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Je horizon verbreden



“Ik vind het Visser een 
gezellige school, een 
leuke combinatie van 
oud en nieuw. Ik kan hier 
mezelf zijn.”



Je horizon verbreden op het Visser 
’t Hooft Lyceum
Op onze school haal je niet alleen een waardevol diploma, maar je leert er ook 
over grenzen heen te kijken! Dat noemen we internationaal leren, of je nu in het 
Nederlands leert of kiest voor tweetalig onderwijs (tto). Ons tweetalig gymnasium 
is uniek, net als het keuzevak Chinees. Zo bereiden we je voor op jouw toekomst 
als wereldburger. Je leert vanaf de brugklas onderzoek doen: heel belangrijk als je 
later gaat studeren. Hierdoor leer je ook kritisch om te gaan met informatie die op 
verschillende manieren op je afkomt.

Het is ook belangrijk dat je je kennis leert presenteren. Het maakt niet uit of je 
dat doet in sport, toneel of muziek: wij helpen je graag om die vaardigheden te 
verbeteren.

Agenda

Open avond 2021
• vrijdag 8 januari

Open ochtend 2021
• informatierondes en open inloop voor ouders  

en leerlingen
• zaterdag 30 januari

Lesjesmiddag 2021
• woensdag 13 en 27 januari (ook tto)
• woensdag 20 januari (speciaal voor tto)
• geef je op via vhl.nl/leiden

Check de actuele tijden 

en aanvullingen op 

vhl.nl/opendagen of 

scan de QR-code!



Het Visser is een fijne school met aardige 
leraren en een gezellige sfeer 

We zijn ook op andere scholen gaan kijken, maar hier voelde het meteen goed. Het 
gebouw is ruim en licht en er hangt een gezellige sfeer. In de derde klas kun je ook 
op uitwisseling naar een ander Europees land. Salma: “het keuzevak voetbal vind 
ik heel leuk. We doen dat samen met andere klassen en daardoor leer ik ook veel 
andere kinderen kennen.” Wubnesh is lid van toneelvereniging Cupido: “Ik vind 
het heel bijzonder dat we onze voorstellingen repeteren én opvoeren in ons eigen 
theater op school”.

Salma Taoufik en Wubnesh Snijders (3 vwo)

“De mentor 
helpt je op weg 
in de school. 
Mijn mentor is 
heel aardig en 
behulpzaam.”



Internationaal gericht
Wil jij een zelfstandige, kritische en zelfbewuste leerling worden? Wil jij je goed 
kunnen redden in een wereld die steeds internationaler wordt? Wij zijn er goed 
in om jou te helpen met die eerste stap in de grote wereld. We brengen je ook in 
contact met leerlingen uit andere landen. Op onze school leer je over grenzen heen 
te kijken.

Contact maken en leren hoe mensen op andere plaatsen in de wereld leven. Weten 
waar je het over hebt,  je eigen taal goed beheersen én via de talen goed kunnen 
communiceren. Elke dag in de les die talen gebruiken. Kiezen voor tweetalig 
onderwijs, Spaans of Chinees. 

Op het Visser opent de wereld zich voor jou. Niet zomaar iets zeggen, maar dat eerst 
goed uitzoeken. Je leert vanaf de brugklas onderzoek te doen. Dat is een goede 
voorbereiding op een carrière in de wetenschap. Misschien wel de internationale 
wetenschap! 

Tweetalig onderwijs: gymnasium, 
atheneum en havo
De helft van je lessen in het Engels? Really? “Math, science, history, unraveling the 
mysteries”, bij het tweetalig onderwijs, tto, leer je Engels op de meest natuurlijke 
manier. Gewoon door het te spreken. Engelse boeken, Engelse toetsen en ‘native 
speakers’ als docenten. Je sluit je tweetalige opleiding af met een internationaal 
erkend IB-diploma in de bovenbouw.

Als tto-leerling doe je ook volop mee aan internationale projecten. Bovendien 
worden er speciale tto-activiteiten georganiseerd om je Engels in praktijk te 
brengen. Zo word je steeds beter in Engels. Met een goede motivatie kun je op 
het Visser beginnen aan tto met een gymnasium-, atheneum- of havo-advies. En 
daarmee zijn we een heel bijzondere school!

Internationalisering

We vinden het belangrijk om je te laten zien dat de wereld groter is dan Leiden. 
Daarom bieden we verschillende opdrachten en activiteiten aan waarin je 
jouw eigen wereldbeeld leert onderzoeken en dat van een ander. Zo gaan we 
op uitwisseling in de derde klas naar bijvoorbeeld Spanje of Tsjechië en bij 
maatschappijleer maak je een plan hoe jouw omgeving kan bijdragen aan een 
duurzame wereld. Ons doel is dat jij uitgroeit tot een wereldburger met een eigen 
plek in deze snelle en grote wereld vol informatie. 

Lieke Kleinsmann (docent maatschappijleer en social studies)



Legorobots 

Wil jij de kraters op de maan door één van onze telescopen bekijken? Wil je 
op expeditie naar Ameland? Of wil je mee naar de universiteit om een stoel te 
ontwerpen en die met onze 3D-printers te maken? Wil je in ons laboratorium 
je eigen gezonde groentesapje of supersterke lijm ontwikkelen? Of als 
profielwerkstuk een leugendetector bouwen? Dat kan op het Visser, en nog veel 
meer.
Je kunt natuurlijk ook een legorobot ontwerpen die helemaal zelf bestellingen 
uit het magazijn haalt. Of onderzoek doen naar het milieuvriendelijke 
mierenzuur als vervanger voor benzine.
Als je ervan houdt om uit te zoeken hoe iets werkt, graag dingen maakt of 
nieuwe ideeën bedenkt, dan ben je bij ons aan het goede adres.

Ernst Jan Meijer, bètacoördinator



Wat wil je, wat kun je? 
Weet jij al wat je later wilt worden? Welke opleiding je daarvoor nodig hebt? 
Misschien wel, misschien niet. Bij het Visser zit je in ieder geval goed, want bij ons 
kun je kiezen voor mavo, havo of vwo (atheneum, gymnasium). Nouja… ‘of’, vaak 
is het ‘en’. Veel leerlingen gaan na hun eindexamen nog even door: na de mavo 
naar de havo of na de havo naar het atheneum. Het moet niet, maar het kan wel. 
We bieden veel mogelijkheden. Samen met jou en je ouders kijken we naar je 
ontwikkeling en je resultaten. Kun je meer? Dan bieden we je meer uitdaging en 
kun je misschien naar een hoger niveau. Gaat het op school niet zo goed, terwijl je 
heel hard werkt? Misschien is het dan goed om binnen school op een ander niveau 
verder te gaan. 

Veel mogelijkheden, maar het gaat  
om jou
Iedere leerling is uniek en ontwikkelt zich op een eigen manier. Het gaat erom dat 
jij alle kansen krijgt om op de plek te komen die het beste bij jou past. Je begint in 
een van de volgende brugklassen:

• gymnasium-tto, voor leerlingen met een vwo-advies die ook belangstelling 
hebben voor Latijn en de klassieke cultuur. In de tweede klas komt Grieks erbij;

• atheneum-tto, voor leerlingen met een vwo-advies die Engels op het niveau van 
native speaker willen beheersen, maar zonder de klassieke talen;

• havo-vwo-tto, voor leerlingen met een havo-vwo-advies of een sterk havo-
advies die Engels op het niveau van een (near-) native speaker willen beheersen;

• atheneum, voor leerlingen met een vwo-advies;
• havo-vwo, vanaf de tweede klas doen de leerlingen havo of atheneum;
• mavo-havo, vanaf de tweede klas doen de leerlingen mavo of havo. 

In de brugklas volgen alle leerlingen dezelfde vakken. De tto-leerlingen krijgen 
een groot deel van de vakken in het Engels. Chinees, Duits, Frans en Spaans 
worden ook aangeboden. De gymnasiumleerlingen hebben ook Latijn. Je maakt 
kennis met deze wereldtalen en kiest in welke je jezelf meer wilt verdiepen. Je 
kunt ook meedoen met de lessen drama en voetbal.

Gezien worden 

Het is voor iedereen een heel spannend moment als je naar de middelbare 
school gaat. Dat was ook voor mij zo. Maar toen ik eenmaal op de middelbare 
school aankwam, leerde ik veel nieuwe mensen kennen. De introductieweken 
hielpen daar erg bij.
Ik vind het Visser ‘t Hooft Lyceum een fijne school. Je hebt er veel contact met 
je medeleerlingen en de docenten. Je kunt de docenten vaak even aanspreken 
als je ergens mee zit en dat is erg fijn.
Ik zit nu in het examenjaar en ik heb hier een heel fijne tijd gehad, waar ik later 
goed op terug kan kijken.

Délano Hoogendam (5 havo)



Thuis op het Visser
Je thuis voelen op het Visser vinden wij erg belangrijk. Dat is namelijk de basis om te 
kunnen leren. Voor brugklassers beginnen de activiteiten zelfs al vóór de vakantie, 
zodat je bij het begin van het schooljaar al weet wie je klasgenoten en je mentor zijn. 
Kort na de zomervakantie zijn er introductiedagen om je klasgenoten, mentor en de 
school beter te leren kennen. 

Naast een vaste mentor heeft elke klas ook juniormentoren. Dat zijn ouderejaars 
leerlingen die bij veel activiteiten betrokken zijn. Zij helpen je om je weg te vinden 
in de school. Wil je meer weten over onze school? Neem dan contact op met Bas 
Pijnappel, teamleider van de brugklas: pib@vhl.nl of 071-5171661. Hopelijk tot 
volgend jaar op het Visser!

Het Visser in Leiden

Kagerstraat 1, 2334 CP Leiden  
tel. 071-5171661, e-mail: info@ld.vhl.nl 
• atheneum, havo, mavo (vmbo-t)
• tweetalig gymnasium, atheneum, havo  

Open avond 2021 
• vrijdag 8 januari
Open ochtend 2021
• informatierondes en open inloop voor ouders  

en leerlingen
• zaterdag 30 januari
Lesjesmiddag 2021
• woensdag 13 en 27 januari (ook tto)
• woensdag 20 januari (speciaal voor tto)
• geef je op via vhl.nl/leiden 

Kansrijk en uitdagend

Het Visser ’t Hooft Lyceum is een school waar we 
in de persoonlijke ontmoeting leren van elkaar. 
We geven leerlingen kansen en dagen hen uit 
hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
We hebben een protestants-christelijke 
identiteit, met als kernwaarden zorg en respect 
voor elkaar en voor de aarde.

vhl.nl

Check de actuele tijden 

en aanvullingen op 

vhl.nl/opendagen of 

scan de QR-code!


