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Het VCL is een relatief kleine school (circa 850 leerlingen) voor havo,
atheneum en gymnasium. Dat heeft een paar grote voordelen,
bijvoorbeeld dat iedereen – docenten en leerlingen – elkaar kent. Zo voel
je je als brugklasser snel thuis!

Je eigen verantwoordelijkheid nemen, je werk plannen en organiseren,
samenwerken en zelfstandig leren: dat is nogal wat. Op het VCL word je
daarin goed begeleid. Iedere klas heeft een eigen mentor. Dat is een docent
die je heel goed leert kennen. Hij of zij kijkt hoe het met je gaat en let ook op
je studieresultaten. Samen met je mentor kijk je terug op je werk in de lessen
en op je toetsen. Je stelt doelen om jezelf verder te ontwikkelen. Als er iets is,
kun je altijd bij je mentor terecht.
Daarnaast heeft iedere brugklas twee leerlingmentoren uit de bovenbouw.
Zij helpen jou en je klas het eerste jaar op weg. Ze gaan mee op
brugklaskamp, helpen met sportdagen en zijn er op klassenavonden. Op die
manier leer je naast je nieuwe klasgenoten ook direct een paar oudere
leerlingen kennen.
Begeleiding krijg je van je mentor, je vakdocent en van je leerlingmentor.
Bovendien is het mogelijk om hulp bij het leren te krijgen van een ouderejaars
via het bijlesproject dat wordt georganiseerd door het Bondsbestuur.

KENNISMAKING
Om je zo snel mogelijk thuis te laten voelen op het VCL, maak je al voor de
zomervakantie op zaterdag 2 juli 2022 kennis met je nieuwe klas, je mentor en de
leerlingmentoren uit de bovenbouw. Op deze dag is er voor jullie ook een speurtocht
door onze school en krijgen je ouders uitleg over de aanschaf van schoolmaterialen,
het Chromebook en het brugklaskamp.
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HET IS HEEL
GEZELLIG OP
HET VCL
- JUSTINE

‘Ik denk zelf’ is het motto van het VCL. Op onze school vinden we het belangrijk dat jij je
eigen mening vormt, dat je je ideeën ontwikkelt en uitvindt wat ze waard zijn. Het VCL
geeft je alle ruimte om jezelf te ontplooien. Wat vind jij belangrijk? Wat is waardevol voor
jezelf, maar ook voor anderen? Dát willen we je laten ontdekken.
VCL staat voor Vrijzinnig-Christelijk Lyceum. Dat houdt in dat we open staan voor andere
opvattingen. We luisteren naar elkaar en we respecteren elkaar. Iedereen doet mee, maar
vrijzinnig is iets anders dan vrijblijvend. We maken samen afspraken over regels en
grenzen en daar houden we ons aan. Zo maakt elke brugklas aan het begin van het jaar
samen klassenafspraken. Ook kun je als leerling bijvoorbeeld meedenken over de
jaarlijkse toetsplanning.

TOELATING
Een leerling heeft voor toelating op het VCL één van de volgende schooladviezen nodig:
‘havo’, ‘havo-vwo’ of ‘vwo’. Het advies van de basisschool is hierin leidend. Voor plaatsing
in de gymnasiumbrugklas moet het basisschooladvies ‘vwo’ zijn.
In het schooljaar 2022-2023 kunnen we vijf klassen vormen met in totaal 140 leerlingen.
Op onze website vind je meer informatie over de toelatingsprocedure.

Meer weten? Neem een kijkje op onze website!
Alle informatie over de Open Dag, informatieavond
ouders en aanmeldprocedure staat op:
www.vcl-school.nl

VCL
Van Stolkweg 35
2585 JN Den Haag
070 – 3066630
website: www.vcl-school.nl
e-mail: info@vcl-school.nl
instagram: vcl_denhaag

SPORT

GYMNASIUM

Buiten gymen we op de velden van Klein Zwitserland (KZ). Als we binnen gymen, doen we dat in
onze gymzaal met klimmuur. Ook na school kun je activiteiten doen, bijvoorbeeld een cursus
zelfverdediging. Tijdens de alternatieve sportdag kun je tennissen en surfen.

Op het VCL kun je vanaf de brugklas een gymnasiumopleiding volgen. Dat is een mooie brede
opleiding waarvan je je leven lang plezier hebt. Er is natuurlijk volop aandacht voor de taal en
cultuur van de Grieken en Romeinen, maar je leert ook moeilijke vraagstukken op te lossen.
Onze gymnasiasten doen het goed. Ze halen hoge cijfers voor de klassieke talen en daar zijn we
trots op! Het VCL biedt ouders van leerlingen uit de eerste en tweede klas de gelegenheid om een
cursus Latijn te volgen. Ouders behandelen daarin dezelfde lesstof die aan de leerlingen wordt
geboden.



In de bovenbouw is er vrije ruimte en mogen leerlingen elkaar lesgeven in disciplines die ze zelf
hebben gekozen. Dan krijg je les in minder bekende sporten zoals Power Yoga, tai-chi, rugby en
Crossfit.



V-UREN
De letter V staat niet alleen voor het VCL,
maar ook voor verdieping en verbreding.
Je kiest elke vijf weken een workshop waarin
samenwerken centraal staan. Er zijn veel
mogelijkheden om uit te kiezen: o.a.
Chinees, koken, programmeren,
mindfulness, verdieping klassieke talen,
Den Haag en de Tweede Wereldoorlog en
debatteren in de Verenigde Naties.



In de klas maken we niet alleen gebruik van
lesboeken. Met Chromebooks worden digitale
opdrachten gemaakt. Docenten bespreken de
actualiteit en houden rekening met wat een
klas interessant vindt.
In de klas kijkt de docent naar het niveau van

Op het VCL volg je verschillende vakken op een
dag. Je hebt 11 vakken, telkens in een ander
lokaal met een andere docent. Dus de docent
geschiedenis is een andere docent dan de
docent biologie. Je dag start meestal om 8.10
uur op het VCL. Vaak werk je met een
jaarplanner en een toetsrooster. Je vakdocent
en je mentoren geven je hierover uitleg en
helpen je met plannen van je huiswerk. Elke les
duurt 50 minuten. Daarnaast heb je ook



WERKEN AAN
KENNIS
Kennis is belangrijk. Op het VCL leer je de feiten
echt te gebruiken. Je leert goede vragen te
stellen, kritisch te zijn en je mening te vormen.

VAKKEN EN
LESTIJDEN

IK VIND HET
OOK LEUK OM
ANDERE DINGEN
TE LEREN EN DAT
KAN OP HETVCL
- BEN

de individuele leerlingen. Als je een voorsprong
hebt, bieden we je uitdagende taken of kun je
er voor kiezen om je tijd aan andere vakken te
besteden. Bovendien kan je als VCL-leerling
deelnemen aan versterkt Talenonderwijs
(VTO). Zo kun je voor Engels examen doen
voor het behalen van het internationaal
erkende “Cambridge exams”. Voor Frans is er
het “DELF””, Diplôme d’études en langue
française.

pauzes waarin je naar de kantine, aula of naar
buiten kunt. Je blijft wel op het schoolterrein.
Je mentor zie je naast de vakles ook voor
mentorles. Zo weet je mentor altijd hoe het
met je gaat.

KUNST & CULTUUR
Kunst en Cultuur bijzaak? Wij weten wel
beter. In de brugklas krijg je maar liefst twee
uur tekenen, twee uur handvaardigheid en
twee uur muziek. Op het VCL kun je in in
deze drie kunstvakken eindexamen doen.
Ook een workshop toneel behoort tot de
mogelijkheden.

SAMENWERKEN
IN COMMISSIES
Op het VCL denken en praten de leerlingen
mee over onderwerpen waar zij mee te
maken hebben. Iedereen is lid van de
leerlingenvereniging. Het bestuur daarvan
heet het Bondsbestuur.
Het Bondsbestuur organiseert onder andere
twee keer per jaar het Bondsparlement. Per
keer kunnen dan twee leerlingen van een klas
met het Bondsbestuur overleggen wat ze goed

en minder goed vinden aan de school.
De resultaten bespreekt het Bondsbestuur
vervolgens met de rector.
Naast het Bondsbestuur zijn er nog tien
commissies. Die hebben allemaal hun eigen
taak. Zo is er de Sportcommissie, de
Cateringcommissie en de Redactie. Ook als
brugklasser kun je al meedoen! Wat dacht je
van de Monumentencommissie?

VOOR OUDERS

22 JANUARI 2022
ONLINE MINILESJES EN RONDLEIDING DOOR SCHOOL
GEEF JE OP VIA DE SITE: WWW.VCL-SCHOOL.NL

WOENSDAG 2 FEBRUARI 2022 VAN 19.30 UUR TOT 22.00 uur.
Op woensdag 2 februari kunnen ouders deelnemen aan onze informatieavond. De avond start om
19.30 uur met een centrale uitleg. Daarna zijn er rondes met diverse onderwerpen:
De tijden van de informatierondes zijn als volgt
Centrale start
19.30 uur tot 19.55 uur
Ronde 1:		
20.00 uur tot 20.25 uur
Ronde 2:		
20.30 uur tot 20.55 uur
Ronde 3:		
21.00 uur tot 21.25 uur

