
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen uit groep 8 van  
de basisscholen in de Haarlemmermeer  

Hoofddorp, 28 september 2020 
Kenmerk: 20053 
 
Betreft: proeflesjes TTO en/of dalton op het Haarlemmermeer Lyceum 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s) en leerlingen van groep 8, 

Ook in de tijd van Corona willen we leerlingen uit groep 8 de kans bieden om kennis te 
maken met het Haarlemmermeer Lyceum. Het Haarlemmermeer Lyceum verzorgt daarom 
inspirerende en uitdagende proeflesjes voor leerlingen van groep 8. Vind jij het leuk om meer 
te weten te komen wat het Tweetalig onderwijs of daltononderwijs inhoudt, dan ben je van 
harte welkom om proeflesjes te komen volgen. Je kunt je aanmelden via onze website: 
www.haarlemmermeerlyceum.nl 

Tweetalig onderwijs: (mavo/havo/vwo) 
 
De proeflesjes Tweetalig onderwijs worden gegeven door onze bovenbouw leerlingen: 
Student2Student, omdat zij jou het beste kunnen uitleggen wat TTO inhoudt en hun 
ervaringen met jou kunnen delen. De lesjes worden op de volgende middagen gegeven: 
 
donderdag 29 oktober van    16:00 – 17:00 uur 
maandag 2 november van    15.30 – 16.30 uur 
maandag 9 november van    15:30 – 16:30 uur 
donderdag 12 november van  16:00 – 17:00 uur 
maandag 16 november van    15:30 – 16:30 uur 
donderdag 19 november van   16.00 – 17.00 uur     
 
daltononderwijs: (havo/vwo) 
 
Op onze daltonlocatie worden Studium Excellentie proeflesjes gegeven én daltonlesjes. 
Tijdens de Studium Excellentieproefles krijg je de kans expert te worden op een bijzonder 
gebied. Hierbij kun je denken aan robotica, programmeren, retorica en fotografie.  
In de daltonles leer je hoe wij op de Zuidrand dagelijks lesgeven. 
Alle lessen vinden plaats op woensdag 6 januari 2021 van 14:00 – 16:00 uur. 
 
Mogelijk volgen er nog meer lesjes wegens Corona, houd onze website goed in de gaten.  
 
Om je vooraf een indruk te geven wat wij op onze beide locaties allemaal doen en 
organiseren kun je onze facebook -en instagrampagina bezoeken. 
 
Wij wensen je heel veel succes met het kiezen van een middelbare school die echt bij jou 
past.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mevrouw E. Sartori 
(Teamleider brugklas en 2 havo/vwo tweetalig onderwijs) 
 
Mevrouw B. van Seijen 
(Teamleider onderbouw dalton) 
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