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Wat leuk dat je deze folder in handen hebt. Dit is 
een belangrijk moment, binnenkort ga je de basisschool 
verlaten en dat is spannend. Als jij denkt dat alle 
scholen hetzelfde zijn, lees dan vooral verder.

Het Lucent College is nét even anders. Als je kiest 
voor Lucent, dan krijg je echt onderwijs van deze tijd. 
Je leert online en offline hoe de wereld werkt én hoe 
jij die kunt veranderen. De docenten dagen je uit om 
zelf met slimme oplossingen te komen. Je bepaalt deels 
zelf samen met je persoonlijke coach wat je rooster 
is. Maatwerk noemen we dat. Het Lucent College is klein 
genoeg om je thuis te voelen en groot genoeg voor veel 
keuzes en kansen.

LAAT JE STRALEN!



Op onze frisse school staat jouw 
succes in de spotlights. En we 
maken leren leuk. Er is niet één 
beste manier om te leren, dus 
je werkt soms als klas, soms in 
een groepje en soms alleen.
Ook online en offline wissel je 
af: je gebruikt je eigen laptop 
en boeken en schriften. Onze 
docenten dagen je uit met mooie 
projecten binnen en buiten de 
school. 

FRIS EN 
 VERNIEUWEND 

ONDERWIJS



LEREN VAN
ÉN VOOR DE 

 ECHTE 
 WERELD 

Wat onze school ook anders 
maakt, is dat je leert van de 
wereld om je heen. Van thema’s in 
technologie, in de maatschappij 
en het bedrijfsleven. We laten 
je zien hoe de wereld werkt en 
we vragen jou hoe je de wereld 
wilt veranderen. Je gaat zelf 
op onderzoek uit en bedenkt 
praktische oplossingen. Zo leer 
je niet voor een cijfer, maar 
voor het leven. 



VRIJ OM TE
KIEZEN HOE
JE LEERT

Op het Lucent College bepaal je 
voor een deel zelf wanneer en 
met wie je leert. Samen met je 
persoonlijke coach maak je elke 
week je eigen leerplan en krijg 
je de hulp die je nodig hebt. 
Lukt het je om alles op school af 
te maken, dan zijn de eerste twee 
jaar huiswerkvrij. Je kiest zelf 
welke vakken je op welk niveau 
volgt. Pas in het derde jaar kies 
je voor de richting havo of mavo.



EEN 
SCHOOL 

WAAR JE 
JE THUIS 

VOELT

School is meer dan leren. Het 
moet ook een fijne plek zijn. Het 
Lucent College is een lichte, 
ruime school die klein genoeg 
is om je thuis te voelen en 
groot genoeg voor veel keuzes 
en kansen. Met mooie lokalen, 
stilteplekken, open ruimtes om 
samen te werken en een prachtige 
sportzaal. De school begint om 9 
uur: een rustige start van elke 
stralende dag.



WERELDEN DIE 
WE JE LATEN 
ONTDEKKEN 

• Fundamentals als sterke basis in  
Nederlands, Engels, wiskunde, en rekenen

• Humanics met projecten en thema’s  
in de maatschappijvakken

• Science, Arts & Technology met echte  
opdrachten combineer je denken en doen

• Sports & Health voor een gezonde  
leefstijl, sport in de zaal en  
op het veld, met de Sportfolio-app





ZO LEUK 
IS ÉCHT
LEREN!

Hoe leuk we écht leren maken? Heel leuk! 

We laten je in de buurt zelf op onderzoek 

uitgaan en oplossingen bedenken. Even weg 

van de boeken en met beide benen in de 

echte wereld. 

Ga bijvoorbeeld de challenge aan met andere 

leerlingen en ontwerp een bruisend plein 

voor de gemeente dat aantrekkelijk is voor 

jongeren. Kom met slimme technologische 

oplossingen voor een duurzaam Tiny house of 

organiseer een leuke middag vol activiteiten 

voor de buurt. Misschien heb je zelf wel 

een geweldig idee. Dat willen we horen! 

Door zo te leren ben je goed voorbereid 

om later naar het middelbaar of hoger 

beroepsonderwijs te gaan. Daar is het 

namelijk heel belangrijk dat je kunt 

onderzoeken, samenwerken en oplossen.  

Dat je feedback geeft en kunt ontvangen.  

Op het Lucent College leer je om nu  

én straks te stralen!



OOK VOOR  
TOPSPORT-

 TALENT

Ben je een erkend topsporttalent? Dan 
krijg je op het Lucent College een 
aangepast rooster met ontheffingen. Zo 
kun je zes keer in de week trainen én 
de havo of mavo volgen. Onze speciale 
begeleider helpt je om topsport en 
onderwijs perfect te combineren. Dat 
is best lastig soms. Je moet veel 
initiatief nemen en heel hard werken. 
Maar de beloning is succes in je 
sport én op school! Zo leren we op het 
Lucent College allemaal wat van deze 
topsporttalenten. 



DIT KUN JE BIJ 

         ONS VERWACHTEN!

WAT LEVERT 
HET LUCENT 
COLLEGE 
JE OP?

EEN MOOI DIPLOMA
dat toegang geeft tot 
het middelbaar of 
hoger beroepsonderwijs.

EEN PRACHTIG PORTFOLIO
met bewijzen wat  
je hebt gemaakt,  
wat je kunt, welke 
hulp je nodig hebt, 
wie je bent en wat  
je ambitie is.

IEMAND DIE STRAALT
vol zelfvertrouwen  
en vriendschappen, 
klaar voor de volgende 
stap in de wereld.



IK LEER OM BETER TE WORDEN, NIET VOOR EEN CIJFER

DIT KUN JE BIJ 

         ONS VERWACHTEN!
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Ook online. Niemand  
valt buiten de groep!

NIET PESTEN, 
SCHELDEN 

OF VECHTEN
We grijpen 
in na 1 

waarschuwing

KEN DE 
LEERDOELEN
Bespreek de 
resultaten 
met elkaar

LEERLING

OUDERS DOCENT 

BESPREEK 
MIJN

RESULTATEN
Leer mij zelf 
de regie te 

nemen

HELP MIJ 
HET ZELF TE 

DOEN
Begeleid mij 
bij plannen 
en overzicht

ONDERSTEUN

Bij huiswerk 
en overhoren 
als ik het 
nodig vind

STEL 
GRENZEN

Corrigeer mij 
en geef me 
een nieuwe 

kans

STIMULEER  
& VARIËER
Je krijgt 
opdrachten 
op je eigen 

niveau

MOTIVEER
Om het werk 
op tijd en 

goed te doen

PAS OP, 
GROEPSDRUK!

Vertel je 
coach als je 
ergens mee 

zit

MONITOR
Prestaties, 
gedrag, 

veiligheid en 
vriendschap

TOON
INTERESSE
We luisteren 
naar elkaar 
en stellen 

vragen

HOUD 
ONDERLING 
CONTACT
Werk samen 
en stem de 
aanpak af

BOEKEN EN 
DEVICE MEE

Met je 
telefoon in 
je tas blijf 
je bij de les

HET GOEDE 
VOORBEELD 
Volg elkaars 

goede 
voorbeeld

Voor jezelf, de ander 
en de schone omgeving.

Soms ongezond en 
lekker. Beweeg!

Frisse school zonder 
alcohol en drugs.

RESPECT

WIJ HEBBEN AANDACHT VOOR JOU, JE KWALITEITEN EN JE AMBITIE. 
JIJ MAAKT DE KEUZES, WIJ ZIJN JE GIDS.

GEZONDE VOEDING ROOKVRIJ

SAMEN
NAAR

SUCCES

ontwikkelen

opvoeden opleiden



• Het Lucent College ligt centraal in Hilversum en in een levendige 
wijk. Kijk maar eens op https://1221.hilversum.nl 

• Onze school is makkelijk te bereiken met de fiets en de trein 

• Het Lucent College is een modern, fris en licht gebouw.  
Met zonnepanelen op het dak en volledige ventilatie voor  
lekker veel frisse lucht 

• Onze school is onderdeel van CVO ’t Gooi, een professionele 
scholengroep in Hilversum waar ook het Comenius College en  
het Hilfertsheem College bij horen 

• Kom naar onze Open Dag op woensdag 25 januari van 15.00 tot 19.00 uur

• Of naar de informatievond voor ouders op woensdag 1 februari van 
18.30 tot 21.00 uur

• Bezoek onze Open Avond voor Topsporttalenten: donderdag 2 februari 
van 20.00 uur-21.30 uur op het Comenius College

• Proeflessen voor leerlingen groep 8 zijn op woensdag 11 januari, 
woensdag 18 januari, woensdag 8 februari en woensdag 15 februari van 
14.30 uur – 15.30 uur. Inschrijven via de website van Lucent College.

• Vergeet niet ook op onze website te kijken: www.lucentcollege.nl

GOED OM  
TE WETEN!
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lucentcollege.nlLAAT JE STRALEN!

LICHT
Een frisse school waar jouw  
succes in de spotlights staat:  
we laten je stralen!

NIEUW
Een nieuwe school met een 
vernieuwende manier van leren, 
online en offline. 

ECHT
Een stoere school waar je leert  
hoe de wereld werkt. En hoe jij  
de wereld kan veranderen!

VRIJ 
Een fijne school waar je met  
je eigen coach kunt kiezen hoe, 
wanneer en met wie je leert.

THUIS
Een school die klein genoeg is  
om je thuis te voelen. En groot 
genoeg voor veel keuzes en kansen.


