
Samenwerken?

Spaans?

Denken?
Creatief 
denken?

Vragen 
stellen?

Cultuur?

Programmeren?

Onderzoeken? Filosofie?Kritisch denken?

Ontwerpen?

AT H E N E U M+

W AT  I S  J O U W  
TA LE NT?



Leer jij gemakkelijk op de basisschool en vind je het fijn om uitgedaagd te worden? Ben je 

leergierig en houd je van een uitdaging? Zoek je graag je grenzen op? Dan is onze afdeling 

atheneum+ voor jou de perfecte keuze. Je ontwikkelt je talenten en je leert analytisch, 

creatief en kritisch denken. Zo leg je een uitstekende basis voor later op de universiteit.

V E R D I E P E N ,  V E R R I J K E N  E N  
O N D E R Z O E K E N
Op het atheneum+ volg je alle vakken op een hoger niveau 

in je eigen tempo. We bieden je verdieping en  ver rijking 

in vakken en onderwerpen aan, zodat elke les uit dagend 

blijft. Verder volg je drie speciale vakken:  ‘filosofie’, 

 ‘cultuur’ en ‘wetenschap & onderzoek’ (wo+). 

Een groot deel van onze leerlingen is meer- of hoog-

begaafd. Tijdens onze lessen leer je daarom op een onder-

zoekende wijze. We stimuleren zelfstandigheid en je mag 

vaak je eigen keuzes maken. Je krijgt les van betrokken 

docenten die je serieus nemen. Als het leren leren niet 

goed lukt, helpen we je daarbij. We hebben zelfs een  

hoogbegaafdheidscoach.

H E T  B E S T E  V A N  T W E E  W E R E L D E N
Samen met je klasgenoten vorm je een hechte groep die 

drie jaar lang bij elkaar blijft. Daardoor voel je je snel thuis 

en merk je dat je wordt gezien. Dat geeft een veilig gevoel. 

Je mentor begeleidt jou en je klasgenoten tot je in de vier-

de klas naar de bovenbouw gaat. 

Atheneum+ is een kleinschalige afdeling binnen het Harens 

Lyceum. Je hoort dus ook bij die grote, veelzijdige, kleur-

rijke school en daardoor profiteer je van alle mogelijk heden 

die het Harens Lyceum te bieden heeft, zoals het Technasi-

um, de CultuurProfielSchool en het extra sportaanbod. Kies 

je voor atheneum+, dan kies je voor het beste van twee 

werelden.
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