
Open huis
vrijdag 18 november 2022 

18.00 - 21.00 uur

zaterdag 4 februari 2023

10.00 - 13.00 uur

picasso-lyceum.nl



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. 

Op het Picasso 
leren we je 

omgaan met 
eigen keuzes 

maken. Zo 
kan je vakken 

volgen op 
verschillende 

niveaus.



Op het Picasso werk je regelmatig samen met leerlingen 

die niet in je klas zitten. Bijvoorbeeld in de domeinen, 

bij de TOPklas en tijdens de CONNECTweken. Daardoor 

leer je nog meer leerlingen kennen en maak je nieuwe 

vriendschappen. Gezellig toch? 

Er is aandacht voor burgerschap in de lessen, tijdens de 

CONNECTweken en tijdens je 

maatschappelijke stage.

We vinden het belangrijk dat je 
goed kunt omgaan met anderen 
en een fijne plek vindt in de 
maatschappij.



We vinden het belangrijk om in contact te staan 

met onze omgeving. Daarom zoeken we in de 

lessen en activiteiten actief de verbinding met 

de maatschappij en de actualiteit.  

Ook onderhouden we goede contacten met het 

vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Zo weten 

we zeker dat wat je bij ons leert aansluit op wat 

jij later nodig hebt. 

Op het Picasso 
leer jij nu wat er 
straks toe doet.



In de les werk je met je 

eigen laptop. Je planning 

en voortgang kun je 

bekijken in je digitale 

leeromgeving. 

 

Op het Picasso 
heb je een online 
leeromgeving. Zo ben 
jij voorbereid op de 
digitale toekomst!



In verbinding 
met jezelf

Jouw ontwikkeling, daar gaat het om 
Elke schooldag heb je een dagstart met jouw coach en je klas. De schooldag 

sluit je ook gezellig met je klas af. In je digitale leeromgeving schrijf je dan een 

kort verslag van hoe de schooldag ging.  

Met je eigen coach heb regelmatig een gesprek. Je coach leest je 

dagverslagen en de feedback die je van andere docenten krijgt. Zo is je 

coach altijd op de hoogte van hoe het met je gaat.  

Twee keer per jaar heb je een ontwikkelgesprek met je coach en je ouders. 

Het gaat dan over je vorderingen en over hoe je je voelt op school en in de 

klas. Ook wordt afgesproken waar je de komende tijd aan gaat werken. 

Weinig toetsen, veel begeleiding
We zijn een toetsarme school. Dat betekent dat we je voortgang in de gaten 

houden, zonder daar meteen een cijfer voor te geven. Je krijgt van ons 

feedback. Elke docent vertelt je wat je al goed kan en waar je nog wat 

extra mee moet oefenen. 

Driejarige brugperiode op jouw niveau
Je start in de brugklas op het niveau van het basisschooladvies. 

Bij een gemengd advies bespreken we wat het beste is voor 

jou. Je mag dan tot drie vakken op het hoogste adviesniveau 

volgen. In de eerste drie jaar krijg je de kans om je talenten 

te ontdekken en om te laten zien wat je kan. Daarna stroom 

je door naar mavo, havo, atheneum of gymnasium.



In verbinding
met elkaar 

Aan de slag op een domein 
Op het Picasso zijn de vakken verdeeld over domeinen. Een domein is een 

grote leerruimte met lokalen, groepstafels en plekken om zelfstandig te 

werken. Hier kun je ook buiten de lessen werken onder begeleiding van een 

domeincoach. Je ontmoet hier leerlingen van alle afdelingen en leerjaren. 

Dit zorgt voor extra gezelligheid in de school. We hebben zes domeinen: 

Talen, Mens en Maatschappij (M&M), Exact, Kunst, Sport en ICT.

TOPklassen 
Jouw interesse en talent krijgen de ruimte in onze TOPklas. In de TOPKlas 

werk je een middag per week samen met andere leerlingen met dezelfde 

interesse. We zien dat dit vaak de basis is voor nieuwe vriendschappen. 

We hebben een TOPklas op het gebied van kunst, sport, ICT en science.

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, 

(buitenland)reizen, excursies, sportdagen en 

-toernooien en toneelvoorstellingen.



In verbinding met  
je omgeving 

Samenwerking met beroepsonderwijs en universiteiten 

Wij werken samen met vervolgopleidingen. Zo weten we zeker dat wat 

wij je leren straks aansluit op wat jij nodig hebt. Op het Picasso bieden 

we pre-hbo en pre-university programma’s aan. Zo kun jij al tijdens je 

middelbareschooltijd 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 actuele en wereldse thema’s. Behalve een leuke ervaring, 

verbreed je zo je kijk op de wereld. 

Maatschappelijke stage 

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor een fijne samenleving. Op onze school 

loop je een maatschappelijke stage. Je ervaart hoe het is om een bijdrage 

aan de samenleving te leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Zo leer je de 

maatschappij op een andere manier kennen. 

CONNECTweken  

Elk jaar organiseren we meerdere CONNECTweken. Dit zijn 

vakoverstijgende projecten waarbij je ontdekt wat de samenhang 

tussen vakken is. Zo leer je de kennis die je hebt opgedaan op 

een praktische manier toe te passen. De vaardigheden die je 

hierbij leert komen goed van pas op onze school maar ook bij 

je vervolgopleiding. 



In verbinding met  
de digitale wereld 

Een digitale leeromgeving met veel persoonlijke aandacht 
Op het Picasso staan al je schoolboeken 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 lesmateriaal en kun je zien hoe je 

ervoor staat.

Zo ziet je schooldag eruit
Je schooldag bestaat uit lessen in een lokaal, domeinuren, waarin je 

zelfstandig of met andere leerlingen verder werkt aan je planning onder 

begeleiding van een domeincoach, en persoonlijke leertijd (PLT). Onder PLT 

valt de dagstart, dagafsluiting en de persoonlijke coaching.

Plannen en huiswerk 
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.



Open huis 
vrijdag 18 november 2022  

18.00 – 21.00 uur

zaterdag 4 februari 2023   

10.00 – 13.00 uur

We bieden een aantal leuke 

demonstraties aan. 

Proef de sfeer  
dinsdag 7 februari 2023 

19.00 – 20.30 uu

Je volgt een lesje, gaat aan de 

slag met een miniproject en 

maakt kennis met onze coaching. 

Ouders krijgen in ons theater 

een korte presentatie over onze 

school. 

Meld je aan via de link of QR-code 

hiernaast. 

 
 
 
 

Maak kennis met het 
Picasso
Je krijgt een rondleiding door de 

school. Je ontdekt ook hoe een 

lesje eraan toe gaat en maakt 

kennis met de CONNECTweken.   

woensdag 1 februari 2023  

woensdag 8 februari 2023   

woensdag 15 februari 2023  

woensdag 22 februari 2023  

14.30 – 16.00 uur 

Meld je aan via de link of QR-code 

hieronder. 

Kom langs en maak kennis met het Picasso 

Aanmelden voor kennismakingsactiviteiten kan via onze site of  

scan deze QR-code picasso-lyceum.nl/groep-7-8-2/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. 

Ook met het openbaar vervoer is de  
school goed te bereiken:
• Randstadrail, station Delftsewallen 

• Trein, Station Zoetermeer Oost 

• Bus 71, halte Kleurlaan 

• Bus 170, halte Station Oost

Ga voor meer informatie naar 

onze site Picasso-lyceum.nl

‘ ‘Het Picasso staat in een 
rustige woonwijk en is goed 
bereikbaar met de fiets en 
het openbaar vervoer.’’


