Rogier, 1B Zuidlaren

Ja, ik ben dyslectisch en ik mag 

extra tijd hebben tijdens toetsen.

Rutger, A1+, Kerklaan

Hoeveel huiswerk krijg je in het 
begin?
Ik vond dat we in het begin vooral 
voor wiskunde best wel veel huis-
werk kregen maar nu valt het wel 
mee. Diana, 1C, Rummerinkhof
In het begin krijg je bij sommige 
docenten heel veel huiswerk maar 
dan moet je ook nog leren te plan-
nen dus het voelt wel als veel maar 
eigenlijk valt het wel mee.
Emma, 1B, Zuidlaren
Best veel, het is best wennen maar 
na een tijdje valt het wel mee.
Ronja, B1+ Kerklaan

Moet je ver lopen bij de wisseling 

van de vakken?

Nee, alle lokalen liggen dicht bij 

elkaar. Ik moest eerst de lokalen 

uit Magister halen maar ik ken ze 

nu al uit mijn hoofd.

Youp, 1D, Zuidlaren

Valt wel mee. Soms moet je wel 

veel trappen lopen.

Lycke, A1+ Kerklaan

Niet heel erg ver, je went er wel 

aan. Diana, 1C, Rummerinkhof

Wat willen groep 8-leerlingen weten over de brugklas? Van alles en nog wat!  
Onze brugklassers geven graag antwoord op al hun vragen.

Jacob Pinkster: 
CONCIËRGE OP DE  
RUMMERINKHOF
Elke zomer kijkt Jacob Pinkster weer uit naar een nieuwe 
generatie brugklassers. Twintig jaar lang zag hij ze komen 
en drie jaar later weer gaan. ‘Het enige dat ik niet doe is 
lesgeven!’

‘Ik begroet de leerlingen elke ochtend in het fietsenhok en in de 
pauzes ga ik vaak even bij ze zitten. Ik let erop dat oudere leer 
lingen de brugklassers niet plagen. Natuurlijk moeten brugklassers 
zich ook gedragen. Pakjes drinken naast de afvalbak gooien vind ik 
bijvoorbeeld niet goed. Dan kom ik even met je praten want onze 
regel is: we ruimen allemaal onze eigen rotzooi op.’

Lekke band
‘Aan het begin van het jaar verdeel ik de kluisjes en dan let ik erop 
dat zo’n uk geen kluisje krijgt tussen twee van die lange slungels 
in. Alle leerlingen kunnen bij mij terecht als er wat is. Voor een 
aai over de bol of een pleister op de knie. En als je een lekke band 
hebt, wil ik die best even plakken. Ik laat je echt niet naar huis 
lopen.’

Brug was dicht
‘Eén keer kwam een brugklasser na twee weken te laat. Ik vroeg 
hem waarom. Zegt hij: ‘De brug was dicht.’ ‘Dus je kon gewoon 
doorfietsen?’ ‘Nee, want ik kom met de boot.’ Het briefje voor te 
laat komen heb ik toen maar laten zitten.’
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Behalve ‘gewone’ lessen ga je nog 

veel meer doen bij ons op school: 

Excursies
Taaldorp

Skireis

Cultuurmarathon

Sportdagen

Night of the Classics

Uitwisseling

Toneel

Geo-expeditie

XXL Band

Klassenuitje

Verkeersmarkt

Mee r  d i e pgang  met
AT H E N E U M P L U S

Vind jij het leuk om extra vakken te volgen? Houd jij wel 
van een uitdaging? Wil jij altijd weten hoe dingen echt 
zitten? Vraag jij vaak waarom iets is zoals het is? Dan ben 
je op Atheneumplus op de juiste plek. 

Als je voor Atheneumplus kiest, kom je in een kleine, hechte klas 
op onze locatie aan de Kerklaan in Haren. Daar krijg je les van 
docenten die ook lesgeven aan de bovenbouw. Je gaat meer 
doen in minder tijd. En je krijgt leuke, uitdagende vakken,  
zoals filosofie, Spaans en Wetenschap & Onderzoek. 

Atheneumplus is:• Meer vakken en diepgang en een hoger tempo• Vier moderne talen: Spaans, Frans, Duits en Engels• Extra vakken: filosofie en Wetenschap & Onderzoek• Meer vakken in de bovenbouw, inclusief Cambridge Engels, Cultuur & Wetenschap of modules aan de Rijksuniversiteit

‘Alle klassen bij ons op school hebben 
een mentor. Het is heel leuk om zo in
tensief met een klas op te trekken. Ik ben 
erbij tijdens de introductieweek en ik ga 
mee op excursies en klassenuitjes. Dan 
gaan we naar de dierentuin in Emmen of 
schaatsen in Kardinge.’

Mentorles
‘Ik geef een uur per week mentorles. 
We beginnen met spelletjes om elkaars 

namen en hobby’s te leren kennen. Zo’n 
brugklas moet nog een groep worden: 
de meeste kinderen komen van andere 
scholen. Daarna gaan de lessen bij
voorbeeld over hoe je moet plannen en 
leren. En over hoe je je huiswerk goed 
opschrijft in je agenda.’

Wennen tot de herfstvakantie
‘De mentoren hebben met de andere 
docenten afgesproken dat ze brug

klassers tot de herfstvakantie laten 
wennen aan school. Dus niet te veel 
huiswerk en proefwerken en geen zware 
onvoldoendes. Zo wennen brugklassers 
aan het leven op school.’

Mentorgesprekjes
Ik heb ook mentorgesprekjes met iedere 
leerling apart. Dan hebben we het over 
hoe het gaat op school en thuis. Als er 
grote problemen zijn, praat ik erover 
met de leerlingen, hun ouders en mijn 
collega’s. Samen bedenken we hoe we 
de leerlingen kunnen helpen.’

Mentor Heleen Kuiper:  
‘JE MAG ME ALTIJD APPEN!’
Als mentor is Heleen Kuiper het aanspreekpunt voor leer lingen en hun 
ouders. ‘Als er iets aan de hand is, mogen ze me altijd bellen, appen en 
mailen, ook als ik niet op school ben.’
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D E  R U M M E R I N K H O F :  
s fee r vo l  &  o ve rz ichte lij k

J U L I A N A L A A N ,  Z U I D L A R E N :  
kle i n scha li g  en  sp o r t i ef

Ga je havo of vwo doen? Vind je het leuk om les te  krijgen in een 
school waar iedereen iedereen kent? Dan is de Rummerinkhof
in Haren voor jou een mooie plek. 

Woon je in de buurt van Zuidlaren en ga je tl, havo of vwo 
doen? Dan maak je op onze school aan de Julianalaan een 
mooie start. Zeker als je gek bent op sport! 

Naar het technasium:Als je graag dingen onderzoekt en ontwerpt zit je  helemaal goed op de Rummerinkhof. Daar krijg je het vak Ontwerpen en Onderzoeken: O&O. Je gaat dan te gekke projecten doen voor echte opdrachtgevers.  Bevalt dat goed: dan kun je later naar het Technasium. 

CIJFERS EN RAPPORTEN!

Je eerste onvoldoende, je eerste 

mooie cijfer… leren wordt serieus! 

Gelukkig gaan we je daarbij helpen. 

We leren je hoe je moet leren en 

plannen. Zodat je weet wat je moet 

doen als een docent een proefwerk 

opgeeft. Of als je een opdracht 

voor een cijfer maakt. 

Toetsweken

Alle cijfers die je haalt bepalen 

samen wat er op je rapport komt 

te staan. Het ene cijfer telt wat 

zwaarder mee dan het andere. Je 

maakt proefwerken en schriftelijke 

overhoringen (SO’s) door het jaar 

heen. In de toetsweken maak je 

meerdere proefwerken, er zijn dan 

geen lessen. 

Herkansen
Haal je een onvoldoende? Geen man 
overboord. Op de Rummerinkhof en 
in Zuidlaren mag je twee keer per jaar een proefwerk overmaken. 

Rapport
Door het jaar heen zie je op de speciale Magisterapp hoe het met je cijfers gaat. Ook krijg je een paar rapporten. Je laatste rapport voor de zomervakantie bepaalt of je over 

gaat naar de volgende klas. Je mentor heeft daarover een vergadering met de andere docenten.

Een kleine, gezellige school in Zuidlaren. Wat wil je nog 
meer? Een school waar we elkaar goed kennen en aandacht 
is voor elke leerling. Als je tl in Zuidlaren doet, blijf je hier 
tot en met je examen. Ga je havo of vwo doen? Dan ga je 
na drie jaar door naar onze bovenbouw aan de Kerklaan in 
Haren.

Julianalaan is:
• Kleinschalige school met aandacht voor elkaar
• Vier moderne talen: Spaans, Frans, Duits en 

Engels
• Sportprofiel voor tlleerlingen 
• Het vak Lichamelijke Oefening als  

tlexamenvak

‘Van de dertig leerlingen in mijn klas 
zitten er twintig in de sportstroom. 
 Wedstrijdjes tegen elkaar spelen in de 
gymzaal tijdens de mentorles vindt 
 iedereen leuk. Veel van mijn leerlingen 
zijn doeners: ze bewegen liever dan 
dat ze stil zitten. Maar ik ben natuurlijk 
 mentor van de héle groep.  
Ik ben vooral een coach voor de leer
lingen: je kunt altijd bij me langs komen 

om even te praten. Bijvoorbeeld als iets 
tegenzit. Of als je niet goed weet wat je 
wilt  bereiken. Daar hebben we dan een 
 gesprekje over.’

Rolstoelbasketbalclinic
‘Als je in de sportstroom zit, ga je naar 
 allerlei clinics, zoals ijshockey, kick
boksen en basketbal. We zijn ook samen 
naar een wedstrijd van Donar geweest. 

Echt bijzonder was de clinic met twee
rolstoelbasketballers. Hoe is het om in 
een rolstoel te sporten? Echt geweldig 
om dat een keer te ervaren.’ 

Met de klas aan de barbecue
‘Ik heb als mentor veel contact met de 
ouders, vooral omdat ze vaak meegaan 
om de klas naar de clinics te brengen. 
Aan het eind van het jaar wordt er een 
barbecue georganiseerd voor de hele 
klas en alle ouders om ze te bedankten 
voor hun hulp.’

Mentor Niek Beelen:  
WEDSTRIJDJES SPELEN  
TIJDEN DE MENTORLES
Niek Beelen is mentor van de leerlingen die in Zuidlaren de tl-sport-
stroom doen. ‘In de meeste mentorlessen doen we leuke spelletjes 
om elkaar te leren kennen. Of om te leren samenwerken.’

Sportprofiel:
Ben jij gek op sport? Dan past tl in Zuidlaren goed bij jou. Je kunt hier 

 kiezen voor een sportprofiel met leuke sportclinics in de eerste en 

 tweede klas. Wil je door in de sport? Dan kun je hier tl-examen in doen.

Kleinschalig en gezellig. Overzichtelijk en 
 kleurrijk. Dat zie je meteen als je binnen loopt. 
De lokalen zijn ruim en we doen veel aan kunst 
en cultuur. Je kunt in ons muzieklokaal uit heel 
veel instrumenten kiezen. Vind je het juist leuk 
om toneel te spelen? Dan kun je je helemaal 
uitleven op de speelvloer in ons drama lokaal. 

Buiten is er ook een hoop te doen:
je kunt voetballen in de voetbalkooi, basket
ballen of gewoon chillen in een zitgroep. 
 Natuurlijk hebben we ook een grote kantine, 
waar je met je klasgenoten in de pauzes naartoe 
kunt.
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introductie

Op kamp met Atheneumplus
Je begint het schooljaar met een driedaags kamp in Winsum.  Lekker kamperen, kanoën, verkennen, wadlopen en krabben vangen.  Met tweedeklassers die je in-wijden in alle schoolgeheimen. 

Watersporten met de 

Rummerinkhof

Met je hele klas en de mentor ga 

je op de fiets naar Waterpark De 

Bloemert in Midlaren. Daar maken 

we een spetterende start van je 

schooltijd. Lekker een dagje zeilen 

en watersporten!

Zuidlarense survivaldagEen sportief begin is het halve werk. Daarom ga je met je hele klas naar Breeland in Annen voor een sportieve dag. Je leert elkaar goed kennen als je samen een survival doet! 

Sportieve kennismaking met de brugklas. 

Op expeditie met Atheneumplus, 

watersporten met de Rummerinkhof 

en survivallen met Zuidlaren Handig om te weten!

Begin van het schooljaar: maandag 29 augustus 

Lesuren: 50 minuten  (A+ 60 minuten)

Eerste uur: begint om 8.20 uur  (A+ begint om 8.30 uur)

Laatste uur: eindigt om 16.05 uur  (A+ om 16.20 uur)

Op donderdag en vrijdag: vrij om 14.10 uur  (A+ om 14.20 uur)

Docent afwezig: Dan passen we je rooster aan ☹

Voor in je agenda: Herfstvakantie:  15 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie:  24 december t/m 8 januari

Krokusvakantie:  18 februari t/m 26 februari
Paas en meivakantie: 15 april t/m 30 april

Hemelvaart: 
25 en 26 meiTweede Pinksterdag: 5 juniZomervakantie: 22 juli t/m 3 september 
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Wij zijn naar Atheneumplus gegaan omdat je 
daar vakken krijgt die je niet op andere  
scholen hebt, zoals filosofie, Spaans en WO+. 

We zochten vooral meer uitdaging. 
We zaten als brugklassers tussen de oudere 
 leerlingen, maar dat was best chill. Ze waren allemaal 
heel behulp zaam. Onze klas was heel leuk: lekker 
klein en  vertrouwd. De uitwisseling in de vierde klas 
was de leukste week uit onze hele schooltijd.  
Fantastisch om bij een gezin in een ander land te 
logeren. En je leert je klas heel anders kennen.’

Bij O&O in de tweede klas 
moesten we een robot ont
werpen van lego en die dan zelf besturen. 

Voor mijn groepje was dat een groot drama, want 
die robot deed nooit wat wij wilden. Hij botste overal 
tegenaan en liep de verkeerde kant uit.
Ik had in de brugklas een kluisje dat zo hoog zat dat 
ik een stoel nodig had om erbij te kunnen.
Ik kwam er in de bovenbouw van de havo achter dat 
ik later naar de universiteit wil. Daarom ben ik na 
mijn eindexamen gebleven en doe ik nu vwo.’

N A A R  D E  B O V E N B O U W

De eerste drie jaar zit je in de onderbouw. 
Daarna is het tijd voor de volgende grote 
stap: naar de bovenbouw. Waar je je profiel 
gaat kiezen. En je eindexamen gaat doen.

Alle havo en vwoleerlingen gaan naar de Kerklaan in  Haren. 
Dat gebouw delen we met het Montessori Lyceum Groningen. 
Je kiest er je profiel in de vierde klas. Die profielen zijn: 

•  C U LT U U R  &  M A AT S C H A P P I J

•  E C O N O M I E  &  M A AT S C H A P P I J

•  N AT U U R  &  G E Z O N D H E I D

•  N AT U U R  &  T E C H N I E K

Doe je tl In Zuidlaren? Dan kies je je profiel in de derde klas.  
Je examen doe je gewoon in Zuidlaren. 

Doorstromen
tl  mbo of havo
havo vwo  mbo of hbo
vwo  hbo of universiteit

W O O R D Z O E K E R

HUISWERK
WISKUNDE
BONJOUR
ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH

GUTENTAG
PASSER
GEODRIEHOEK
KANTINE
TUSSENUUR
ROOSTER

SPORTDAG
DRAMA
GOODBYE
EXCURSIE
MUZIEK

Na al die informatie over onze school even tijd voor 
 ontspanning. Kun je de typische middelbareschool begrippen 
vinden in de woordzoeker hiernaast? Succes!

HOE KOM JE BIJ ONS?
R U M M E R I N K H O F K E R K L A A NZ U I D L A R E N

OP DE FIETS VANAF:
Stad Groningen
• De Wijert-Zuid 15 min.
• Helpman 12 min.
• Korrewegwijk 30 min.
• De Held 35 min.
Harkstede 35 min.
Paterswolde 20 min.
Glimmen 16 min.
Vries 43 min.
Zuidlaren 38 min.
Peize 30 min.

MET DE BUS:
Bushalte Raadhuisplein Haren.  
Lijn 50 en 51 stoppen hier. Daarna 
nog 10 minuten lopen.

MET DE TREIN:
5 minuten lopen vanaf NS Station 
Haren.

MET DE BUS:
Bushalte Julianalaan Zuidlaren.  
Lijn 5 en 44 stoppen hier. Daarna nog  
5 minuten lopen.

MET DE BUS:
Bushalte Oosterweg Haren.  
Lijn 51 stopt hier recht tegenover 
onze school.

MET DE TREIN:
22 minuten lopen vanaf NS Station 
Haren.

OP DE FIETS VANAF:
Tynaarlo 16 min.
Noordlaren 12 min.
Glimmen 13 min. 
Vries 25 min.
Annen 18 min.
Donderen 35 min.
Kropswolde 24 min.
Schipborg 10 min.

OP DE FIETS VANAF:
Stad Groningen
• De Wijert-Zuid 13 min.
• Helpman 10 min.
• Korrewegwijk 25 min.
• De Held 30 min.
Harkstede 35 min.
Paterswolde 21 min.
Glimmen 19 min.
Vries 44 min.
Zuidlaren 40 min.
Peize 31 min.

Elise en Sophie Schönfeld
, zaten  

op Atheneumplus, deden eindexamen  

in 2015 en studeren nu in Groningen

Laura Ietswaart, is na haar eindexamen havo doorgegaan met 5 vwo
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C O N TA C T G E G E V E N S : 

Rummerinkhof 8
9751 SL Haren
050  406 57 60

Julianalaan 78
9471 EC Zuidlaren
050  406 57 70

Kerklaan 39
9751 NL Haren
050  406 57 30

www.harenslyceum.nl
info@harenslyceum.nl

A A N M E L D E N
Heb jij je keuze gemaakt? Dan kunnen je ouders jou digitaal aanmelden voor 
het komende schooljaar. Dat kunnen ze doen via het aanmeldformulier op 
dit internetadres: aanmeldingvo.o2g2.nl. Ze kunnen ook bij ons een papieren 
formulier opvragen. 
Let erop dat ze dat doen voor 15 maart 2016! Eind april hoor je of je na de 
zomervakantie bij ons kunt beginnen.

O P E N  D A G  G E M I S T ?
Dat is helemaal geen probleem. Je bent van harte welkom om tussendoor een 
keer langs te komen. Je ouders kunnen ons bellen of mailen om een afspraak te 
maken voor een privérondleiding. Onze telefoonnummers en e-mailadressen 
staan onderaan deze bladzijde. 
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