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Welkom 
op het ECL
Een school waar je jezelf mag zijn. Samen 
maken we de sfeer en de cultuur waarin 
we leren en werken. We zijn een school 
waar ruimte is voor alle idealen en 
overtuigingen met respect voor anderen.

ECL-Vaart en ECL-Kade 
Beide schoolgebouwen zijn monumenten  
in Haarlem-Zuid, gebouwd in de periode 
1915-1925. Je proeft de sfeer van al die 
leerlingen die hier vóór jou studeerden, 
muziek maakten, toneel speelden en zich  
in sport hebben uitgeleefd.  

Drie soorten brugklassen: havo/vwo-, 
atheneum- en gymnasiumbrugklas
Heb je een havo- of havo/vwo-schooladvies 
dan sluit onze havo/vwo-brugklas daar goed 
op aan. In de havo/vwo- brugklas kun je de 
vwo-route volgen. Bij opstroom in de havo/
vwo-brugklas kijken we naar meer dan alleen 
je cijfers. Bij bevordering ga je door naar 2 havo, 
2 atheneum, of 2 gymnasium. 

Samen wennen in een vernieuwd 
gebouw
ECL-Vaart (Leidsevaart 220) wordt verbouwd. 
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is 
de voorkant van het gebouw de vernieuwde 
brugklaslocatie. Het gebouw aan de Leidse-
vaart is net zo sfeervol als het nabij gelegen 
gebouw ECL-Kade. De meeste lessen krijg je op 
ECL-Vaart, in een kleinschalige omgeving zodat 
je elkaar snel leert kennen. Na het vertrek van 
de examenleerlingen heb je vanaf mei meer les 
op ECL-Kade, om te wennen aan de locatie 
van klas 2 t/m 6. Bij de aanmelding geef je op 
bij wie je in de klas wilt komen.

De lokalen
De lessen, behalve lichamelijke oefening,  
krijg je op ECL-Vaart. Elke klas heeft een eigen 
stamlokaal. Daarnaast hebben we een 
bèta-practicumruimte, een muziek/drama-
lokaal en een atelierlokaal. In de kantine van 
ECL-Vaart of in de mediatheek van ECL-Kade 
kun je na schooltijd je huiswerk maken of aan 
een groepsopdracht werken. 

Ook in hogere leerjaren van de havo kun je vakken op 
vwo-niveau blijven volgen. 
Met een vwo-advies van de basisschool, kies je zelf voor 
een atheneum- of gymnasiumbrugklas. Zoek je extra 
uitdaging en ben je nieuwsgierig naar de cultuur en de 
talen van de Klassieke Oudheid, dan is het gymnasium 
écht iets voor jou. 

Dit zijn wij:
Er is aandacht voor jou… 
maar ook voor alle anderen 

Iedereen heeft een stem… 
maar ook een oor

Ontwikkel je talenten in vrijheid… 
maar toon ook betrokkenheid

Onderlinge verschillen vinden we 
net zo belangrijk
als de overeenkomsten die we hebben

Je mag je eigen keuzes maken… 
maar bent daar zelf 
verantwoordelijk voor

Anders zijn mag… 
maar je houdt je ook aan afspraken

Wij verwachten zelfstandigheid…  
maar staan klaar om je te 
begeleiden 

Schoolprestaties en diploma tellen… 
maar ook dat je op het ECL 
gelukkig bent



De vakken 
Op je rooster staat Nederlands, Engels, Frans, 
wiskunde, science, aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie, muziek, drama, levensbeschouwing, 
beeldende vorming en lichamelijke opvoeding. 
Kies je voor gymnasium dan hoort daar Latijn bij. 
Omdat de meeste vakken nieuw voor je zijn, tellen 
de eerste toetscijfers niet mee, zo kan je zonder 
stress leren van je fouten. Omdat ook proefwerk-
weken tot extra stress kunnen leiden, worden 
toetsen gewoon verdeeld over het jaar.

De mentor 
Je kunt pas goed presteren als je je thuis voelt in 
de klas: begeleiding is dus heel belangrijk. Daarom 
bespreek je de sfeer in de klas met de mentor en 
leer je studeren en plannen in de mentorlessen. 
Op het ECL dagen we je uit om jezelf beter te 
leren kennen en je persoonlijkheid verder te 
ontwikkelen. We oefenen sociale vaardigheden in 
de mentorles en in projecten. We zijn een veilige 
school en houden ons aan het pest- en media-
protocol. Naast de gewone mentorles is er ook 
een mentorspreekuur voor individuele gesprekken. 

Brugklassupporters 
Leerlingen uit de 4e klas helpen de mentoren: 
alsof je een grote broer of zus op school hebt. 
Zij zijn opgeleid als mediators en helpen bij het 
oplossen van kleine conflicten, geven leertips en 
bereiden samen met de klas de Brugklasfeestact 
voor.

Leerlingen verschillen in tempo en 
niveau  
In de lessen houden we rekening met verschillen. 
Als je alles snel begrijpt, kun je doorwerken op  
je eigen tempo of krijg je meer uitdagende 
opdrachten. Heb je behoefte aan meer oefening 
dan maak je extra herhalingsopdrachten. 

Omdat je naast gewone boeken en schriften  
je eigen notebook meeneemt, is dit makkelijk  
in de les te organiseren met behulp van onze 
elektronische leeromgeving. Als je wilt kun je  
een notebook kopen of leasen via de school. 
De gymnasiumleerlingen doen elk jaar mee aan 
de Haarlemse scholenwedstrijd van de Lees-HIT. 
Als opdracht in de les Nederlands lees je twee 
jeugdboeken die je samen tot één geheel 
verwerkt in een korte muziektheatervoorstelling. 
Onze gymnasiasten hebben er al veel HIT-prijzen 
mee in de wacht gesleept.

Talenten uitgedaagd!
Op alle schoolniveaus en in alle leerjaren zitten 
talenten: onze Talentgroep begeleidt ze allemaal. 
Leerlingen die willen verbreden doen dat twee 
uur per week, onder lestijd. Ben je onderpresteerder? 
Dan kun je meedoen aan het project Discover! 
Heb je talent voor bepaalde vakken? Dan kun je 
een extra (examen-)vak kiezen, vakken op een 
hoger niveau volgen, deelnemen aan een 
universitaire masterclass of versneld examen 
doen. Ben je goed in Engels dan kun je 
deelnemen aan het Certificate of Proficiency in 
English, dat toegang biedt tot Britse universiteiten.

Leerlingen verschillen ook in 
interesses
Het ECL wil je meer meegeven dan een 
diploma havo, atheneum of gymnasium. 
Daarom kun je tijdens je hele school- 
carrière bepaalde lessen zelf kiezen om je 
interesses te verbreden en te verdiepen.
In de brugklas kies je als module decor-
bouw, toneel, muziekband, geluid- en 
lichttechniek, zang, publiciteit of dans. 
Het resultaat van die modules zie je terug
in de grootste productie van het ECL: 
het Brugklastheater. Met de twee regisseurs 
maak je samen het script en ook bij de 
dansen heb je eigen inbreng.
Houd je meer van techniek dan leer je als 
lid van de theatercrew, op het regiebalcon 
in ons Lyceumtheater, de fijne kneepjes van 
het vak. Of je bouwt mee met de grote 
decorstukken. Later kun je o.a. kiezen uit 
Chinese taal en cultuur, sterrenkunde met 
onze eigen sterrenwacht, programmeren, 
design, filmen, robotica, Spaans, fotograferen, 
garageband, Totaaltheater, drones bouwen, 
dans en schilderen.
Of je nu een meer creatief- kunstzinnige 
leerling of een onderzoekende bèta-leerling 
bent: er is voor iedereen veel te kiezen!



CultuurProfielSchool en Bètaprofiel
Het ECL is een gecertificeerde Cultuurprofiel-
school en is aangesloten bij Bètapartners. 
Zet je verbeelding aan het werk en kijk met 
verwondering naar de wereld om je heen. 
De maatschappij heeft mensen nodig die 
over grenzen heen kijken, nadenken over 
creatieve oplossingen, samen onderzoekend 
en praktisch bezig zijn en durven vernieuwen. 
Door onze samenwerking met culturele 
instellingen, het bedrijfsleven, vervolgoplei-
dingen en gastdocenten maak je in lessen en 
excursies kennis met uitdagende onderwerpen 
en is er een goede aansluiting op vervolg-
opleidingen.               

Cultuur en kunst in de les
Alle vakken kennen cultuur- of kunstonder-
delen. De vakken Nederlands en de moderne 
vreemde talen geven geïntegreerd literatuur-
onderwijs (GLO). Verder krijg je bij talen 
kennis over landen maar ook bijvoorbeeld  
de opdracht om een filmverslag te maken.  
Of maak je met je eigen notebook foto’s voor 
biologie. Bij alle vakken willen we je vooral 
laten verwonderen en verbeelden. Hoe meer 
je je afvraagt hoe iets in elkaar zit, hoe beter 
je het begrijpt en kunt onthouden. 

In de kunstvakken muziek, beeldende 
vorming en drama ben je praktisch en actief 
bezig met kunst. Bij beeldende vorming maak 
je (animatie-)films, keramiek, zitmeubels en 
natuurlijk schilder en teken je in de les. 
Voor het vak muziek zijn er studio’s en veel 
instrumenten. Deze mag je ook zelfstandig  
na de les gebruiken. In de dramalessen leer je 
verschillende speelstijlen uit het theater en 
hoe belangrijk het is om samen te werken.
ECL-leerlingen hebben in 2016 zes prijzen op 
het Haarlems Interscholair Toernooi (HIT) 
gewonnen voor beeldend(3), bands, theater 
en fotografie.

De eerste prijs  
in het Haarlems 

Interscholair 
Toernooi (HIT)

Talentcoach 
Als je buiten school op hoog niveau sport, 
acteert, danst of musiceert dan krijg je 
begeleiding van de talentcoach. Die helpt 
je bij je persoonlijke planning zodat je het 
schoolwerk kunt combineren met je 
activiteiten.



ZET JE VERBEELDING AAN HET WERK

Zin in extra cultuur en kunst? 
Beeldende vorming en muziek kun je 
kiezen als examenvak. Dan volg je ook  
het vak kunst algemeen over de theorie  
en de geschiedenis van de kunsten.
Naast het Brugklastheater kent het ECL 
nog drie andere grote theaterproducties. 
Er zijn verder masterclasses op het gebied 
van o.a. design, fotografie, film en theater. 
Veel masterclasses worden gegeven door 
professionele gastdocenten.
Goochel, zing of dans je, of wil je als 
stand-up-comedian laten zien wat je 
kunt? Dan is het Open Podium iets voor 
jou. Bespeel je een instrument of houd 
je van zingen? Doe dan mee aan de 
Lunchvoorstellingen. 

Kom kijken! 
In de ECL- Cultuurladder 2016-2017  
staan alle data en tijden van onze  
culturele activiteiten. Te vinden op de 
website www.ecl.nl

Masterclass Theater 
won de eerste prijs 

in het Haarlems
Interscholair Toernooi
Beste Muziek HIT
Beste Theater HIT

ZET JE VERBEELDING AAN HET WERK



Bètaprofiel 
Veel leerlingen kiezen op het ECL een 
bètaprofiel. Zij kiezen dan voor vakken als 
wiskunde B en D, natuurkunde, scheikunde, 
biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie). 
Ze houden van een pittig vraagstuk, denken 
graag na over oplossingen, speuren mee in 
het CSI-investigationproject en nemen deel 
aan de verschillende Olympiades.
In de les wordt veel gewerkt met practica 
maar ook bij bedrijfsbezoeken en excursies 
kijk je met verwondering naar de wereld om 
je heen. Je legt contact met onderzoekers en 
voor ons bètasymposium nodigen we 
oud-leerlingen uit, die nu in de academische 
wereld werken.
Net zoals bij het vak science in klas 1 en 2, 
werken de bètavakken niet alleen onderling 
samen maar is er ook steeds meer 
samenwerking met de kunstvakken. Dat is 
logisch bij vraagstukken als: hoe werken de 
snaren van een gitaar? wat is de chemische 
samenstelling van een traan? welke getallen-
reeksen zitten in een zonnebloem of in de 
Gulden Snede?  De beide profielen Kunst- 
en bètaprofiel versterken elkaar. 
Waar techniek en creativiteit samenkomen, 
gebeuren de mooiste dingen! 

Zin in extra bèta? 
Je kunt je interesses verdiepen in de bètamodules. 
Of je kunt meedoen met Girls-Day of het 
raceautoproject. Wil je met je eigen ideeën 
praktisch aan de gang, dan is de Makerklas voor 
leerlingen van klas 1 t/m 6 iets voor jou. 
De Makerklas is een vrijplaats voor leerlingen  
die iets willen maken, doen en uitdenken m.b.v. 
robotica. De meest fantastische constructies, 
zoals een zelfgemaakte 3D- printer, zijn al op  
de Vaartzolder ontworpen!

ZET JE VERWONDERING AAN HET WERK



Projecten 
Naast het halen van je diploma, is het ook 
belangrijk dat je (maatschappelijke) vaardig-
heden leert en je je persoonlijk ontplooit.  
Dat gebeurt in alle lessen en tijdens projecten  
en mentorlessen. De brugklassen en de overige 
leerjaren hebben vier TOP-weken (toetsen, 
onderzoek en projecten).
Tijdens de TOP-weken wordt het gewone 
rooster aan de kant geschoven en komt er 
ruimte voor extra sportactiviteiten, onderzoek 
en excursies. We leren buiten de school of 
brengen de omgeving in de school. Zo halen 
we muzikanten, toneelgroepen, schrijvers, 
kunstenaars, gastdocenten, ouders en groot-
ouders de school in. Ouders van klas 2 en hoger 
komen speeddaten over hun opleiding of beroep. 

Schrijvers 
Vanaf klas 2 maak je op onze literaire middagen 
kennis met schrijvers. Je werkt zelf actief mee 
door boeken te lezen, interviews voor te 
bereiden of op deze middagen te musiceren. 
Dit jaar komen Ronald Giphart, Michiel Stroink, 
Anna Woltz en Gideon Samson naar het ECL.

Brugklasprojecten 
In de brugklas leer je samenwerken, 
complimenten uitdelen, verantwoordelijkheid 
nemen en op een goede manier met feedback 
omgaan. Je leert je in te leven in anderen, je 
vergroot je doorzettingsvermogen en je zet  
je in voor een goed doel.

Onderzoeksopdrachten worden steeds meer 
vanuit samenhangende vakken gegeven. Zo doen 
de brugklassers onderzoek in Haarlem en tijdens 
excursies in Nijmegen, Sneek, Xanten, in Artis, het 
Tropenmuseum en het Sciencemuseum.

Tijdens het vijfdaagse project Eiland 
maak je met je klas een eiland met een eigen taal, 
cultuur en geschiedenis. Een eilandmaquette, een 
veiling voor het goede doel en een presentatie 
voor je ouders maken deel uit van het project.

In het Reflectieproject kijk je hoe je bent 
veranderd sinds groep 8 en maak je een plan  
van aanpak voor de rest van het schooljaar. 
Grootouders komen vertellen hoe het leven  
van een 12-jarige vroeger was. 

In het Meningenproject leer je over de  
verschillen tussen feit en mening, oordeel en 
vooroordeel. Na een excursie naar de Tweede 
Kamer richt je je eigen politieke partij op. 
Natuurlijk zijn je ouders 
welkom op het door 
leerlingen zelf 
georganiseerde 
verkiezingscongres. 



Sport en excursies
Sporten doen we natuurlijk in de zalen en op 
het veld, maar ook in de polder, op het 
strand, op de ijsbaan, suppend op de 
Leidsevaart, in het zwembad, in de sport-
school, aan de klimwand of in de dansschool. 
Ouderejaars leren circusvaardigheden en 
bezoeken met hun circus de basisscholen.
Je leert verder sportdagen organiseren.

De meerdaagse excursies plannen we voor 
de brugklassen pas in mei. Aan het begin van 
het jaar heb je tijd nodig om te wennen aan 
elkaar en aan de docenten. De atheneum- en 
H/V-klassen blijven in Nederland. 
De gymnasiumleerlingen gaan in klas 1 t/m 3 
in het kader van hun klassieke opleiding naar 
Xanten, Trier en Londen.
Klas 6 gymnasium organiseert jaarlijks een 
aparte Gymnasiumdag voor alle gymnasiasten 
van het ECL.
Op het programma van buitenlandse 
cultuurreizen staan in 4 havo Bordeaux 
gecombineerd met een surfkamp en in 5 
vwo Barcelona, Boedapest of Rome. 
Het mondeling examen Frans of Engels in 
klas 6 vwo kun je in Parijs of Londen afleggen.



WELKOM OP HET ECL

Open lesmiddag ECL-Kade 
Woensdagmiddag 11 januari 2017 van 14.30-16.30 uur 
Vooraf aanmelden is niet nodig. Deuren open om 14.00 uur
Je bent van harte welkom! 

Informatieavond voor ouders ECL-Kade
Woensdag 11 januari 2017, aanvang 19.30 uur (tot 21.30 uur)

Open Dagen voor ouders en leerlingen ECL-Kade 
Vrijdag 20 januari 2017 van 18.00-21.00 uur
Zaterdag 21 januari 2017 van 9.30-12.30 uur

Meer informatie: 
Auke van der Wal, rector   a.vanderwal@ecl.nl
Corrie Cuperus, afdelingsleider 1-2   c.cuperus@ecl.nl

Aanmeldingszittingen op ECL-Kade
Woensdag 8 maart 2017 van 14.00-17.00 uur 
Donderdag 9 maart 2017 van 16.00-18.00 uur 
Maandag 13 maart 2017 van 19.00-21.00 uur

Aanmelden doe je samen met je ouders/verzorgers. 
Je hebt hierbij nodig:
• je legitimatiebewijs 
• een foto (formaat pasfoto)
• het Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs met 
      aangehechte CITO-LVS-uitslagen

Bij de toelating volgt het ECL de regeling zoals in het Brugboek 
staat beschreven. Het ECL kent geen voorrangsbeleid.

Eerste Christelijk Lyceum
023 - 531 90 42
ecladministratie@ecl.nl
www.ecl.nl

ECL-Kade
Zuider Emmakade 43
2012 KN Haarlem

ECL-Vaart
Leidsevaart 220 
2014 HE Haarlem
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