
Welkom
op het Zuyderzee Lyceum,
locatie Lemmer

Het Zuyderzee Lyceum Lemmer is onderdeel van Zuyderzee 
Lyceum Emmeloord en heeft zo’n 375 leerlingen. Kies je 
voor onze school, dan kies je voor onderwijs dicht bij huis 
in een kleine vertrouwde omgeving. Bij ons leer je iedereen 
snel kennen!



“Mijn basisschool was heel klein, met maar 19 kinderen. 
Het Zuyderzee Lyceum is ook niet zo groot en dat vind 
ik fijn. Natuurlijk zijn hier veel meer leerlingen, toch 
valt het mee als je het vergelijkt met andere middelbare 
scholen. Ik heb het hier erg naar mijn zin. In mijn klas 
zitten veel verschillende, maar allemaal leuke kinderen. 
De docenten zijn ook aardig. Ze leggen alles goed uit; als 
je een vraag hebt, komen ze meteen naar je toe.”

Een leerling aan het woord

Je eigen device

Onderwijs van de toekomst

Ja, je leest het goed: al onze leerlingen in de onderbouw 

werken met een eigen device. Dat is handig! Met een device 

kun je via een draadloos netwerk op alle locaties inloggen. 

De combinatie van een device samen met boeken zorgt 

ervoor dat je op een moderne manier les krijgt. Met een 

moeilijk woord heet dit “blended learning”. Hierdoor krijg je 

les op de manier en in het tempo die het beste bij jou pas-

sen. We willen je ook graag laten zien welke mogelijkheden 

er allemaal zijn met een device: wat dacht je van je eigen 

filmpje maken als huiswerkopdracht? 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen voorbereid zijn 

op de toekomst. Zo krijg je naast je gewone vaklessen ook 

les in digitale vaardigheden. Je leert bijvoorbeeld hoe je met 

informatie van internet om moet gaan, hoe je moet werken 

met verschillende digitale programma’s en je krijgt lessen 

in mediawijsheid. Dit hoort allemaal bij de 21ste eeuwse 

vaardigheden die onmisbaar zijn in het onderwijs van nu en 

de toekomst.
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Je eigen mentor

Extra hulp nodig?
Zorg hebben we allemaal nodig en wij doen ons uiterste best om je zo snel mogelijk vertrouwd te laten 

voelen op het Zuyderzee Lyceum. Soms heb je extra zorg nodig en in dat geval kan je mentor in overleg 

met onze zorgcoördinator en/of zorgbegeleiders kijken welke hulp je nodig hebt. Bijvoorbeeld op het 

gebied van plannen, huiswerk maken maar ook als je bang bent om fouten te maken of als je het moeilijk 

vindt om voor jezelf op te komen. Het aanbod is groot omdat we het erg belangrijk vinden dat jij goed in 

je vel zit. Uiteraard worden je ouders hier ook bij betrokken.

Elke klas krijgt een eigen mentor. Dat is fijn, want deze mentor doet van alles voor jou. Hij/zij geeft je les, 

maar zal je het eerste jaar ook volop helpen met alles waarmee je te maken krijgt als je naar de brugklas 

gaat. Allereerst begin je met een introductieweek om je klas, je leraren en het gebouw beter te leren 

kennen. Na deze week ben je al wat meer gewend aan alles en beginnen de lessen echt!

• Heb je vragen of zorgen? Je kunt ze met de mentor bespreken. Dat geldt ook voor je ouders.

• De mentor helpt je tijdens je gehele schoolperiode en voert regelmatig (LOB = loopbaan, 

 orientatie en -begeleiding) gesprekken met je. 

• Vind je leren,  huiswerk maken en plannen soms lastig? De mentor ondersteunt je hierbij.

• De mentor let ook goed op de sfeer in jouw klas.

• En natuurlijk zijn er veel activiteiten die je samen met je mentor en mentorklas onderneemt; 

 bijvoorbeeld Sinterklaas, kerst en een klassenuitje. 
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 Wij zijn een school met veel Sport en Beweging
 Ben jij bijvoorbeeld gek op sport? Iedere leerling bij ons op school volgt  lichamelijke

 opvoeding met een zeer gevarieerd programma. Wil je nog meer bewegen? Doe dan mee met 

onze speciale sporttrajectgroep. Je sport dan extra per week, niet alleen in school maar vooral 

ook daarbuiten.

 Wij zijn een school met aandacht voor Talentimpuls 

 Heb jij een “talenknobbel”? Dan kun je meedoen aan onze projecten: Anglia voor Engels en 

 Delf Scolaire voor Frans. Met deze projecten kun je extra lessen volgen, een examen doen en 

een officieel certificaat halen. Handig, zeker als je later naar het buitenland wilt.

 Wij zijn een school met Kunst en Cultuur
 Dit zie je terug in de lessen waar je creatief kunt zijn en in ons aanbod: Talentimpuls. 

 Wij zijn een school met een prima Exact-aanbod
 We hebben mooie lokalen en we hebben wetenschappelijke uitdagingen op gebied van 

wiskunde, biologie, natuurwetenschappen en natuur -en scheikunde voor je. Jaarlijks doen 

 veel leerlingen uit alle klassen bijvoorbeeld mee met de Kangoeroewedstrijd en de Wiskunde 

Olympiade. Ook is er ruimte voor iets exacts binnen het aanbod: Talentimpuls.

Dit maakt onze school EXTRA leuk
Wij vinden dat onderwijs meer is dan het leren van woordjes of maken van sommen. Wij helpen je om 

je talenten te ontwikkelen en kunnen je maatwerk bieden als dat nodig is. Voor ons is elke leerling even 

belangrijk. Kiezen voor het Zuyderzee Lyceum betekent naast goede lessen ook veel leuke programma’s 

binnen het aanbod: Talentimpuls.
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Welke schoolopleiding past het beste bij jou? 

Je kunt op het Zuyderzee Lyceum kiezen voor 

de volgende richtingen, dit kan per locatie 

verschillen.

Zuyderzee Lyceum Lemmer  
• lwoo

• de basisberoepsgerichte leerweg (bb)*

• de kaderberoepsgerichte leerweg (kb)*

• gemengde en theoretische leerweg*

• mavo/havo 

• havo   

• atheneum  

• gymnasium (leerjaar 1 en 2)  

* op deze niveaus kan op de locatie Lemmer 
een diploma gehaald worden voor het profiel: 
Dienstverlening en Producten

Gymnasium

Welk niveau 
past bij jou?

Kies jouw richting

Op het Zuyderzee Lyceum kun je veel leren en 

jezelf elke dag ontwikkelen. Dat vinden wij erg 

belangrijk. Zijn je rapportcijfers goed en gaat 

het leren makkelijk? Dan kun je doorstromen 

naar een hoger niveau, bijvoorbeeld van havo 

naar atheneum. Gaat het niet zo goed en vind je 

de meeste lessen erg moeilijk? Dan kun je over-

stappen naar een niveau dat beter bij je past.

Excursies naar het buitenland 

Anders leren! 
Maar dat is nog niet alles. Want school is natuurlijk meer dan alleen leren. Daarom organiseert het 

Zuyderzee Lyceum ook supergezellige activiteiten voor jou... “Anders leren” noemen we dit.

Ben je nieuwsgierig? 
• Ieder klas heeft z’n eigen klassenuitje(s), gezellig eten of naar de film.

• Laat je talent zien op ons Open Podium! Ieder jaar treden leerlingen op voor publiek. 

 Dans, zang, toneel: alles kan…

• Lekker sporten tijdens sportdagen.

• We sluiten het jaar af in stijl met Sint en kerst.

• In Lemmer hebben we een Lefdag voor onze 2e klassers. 

• Ga mee op excursie naar het buitenland. 

• Dansen en chillen in je mooiste kleding tijdens onze discoavonden voor klas 1 en 2 en galafeesten  

 in de bovenbouw.

• Je eerste jaar als brugklasleerling op het Zuyderzee Lyceum sluit je natuurlijk af met een 

 geweldig brugklaskamp.

Dit is nog maar een kleine greep uit ons aanbod. Als je zelf initiatieven hebt, staan we daar altijd 

voor open natuurlijk. We vinden het trouwens erg belangrijk wat onze leerlingen vinden van het 

onderwijs en de gebouwen. Daarom zijn er regelmatig gesprekken tussen leerlingen en docenten 

om nog beter te luisteren naar jullie ideeën. 

Naast een aantal excursies in het binnenland (bijvoorbeeld naar Corpus in Leiden en Lauwersoog), 

maken we ook reizen naar het buitenland. Zo gaat de derde klas naar Duitsland of België en klas 4 

gaat een hele week op werkweek. Leuk vooruitzicht hè? Verder hebben we uitwisselingsprojecten 

met een Duitse school in Meppen.

In Lemmer kun je starten op het gymnasium. Kies je 

hiervoor dan krijg je les in Latijn en Grieks. Wil je na klas 1 

verder met het volgen van gymnasiumonderwijs dan kan dit 

in Emmeloord. Gymnasiumonderwijs is iets voor jou als je:

• gemakkelijk leert en het beste uit jezelf wilt halen; 

• interesse hebt in taal, geschiedenis en cultuur; 

• analytisch en kritisch wilt leren denken; 

• nieuwsgierig bent en over doorzettingsvermogen   

 beschikt; 

• graag de link wilt kunnen leggen tussen verleden   

 en heden.
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‘Samen maken wij de school van, voor en met de leerlingen’
Als VariO Onderwijsgroep willen wij onze leerlingen in een uitdagende omgeving optimaal voorbereiden 

op hun toekomst. De persoonlijke ontwikkeling, maar ook het geluk staat centraal. Wij willen dat elke 

leerling zijn eigen talenten kent en weet hoe hij of zij deze zijn hele leven lang in kan zetten. Dit doen wij 

door middel van zelfreflectie, kritisch denken en blijvend leren. 

Elke leerling is bij ons speciaal, de verschillen in het onderwijsaanbod onderstrepen dit.

De naam VariO past goed bij de verschillende onderwijsvormen die wij bieden (VARIatie binnen onze 

Onderwijsgroep). Onze scholen en locaties zijn verschillend en geven elk op eigen wijze, maar binnen de 

kaders van VariO, zelf vorm aan hun identiteit. 

Op onze scholen werken professionele, betrokken docenten en onderwijsondersteunende medewerkers. 

Zij spelen in op wat de leerling nodig heeft en leveren ieder op hun eigen manier een bijdrage aan per-

soonlijke groei. Leren gebeurt op onze locaties altijd en overal.  

VariO Onderwijsgroep bestaat uit:
• Bonifatius mavo, een katholieke categorale mavo in Emmeloord, (g)tl.

• Caleido, onderwijs voor anderstaligen in Emmeloord en Lemmer.

• Vakcollege Noordoostpolder, basis- en kaderberoepsgericht onderwijs in Emmeloord 

 (samenwerkingsschool met het Emelwerda College).

• X-tuur, zelfsturend voortgezet onderwijs in Emmeloord.

• Zuyderzee lyceum Emmeloord, openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs 

 vmbo tl t/m gymnasium.

• Zuyderzee lyceum Lemmer, openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs 

 vmbo bb t/m gymnasium en lwoo.

Weet jij al waar jij jouw schooltijd door gaat brengen?
www.vario-onderwijsgroep.nl

VariO Onderwijsgroep
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Locaties

Emmeloord locatie Junior 
 
Niveau’s: mavo/havo - havo - 

 havo/atheneum - atheneum - 

 gymnasium

Adres: Prof ter Veenstraat 6 

 8302 GC Emmeloord

Telefoon:  0527 - 635980

Nieuwsgierig naar de andere scholen binnen onze onderwijsgroep? 

X-tuur Zelfsturend onderwijs www.x-tuur.nl

Caleido Onderwijs voor anderstaligen www.caleido-isk.nl

Vakcollege Basis- en kaderberoepsonderwijs www.vakcollegenoordoostpolder.nl 

Bonifatius mavo (Gemengde) theoretische leerweg www.bonifatius.nl

Onderdeel van:

Lemmer 

Niveau’s: lwoo - bb - kb - gtl - mavo/havo -  

 atheneum - gymnasium

Adres: Riensingel 2

 8531 GH Lemmer

Telefoon:  0514 - 561387

Emmeloord locatie Senior

Niveau’s: mavo/havo - havo - 

 atheneum - gymnasium 

Adres: Prof ter Veenstraat 5

 8302 GA Emmeloord

Telefoon:  0527 - 635950

www.zuyderzeelyceum-lemmer.nl 

Volg ons: 


