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De school die voor jou gemaakt is!



“Door gymnasium te 
doen leer je de talen 
veel makkelijker.”



De school die voor jou gemaakt is!
Ben jij ook zo nieuwsgierig naar jouw nieuwe school? Misschien vind je ’t wel een 
beetje spannend? Niet nodig hoor! Want wat je nog niet weet, is dat je veel meer 
kunt dan je zelf denkt. Op onze school groeien leerlingen regelmatig zelfs boven 
hun schooladvies uit. Dat is geen toeval. Wij zetten alles in om jou persoonlijk te 
begeleiden en sterk te laten groeien. Het heeft ons gemaakt tot een hele bijzondere 
school: gemaakt voor jou!
Wij zijn een warme kleinschalige school die veel tijd en aandacht voor je heeft. Je 
hebt hier een brugklas van twee jaar en dus meer tijd om jouw niveau te ontdekken 
of er bovenuit te groeien. En er valt iets te kiezen: wil je extra sport of liever kunst? 
Je leert hier ook om geleidelijk zelfstandig te werken en samen te werken. Je kunt 
zelfs een proefgymnasium doorlopen om te ontdekken of dit jouw schooltype is. En 
voor de kennismaking en het wennen aan elkaar nemen we extra veel tijd.
Zijn wij ook de school die voor jou gemaakt is? Kom het ontdekken, je bent van harte 
welkom!

Agenda
Open avond 2023
• vrijdag 27 januari 

Informatieavond voor ouders 2023
• maandag 30 januari

“Hier leek het me 
het fijnst, met 
een mooi gebouw, 
aardige docenten 
en met de meeste 
kansen.”

Check de actuele tijden 

en aanvullingen op 

vhl.nl/opendagen of 

scan de QR-code!



Ieder z’n eigen plekje

Mijn broer en zus zitten niet op het Visser, maar ik wilde per se hier naartoe. Alle 
andere scholen vielen af, want hier leek het me het fijnst, met een mooi gebouw, 
aardige docenten en met de meeste kansen. Ik hoop dat het me lukt om later naar 
de havo over te stappen. Ik zou wel arts willen worden of iets wat daarop lijkt. 
Misschien ook een hele goede tekenares, zodat ik daar geld mee kan verdienen. 
De introductieweek was gezellig. Iedereen kreeg z’n eigen plekje en je leerde 
elkaar meteen goed kennen. Op de Vlietlanddag moesten we vlotten bouwen, 
knopen maken en allerlei survivaldingen doen. De drakenkano was best eng. Niet 
door die draak, maar doordat de kano misschien kon omslaan. Engels vind ik een 
leuk vak. Soms praten we thuis Engels om het goed te leren. En af en toe kijken we 
een Engelse film, maar dan zonder ondertitels.  

Mariam Moussaten

“¡Qué chulo! 
Hoe ‘cool’, dat 
je op school al 
Spaans kunt 
leren!”



Eigentijds onderwijs en je eigen 
Chromebook
Als je op een doordeweekse dag het Visser in Leiderdorp binnenloopt, zie je een 
modern gebouw met ruime, lichte lokalen en grote, open ruimtes. Daar zijn leerlingen 
aan het werk; sommigen al zelfstandig, al dan niet achter een laptop, in tweetallen 
of in groepen. De school heeft het onderwijs op een eigentijdse manier ingevuld. 
Je werkt hier met je eigen Chromebook en in de lessen wordt ook gebruik gemaakt 
van digitale leermiddelen. Behalve lokalen zijn er ook leerpleinen. De lessen in het 
lokaal zijn vooral gericht op instructie, op ‘denken’; de lessen op het leerplein vooral 
op zelfstandig werken en samenwerken. Op het Visser in Leiderdorp krijg je meer 
verantwoordelijkheid dan je vooraf misschien denkt, en dat betekent dat je ook vaker 
verantwoording moet afleggen. Zo leer je op eigen benen staan. Daar heb je niet 
alleen in de bovenbouw, maar eigenlijk je hele leven lang plezier van. 

Met Spaans de wereld ontdekken 

¡Qué chulo! Hoe ‘cool’, dat je op school al Spaans kunt leren! Dan hoef je dat later 
niet meer te doen en kun je met een goede talenkennis Spanje, Latijns-Amerika en 
de rest van de wereld ontdekken. In de Spanje-vakanties met mijn familie genoot 
ik als kind al van het eten, de muziek, de mensen, de gebouwen en het stralende 
weer. Het is fijn dat ik m’n liefde voor de taal en de cultuur nu mag delen op de 
school waar ik zelf als leerling een ontzettend fijne tijd heb gehad. 

Kirsten Bakker, lerares Spaans



Lokalen zonder deuren 

Toen ik het gebouw voor het eerst binnenkwam, zag ik veel lokalen zonder 
deuren. Ik had mijn broer, die ook op het Visser zit, weleens horen praten 
over een plein, maar dan dacht ik altijd dat hij het schoolplein bedoelde. Nu 
weet ik dat het om leerpleinen gaat. Daar krijg je niet gewoon les, maar kun je 
zelfstandig werken aan een leertaak en hoef je niet lang op je beurt te wachten. 
Wiskunde vind ik een leuk vak, omdat ik er best goed in ben. Vanaf groep 4 
deed ik al rekenen op een hoger niveau. Ik heb voor gymnasium gekozen, omdat 
veel andere talen afstammen van Grieks en Latijn. Dus die talen leer je dan veel 
makkelijker. Later wil ik m’n werk maken van hackers opsporen. Ik ken iemand 
die dat doet bij de politie en sowieso hou ik van computers. Ik heb zelf ook al 
vier apps gemaakt.

Floris Dekker



Altijd samen aan de slag 
Het Visser in Leiderdorp is een vrij kleine school. Daardoor leren leerlingen en 
docenten elkaar snel kennen. Dat maakt dat je gezien wordt en dat je er nooit 
alleen voor staat. De school heeft oog voor wat jij nodig hebt, want voor elke 
leerling is professionele begeleiding onmisbaar om tot goede prestaties te 
komen. Je mentor is jouw persoonlijke coach. Hij zorgt ervoor, dat het schooljaar 
voor jou en je klas plezierig en veilig verloopt, zodat je goed bent voorbereid 
op het nieuwe jaar. Om de mentor heen staan docenten, leerlingbegeleiders en 
anderen die je helpen het beste uit jezelf te halen. 

Een oud-leerling vertelt
Ik ging na de onderbouw in Leiderdorp naar het Visser ’t Hooft Lyceum in 
Leiden. Zodra je je plekje hebt gevonden in Leiden, valt het allemaal best mee. 
Wat ik van Leiderdorp mis, zijn de leerpleinen: het perfecte moment om dingen 
aan je leraar te vragen als je iets niet begrijpt. Ik stuurde trouwens ook nogal 
wat mails om hulp te vragen. Sommige leraren werden daar vast wel een beetje 
gek van, maar ze konden er zeker ook om lachen. Ik weet dat ik zelfs nu nog 
dingen kan vragen aan de docenten in Leiderdorp. In m’n profiel zitten zo weinig 
mogelijk talen, want die liggen me niet zo met m’n dyslexie. Als tip wil ik tegen 
de nieuwe leerlingen zeggen: geloof in jezelf. Als je je best blijft doen, mag je 
altijd rekenen op hulp. 

Natasja van der Meer



Voor de ouders
Samen met uw kind staat u voor een belangrijke keuze: een school vinden die bij uw zoon of 
dochter past. Het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp kan voor u en uw kind een serieuze 
kandidaat zijn. Wij stellen ons graag even voor.
Wij hebben ons er volledig op toegelegd om een naadloze aansluiting te realiseren tussen de 
basisschool en het voortgezet onderwijs. Wij zijn een kleinschalige school die volop aandacht 
besteedt aan zijn leerlingen. Daarom ook, nemen we de tijd om leerlingen te laten wennen en om 
geleidelijk aan zelfstandiger en in samenwerking te leren. We bieden zelfs een proefgymnasium om 
leerlingen te laten ontdekken of dit hun schooltype is. Onze aanpak werkt. Leerlingen ontwikkelen 
zich niet alleen uitstekend maar groeien ook regelmatig boven hun schooladvies uit. 
U en uw kind nodigen wij van harte uit tijdens onze open avond en informatieavond. 

Voor een persoonlijke afspraak of met een vraag, belt of mailt u met Deirdre Broshka, teamleider 
leerjaar 1 en 2: 071-5890488 / bro@vhl.nl.

Het Visser in Leiderdorp

Muzenlaan 155, 2353 KD Leiderdorp
tel. 071-5890488, e-mail info@lp.vhl.nl
• Eerste drie leerjaren gymnasium, atheneum  

en havo (vervolgtraject in Leiden, Kagerstraat)
• Volledige opleiding mavo (vmbo-theoretisch)

Open avond 2023
• vrijdag 27 januari

Informatieavond voor 
ouders 2023
• maandag 30 januari

Waar staan we voor?

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!


