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Een school voor mavo, havo, atheneum 

en gymnasium. En we zijn benieuwd 

naar wie jij bent. Wie je écht bent.

Want iedereen is uniek. En dát is juist 

mooi. Je kan en mag bij ons je eigen 

keuzes maken. We bieden je onderwijs 

op maat. 

Op onze school leg jij de basis voor 

jouw toekomst. Een toekomst vol 

verbondenheid. Met jezelf, elkaar, je 

omgeving en de digitale wereld. 

Wij zijn Picasso. En wie ben jij?

Wij zijn Picasso.



Met je coach stel je een pakket 

samen dat past bij jou en bij jouw 

leerdoelen. Jullie bepalen waar je 

naartoe groeit en wat jij nodig hebt 

om daar te komen. Zo leren we jou 

om verbonden te zijn met jezelf. 

Wat vind je 
leuk, waar ben 

je goed in en 
welke manier 

van werken 
past bij jou? 



Daarom krijg je les in burgerschap en zijn er projecten.

Op het Picasso werk je regelmatig samen met leerlingen 

die niet in je klas zitten. Bijvoorbeeld tijdens domeinuren

en TOPklassen. 

We vinden het belangrijk dat je 
jouw plek weet te vinden in de 
maatschappij.



We zoeken daarom altijd actief de verbinding 

met de maatschappij, het vervolgonderwijs en 

het bedrijfsleven. Zo weten we zeker dat wat je 

bij ons leert ertoe doet en aansluit op wat jij 

straks nodig hebt.

Op het Picasso vinden 
we het belangrijk om 
in contact te staan met 
onze omgeving. 



In de les werk je met je 

eigen laptop. Je planning 

en voortgang kun je 

bekijken in je digitale 

leeromgeving. 

 

Alles wordt steeds 
digitaler. Op het 
Picasso leer jij je 
bewegen in deze 
digitale wereld.



In verbinding 
met jezelf

Jouw ontwikkeling, daar gaat het om 

We starten altijd met een dagstart, waarin de docent de leerdoelen 

bespreekt. Aan het einde van de middag is er een gezamenlijke afsluiting. Je 

schrijft een kort verslag van je dag. Je hebt een persoonlijke coach. Hiermee 

heb je regelmatig een gesprek. Hoe vaak dat is, hangt af van hoe het met je 

gaat en wat je fijn vindt. Je coach leest ook je verslagen en de feedback die 

je van andere docenten hebt gekregen. Zo is je coach altijd op de hoogte van 

hoe het met je gaat. Een aantal keer per jaar heb je een ontwikkelgesprek 

met je coach en je ouders. Tijdens dit gesprek gaat het over hoe het met je 

gaat en hoe je je voelt op school en in de klas. Ook wordt afgesproken waar je 

de komende tijd aan gaat werken. Dat noemen we leerdoelen. 

Elk vak op jouw niveau 

Op onze school volg je elk vak op het niveau dat jij aankan. Heb je een mavo-

advies en ben je goed in Engels? Dan kun je Engels op havoniveau volgen en 

ook op dit niveau examen doen. Wil je nog meer uitdaging? Kies dan 

voor extra vakken of doe versneld examen.

Hoogbegaafd of topsport? 

Ben je hoogbegaafd? Ook dan kun je prima op onze school uit 

de voeten. Je kunt een coach krijgen die is opgeleid om jou 

te begeleiden en die zorgt voor voldoende uitdaging. Doe 

jij aan topsport, dan krijg je bij ons een programma dat 

ruimte biedt aan jouw sportambities. Zo kun jij slagen op 

school en succesvol zijn in jouw sport. 



In verbinding
met elkaar 

Lessen in domeinen 

Op het Picasso zijn de vakken verdeeld over domeinen. Elk domein heeft 

een eigen plek in de school met vaklokalen en een grote leerruimte. Hier 

kun je ook buiten de les werken onder begeleiding van een domeincoach. 

Er zijn zes domeinen: Talen, Mens en Maatschappij, Exact, Kunst, 

Sport en ICT. 

TOPklassen 

Eigen interesses en talenten krijgen de ruimte in onze TOPklas Kunst, 

Sport, ICT en Science. In de TOPKlas werk je een middag per week 

samen met andere leerlingen met dezelfde interesses. We zien dat deze 

gedeelde interesses vaak de basis zijn voor het ontstaan van veel nieuwe 

vriendschappen. 

Activiteiten buiten de lessen 

Ook na de lessen is er van alles te beleven. Een paar voorbeelden: 

het schooltoneel, de leerlingenraad, de schoolband, de 

techniekcommissie, open podia, Picasso Lezingen, 

buitenlandreizen, excursies, sportdagen en 

-toernooien en toneelvoorstellingen. 



In verbinding met 
je omgeving 

Samenwerking met beroepsonderwijs en universiteiten 

Op het Picasso bieden we pre-hbo en pre-university programma’s aan. Zo 

kun jij al tijdens je middelbare schooltijd kennismaken met het beroeps- en 

wetenschappelijk onderwijs. Hiermee maak jij je schooltijd extra uitdagend. 

Model United Nations 

Onze school is lid van Model United Nations. Regelmatig debatteren we 

met leerlingen over de hele wereld over actuele en wereldse onderwerpen. 

Behalve een leuke ervaring, verbreed je zo je beeld van de wereld. 

Maatschappelijke stage 

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor een fijne samenleving. Op onze  

school loop je daarom een maatschappelijke stage. Je ervaart hoe het 

is om een actieve bijdrage aan de samenleving te leveren in de vorm  

van vrijwilligerswerk. 

Excursies, reizen en projecten 

Elk schooljaar zijn er projecten en excursies. 

Zo ga je in de brugklas op excursie naar 

de Tweede Kamer en de rechtbank. In de 

bovenbouw maak je een reis naar het 

buitenland. Natuurlijk zijn er ook projecten 

voor goede doelen en scholen- en 

beroepenmarkten. 



In verbinding met de 
digitale wereld 

Een digitale leeromgeving 

Op het Picasso staan al je schoolboeken en je lesmaterialen in je digitale 

leeromgeving. Voor elk vak heb je een studiewijzer waarin staat wat je per 

vak moet doen en leren. Met je eigen laptop heb je altijd toegang tot al je 

lesmateriaal en weet je precies hoe je ervoor staat. 

Je schooldag bestaat uit lessen in een lokaal, domeinuren waar je zelfstandig 

of met andere leerlingen verder werkt aan je planning onder begeleiding van 

een domeincoach en persoonlijke leertijd (PLT). Onder PLT vallen de dagstart, 

dagafsluiting en de maatwerklessen die jij samen met je coach kiest. 

We leren je plannen en organiseren, zodat je steeds zelfstandiger wordt. Je 

docenten en je coach helpen je daarbij. Er is veel aandacht voor het geven en 

ontvangen van feedback. Zo kunnen we er samen van leren. Huiswerk doe je 

voor het grootste gedeelte op school. 

 Ben jij een techfanaat? 

Voor de echte techfanaten is er de TOPklas ICT. Hier bekijken we de 

toegevoegde waarde van technologie op ons leven en bekijken hoe 

we deze technologisch ontwikkelingen kunnen toepassen in 

de praktijk. We programmeren onze eigen games, gaan 

aan de slag met robotisering en je kunt Informatica als 

examenvak volgen. 



Bezoek met je basisschool 
4 november & 1 februari

Samen met je klasgenootjes kan 

je een aantal lessen volgen. 

Bezoek individueel 
8 december of 9 februari 

14.00 – 16.30 uur

Kom zelf langs en neem een 

vriend of vriendin mee. 

Avond keuzelessen 
met ouders
23 november, 13 december,  

13 januari, 23 februari en 10 maart 

19.00 – 21.00 uur

Wil je de school een keer ’s 

avonds bekijken met je ouders? 

En willen zij ook weer eens in de 

schoolbanken zitten? Maak dan 

gebruik van de keuzelessen en stel 

je eigen programma samen. 

 

Rondleiding
17 november, 15 december en 

16 februari | 14.00 – 17.00 uur

Ontdek de school door middel van 

een rondleiding samen met een 

leerling, een docent of zelfstandig 

met een speurtocht.

Open Huis
28 januari | 15.30 – 21.00 uur 

Wil je sfeer proeven, vragen 

stellen en bijvoorbeeld een glimp 

opvangen van toneel? Schrijf je 

dan nu in.

Picasso  
beantwoordt vragen
Wil je graag in contact  

komen en een vraag stellen?  

Stuur een mail naar  

kennismaken@picasso-lyceum.nl 

en we nemen contact op.

Kennismaken

Aanmelden voor kennismakingsactiviteiten kan via onze site 

Picasso-lyceum.nl/groep7-8/kennismaken 



Bereikbaarheid

Het Picasso Lyceum is uitstekend 
te bereiken met de fiets: 

• 10 minuten fietsen vanaf het Stadshart

• 14 minuten fietsen vanuit Buytenwegh

• 16 minuten fietsen vanuit Oosterheem

• 17 minuten fietsen vanuit Noordhove

Jaarlijks komen er ook leerlingen vanuit o.a. Pijnacker, Nootdorp, 

Zevenhuizen, Bleiswijk en Waddinxveen. Deze leerlingen fietsen 

dan ongeveer 40 minuten om naar onze leuke school te komen.

Ook met het openbaar vervoer is de 
school goed te bereiken:
• de Randstadrail via halte Delftsewallen

• de trein via NS-treinstation Zoetermeer Oost

• de buslijnen via halte Kleurlaan en Station Oost

Ga voor meer informatie naar 

onze site Picasso-lyceum.nl




