
“Het is de ambitie van de school om iedere leerling de school te laten verlaten met een Cambridge certifi-
caat op een zo’n hoog mogelijk niveau. Dit vraagt een gedegen en systematisch opgebouwde doorlopende 
leerlijn, die past binnen het nieuwe onderwijsconcept van het lyceum.”

Waarom Cambridge Engels?
Cambridge English is een unieke benadering van het lesgeven, leren en beoordelen van het Engels. Het is een 
combinatie van de ervaring en expertise van Cambridge Assessment English en Cambridge University Press. 
Cambridge English Assessment geeft de volgende zeven redenen om te kiezen voor Cambridge English:
1. Ontwikkelen van Engelse vaardigheden, in levensechte situaties
2. Examens voor alle niveaus en verschillende doeleinden
3. Wereldwijd erkend voor werk, immigratie en studie
4. Diverse voorbereidingsmaterialen en onderwijsondersteuning
5. Internationaal en wereldwijd beschikbaar
6. Veilig, betrouwbaar en kwalitatief
7. Gebaseerd op eersteklas onderzoek
  
Hoe zien leerlingen dat terug in de lessen?
• Er wordt gewerkt met Engelstalige methodes
• Er wordt in de les uitsluitend Engels gesproken
• Iedere leerling kan tijdens zijn loopbaan op school aan één of meerdere Cambridge examens deelne-

men*
• Er is volop aandacht voor zowel versteviging (ondersteuning) als verrijking (uitdaging)
• In de lessen wordt aandacht besteed aan de verschillende examenonderdelen Reading & Use of    

English, Writing, Listening en Speaking
• Onderdelen uit de Cambridge examens komen terug in de toetsen

Wat gebeurt er achter de schermen?
De school is een officieel Cambridge English Preparation Centre en eindigde bij de Prep Centre Award ver-
kiezing als runner-up in de categorie ‘Best preparation centre using at least 2 exam levels’. Daarnaast is de 
school aangesloten bij het Addvantage Member Scheme van the British Council, de organisatie die in Neder-
land de Cambridge examens afneemt.

Het Norbertus Gertrudis Lyceum heeft inmiddels jarenlange ervaring met het voorbereiden van leerlingen 
op het Cambridge examen. Voorheen was deelname aan het examen slechts voorbehouden aan een selecte 
groep leerlingen die les kregen in aparte klassen. Door het Engelstalige onderwijs meer in te richten vol-
gens het Cambridge concept en de voorbereiding op het Cambridge examen te integreren in de lessen door 
o.a. volledig Engelstalige lessen te verzorgen, maakt de school het voor alle leerlingen mogelijk om deel te 
nemen aan een Cambridge examen.

*Hieraan zijn kosten verbonden

Cambridge EngelsCambridge Engels



DELF staat voor Diplôme d’Etudes en Langue Française. Het gaat om een internationaal erkend 
diploma dat duidelijk maakt op welk niveau de leerling de Franse taal beheerst. Het diploma wordt 
uitgereikt door het Franse ministerie van onderwijs. Door het volgen van de lessen voor DELF heb-
ben leerlingen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in de Franse taal. Examinering via DELF 
biedt leerlingen, die affiniteit hebben met de Franse taal, de mogelijkheid om zich naast het regu-
liere programma te bekwamen op een hoger niveau.

Hiermee biedt het Norbertus Gertrudis Lyceum onderwijs op maat voor ambitieuze leerlingen, die 
willen excelleren in de Franse taal. In het kader van internationalisering biedt een diploma DELF 
de leerlingen extra kansen in zowel hun studie (HBO en universiteit) als hun toekomstige werk. De 
leerlingen volgen gedurende één schooljaar 1 lesuur per week DELF. Tijdens deze lessen
wordt aandacht besteed aan de 4 vaardigheden: schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, spreekvaardig-
heid en luistervaardigheid. Deelname is verplicht na definitieve aanmelding.

Zowel in klas 3 als in de bovenbouw wordt examinering via DELF aangeboden. De leerlingen in
havo 3 en vwo 3 worden voorbereid op A2 niveau en de leerlingen in de bovenbouw worden voorbe-
reid op B1 en B2 niveau. Aan alle havo- en vwo-leerlingen wordt de kans geboden om aan DELF
deel te nemen. De leerlingen in de bovenbouw moeten Frans wel in het pakket hebben. 

Leerlingen, die zich hebben opgegeven om aan DELF deel te nemen, krijgen in de 2e helft van leer-
jaar 2 een instaptoets om te bepalen of deelname aan DELF haalbaar is. Leerlingen kunnen na het 
behalen van het diploma A2 doorstromen naar B1 of B2. Voor “nieuwe” leerlingen geldt ook een 
instaptoets.

De examenkosten zijn voor rekening van de ouders. Examenkosten voor het niveau A1 zijn 70 euro, 
voor A2 85 euro, voor B1 zijn de kosten 115 euro en voor B2 130 euro. De examens vinden plaats in 
maart en juni. De overige kosten zijn voor rekening van de school.

Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité……
(uit Le petit prince, Antoine de Saint-Exupéry)

Verdieping Frans: DELFVerdieping Frans: DELF



Goethe is de naam van de verdiepingscursus in de Duitse taal. In de cursus Goethe worden 
leerlingen voorbereid op het behalen van het Goethe-diploma. Dit is een internationaal erkend 
diploma dat duidelijk maakt op welk niveau de leerling de Duitse taal beheerst. Het diploma 
wordt uitgereikt door het Goethe-Institut, een wereldwijde, culturele instelling van de Duitse 
Bondsrepubliek.

Goethe biedt de leerlingen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in de Duitse taal. Examine-
ring via Goethe biedt leerlingen, die affiniteit hebben met de Duitse taal, de mogelijkheid om zich 
naast het reguliere programma te bekwamen op een hoger niveau van beheersing van de taal. 
Hiermee verzorgt het Norbertus Gertrudis Lyceum onderwijs op maat voor ambitieuze leerlingen, 
die willen excelleren in de Duitse taal. In het kader van internationalisering biedt een Goethe diplo-
ma de leerlingen extra kansen in zowel hun studie (HBO en universiteit) als hun toekomstige werk.

De leerlingen volgen gedurende het schooljaar één lesuur per week Goethe. Tijdens deze lessen 
wordt aandacht besteed aan de vier vaardigheden schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, spreekvaar-
digheid en luistervaardigheid. Deelname is verplicht na definitieve aanmelding.

Zowel in klas 3 als in de bovenbouw wordt examinering via Goethe aangeboden. De leerlingen in 
havo 3 en vwo 3 worden voorbereid op A2 of B1 niveau. De leerlingen in de bovenbouw worden 
voorbereid op B2 of C1 niveau. 

Aan alle leerlingen met het vak Duits in het vakkenpakket wordt elk jaar de kans geboden aan 
Goethe deel te nemen. Leerlingen, die zich hebben opgegeven om aan Goethe deel te nemen, 
krijgen in de tweede helft van het schooljaar twee proeflessen en een instaptoets om te bepalen of 
deelname aan Goethe haalbaar is. 

Vanaf september verzorgt de school het lesuur en het lesmateriaal. De examenkosten zijn voor 
rekening van de ouders en bedragen 65 euro bij A2 niveau, 105 euro bij B1, 130 euro bij B2 en 150 
euro bij C1. Hier komen eventueel nog reiskosten bij. De examens vinden plaats in maart. 
Leerlingen kunnen na het behalen van het diploma A2 doorstromen naar B1, B2 of C1.

‘Ich bin nicht neugierig, ich will nur alles wissen.‘

Verdieping Duits: GoetheVerdieping Duits: Goethe



Wereldwijd leren steeds meer mensen Spaans. De Spaanse taal opent deuren naar cultuur, werk 
en vrijetijdsbesteding in veel landen. Het aantal Spaanssprekenden in de wereld blijft maar 
groeien en daarmee groeit ook het belang van onderwijs in de Spaanse taal.

Op het Norbertus Gertrudis Lyceum groeit Spaans ook. Door het aanbieden van examinering via 
DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) hebben de leerlingen de mogelijkheid een 
officieel diploma Spaans te verwerven, dat wordt uitgereikt door het Spaanse ministerie van on-
derwijs. Dit diploma wordt internationaal erkend en maakt duidelijk welk taalniveau de leerling 
beheerst.

Voor de examenleerlingen die Spaans volgen in havo 5 en vwo 6 bieden we DELE aan. De voorbe-
reiding op het DELE-examen gebeurt in de reguliere lessen Spaans: daar wordt gewerkt aan het 
realiseren van het schoolexamen, dat van een vergelijkbaar niveau is als het DELE-examen.

De examenniveaus komen overeen met het niveau A1 of A2 van het Europees Referentiekader 
voor talen. De kosten voor de deelname aan het examen zijn voor rekening van de ouders. Deze 
bedragen voor A1, voor de havoleerlingen, 130 euro en voor deelname aan het A2-examen, voor de 
vwo-leerlingen, 141 euro.

Verdieping Spaans: DELEVerdieping Spaans: DELE



Daar sta je dan. 

Wat is het hier groot en wat zijn de andere leerlingen lang! Zo veel leraren, zo veel boeken en al dat 
huiswerk. Hoe moet dat nu toch allemaal? Je zou ervan wakker liggen.

Gelukkig hebben we hier op school mentoren. Zij staan altijd voor je klaar en weten alles… althans als 
het om schoolzaken gaat. Zij nemen de taak op zich ervoor te zorgen dat elke leerling leert leren, zich 
op zijn gemak voelt en weet hoe alles werkt en ook nog eens leert hoe hij de juiste keuzes maakt. Ge-
lukkig zit je op school om te leren en hoef je nog niet alles te kunnen en kennen. Eerlijk gezegd, vinden 
we het logisch dat je nog niet alles weet en kunt en dus wel eens fouten maakt. 

Voor ouders is de mentor ook een soort supermens. Zij hebben ook veel vragen en hebben nog niet zo 
veel ervaring met een studerende puber in huis. Bij wie moeten zij zijn als niet weten wat ze moeten 
doen en wanneer ze streng moeten zijn en wanneer nu juist niet? Precies, bij diezelfde mentor.

Hoe werkt dat nou op het Norbertus Gertrudis Lyceum?

Alle leerlingen die zich hebben aangemeld voor de brugklas mogen aangeven bij wie ze in de klas wil-
len. Mevrouw Maas maakt de klassen, houdt rekening met vrijwel alle wensen en nodigt de nieuwe 
brugklassers uit voor een kennismakingsmiddag. Na die middag weten alle brugklassers bij wie ze in 
de klas komen en wie hun mentor is. Ook de ouders komen nog voor de zomervakantie aan de beurt. De 
mentoren nodigen alle brugklassers en hun ouders uit voor een gesprek waarin ze mogen vertellen wat 
ze verwachten, wat ze leuk en juist niet leuk vinden en wat de mentor echt moet weten om een goede 
start te kunnen maken.

Na de zomervakantie beginnen we rustig aan met op maandag boeken ophalen, op dinsdag een sport- 
en speldag voor alle brugklassen, op woensdag een introductiedag in de klas en op donderdag de eer-
ste lessen. Maar liefst vier keer per week zien de leerlingen hun mentor in een mentorles en kunnen ze 
alles vragen en laten zien wat ze willen weten en doen. De mentoren zijn de eerste weken bezig met het 
leren van het gebruik van de agenda, Magister en het rooster, het kennen van de weg in het gebouw, de 
regels van de school, de verwachtingen van de docenten, het plannen van het huiswerk, het leren van 
woordjes en misschien wel het allerbelangrijkst het houden van vrije tijd en het hebben van een gezelli-
ge schooltijd. 

En weet je wat nog het allermooist is? Ze vinden het hartstikke leuk om te doen en willen het echt niet 
missen.

De mentorenDe mentoren



Op het Norbertus Gertrudis Lyceum mag je BIJZONDER zijn!

Al onze leerlingen, zowel op havo als vwo, kunnen hun talenten volop ontwikkelen: in de lessen onder-
zoekend leren, met Cambridge Engels, met klassieke talen vanaf de brugklas en een uitgebreid pakket 
aan keuzevakken en verrijkings-, verdiepings- en verbredingslessen (VVV). Uitblinken is fijn, presteren 
ook, hoge cijfers zijn mooi – en natuurlijk gaat het altijd om het welbevinden van de leerling. 

Soms is het gewone niet goed genoeg en moet het anders. Sneller. Of moeilijker. Of dieper. Of zelfstan-
diger. Sommige leerlingen hebben nu eenmaal meer nodig: hun biedt het reguliere onderwijs geen 
uitdaging genoeg. Zij zijn bij het Norbertus Gertrudis Lyceum aan het juiste adres. De school heeft het 
officieel erkende predicaat Begaafdheidsprofielschool. In het meest recente rapport zei de vereniging 
over het onderwijs:

• De school heeft een leuke en effectieve manier om de lesstof te verwerken, vooral in de 
 vakoverstijgende projecten
• Leerlingen kunnen goed met zelfstandigheid omgaan
• Er is flexibiliteit in het rooster
• Er zijn ook mogelijkheden voor leerlingen om op een andere manier te leren, bijvoorbeeld   
 doordat leerlingen aan andere leerlingen kennis overdragen
• VVV is een goed werkend systeem: het biedt echt verdieping, verbreding en verrijking
• Op individuele basis is verrijking en versnelling  mogelijk
• De begeleiding is professioneel

De twee hoogbegaafdheidscoördinatoren zoeken samen met in aanmerking komende leerlingen, vak-
docenten en ouders naar de beste, persoonlijke weg naar het diploma. Daarbij staan alle wegen en 
mogelijkheden open: een verkort traject, een versneld traject, uitdaging door verdieping en verbreding, 
ruimte en tijd voor buitenschoolse activiteiten… alles wat leidt tot een zinvolle, effectieve en uitdagende 
schooltijd.

BegaafdheidsprofielschoolBegaafdheidsprofielschool



ICT is niet meer weg te denken uit de samenleving. We weten dat door de technologie een wereld met 
ongekende én onbekende mogelijkheden voor ons ligt.

Zo ook in ons onderwijs. Als we de technologie goed gebruiken zorgt dit ervoor dat we gevarieerder en 
effectiever onderwijs kunnen geven. Het kan ons helpen om (nog) beter recht te doen aan verschillen 
tussen leerlingen. Daarom werken we vanaf schooljaar 2018-2019 met Chromebooks. Alle brugklas-
sers en tweedeklassers werken inmiddels met een eigen apparaat dat ze via school (de Rent-Com-
pany) hebben aangeschaft. Daar zijn kosten mee gemoeid. Een Chromebook kost tussen de 375 en 400 
euro. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor huurkoop, waarbij ouders maandelijks een klein bedrag 
van rond de 8,50 euro betalen en uiteindelijk na drie jaar het apparaat in eigendom krijgen. Wanneer 
het Chromebook via de Rent-Company in bezit is gekomen, heeft dit als voordeel dat ook verzekering 
en onderhoud zijn inbegrepen. Als een Chromebook stuk gaat wordt deze direct vervangen door een 
andere. 

Waarom Chromebook?
In tegenstelling tot een laptop heeft een Chromebook geen harde schijf. In plaats daarvan draait het 
systeem op een zo geheten Solid State Drive. Dit is als het ware een supersnelle geheugenchip. Het 
voordeel is dat het apparaat heel snel opstart en dat de geheugenchip niet gevoelig is voor schokken. 
Verder is de batterijduur van een Chromebook aanzienlijk langer dan die van een laptop, zodat een 
opgeladen batterij voldoende is voor een hele schooldag. Doordat er geen harde schijf in zit kunnen 
er ook geen programma’s op worden geïnstalleerd. Alle applicaties die op een Chromebook werken 
doen dat ‘in the cloud’. Alle leerlingen hebben daarvoor een schoolaccount dat gekoppeld is aan hun 
persoonlijke Google Drive. De leerlingen werken via hun schoolaccount in een afgeschermde omge-
ving, waarin docenten kunnen zien wat leerlingen doen en waarbij op eenvoudige wijze lesstof op de 
schermen van de leerlingen kan worden aangeboden. Als leerlingen inloggen op hun thuis-account 
dan hebben ze de volledige vrijheid over hun apparaat. Zo houden we schoolse zaken en privézaken 
gescheiden.

Om de leerlingen te leren werken met de apparaten en de Google suite, het equivalent van Microsoft 
Office, werken we met een methode, DIGIT. Aan de hand van duidelijke opdrachten en korte ‘oefentoet-
sen’ worden de leerlingen wegwijs gemaakt in de wereld van het Chromebook, zodat zij met vertrou-
wen mee kunnen doen in het onderwijs van vandaag én morgen.

We werken met ChromebooksWe werken met Chromebooks



Wat is dat? Wie is dat? Waarom doe je dat? Waar? Wanneer? Waardoor? Hoe? 
Heb jij ook zo veel vragen waar je wel een antwoord op wil hebben? Verbaas en verwonder jij je ook 
over de wereld om je heen?
Wij vinden nieuwsgierigheid, verbazing en verwondering goede eigenschappen, want daar begint elk 
onderzoek mee. Heb je een vraag? Kom maar op!   

Een onderzoekende houding is niet alleen nodig om succesvol te zijn als leerling en als student, maar 
draagt ook bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarom geven we het vak Onderzoekend Leren (OZL). 
We willen dat je op zoek gaat naar antwoorden op jouw vragen. Dat moeten wel vragen zijn, die niet di-
rect met één zoekterm door de computer of één blik in een boek te beantwoorden zijn. Je moet onder-
zoek gaan doen om het antwoord te vinden. En dat is best hard werken!

We werken met een onderzoeksmethode die uit zeven stappen bestaat.
Het begint meestal met een ‘hè?’-gevoel: je vraagt je iets af. Je verdiept je in het onderwerp om tot een 
onderzoekbare vraag te komen. Best moeilijk! De volgende stap is dat je echt op zoek gaat en van alles 
ontdekt over jouw onderwerp. Het antwoord komt in beeld en kan verteld, getoond of beschreven wor-
den. Het onderzoek zit er dan op en de volgende vraag kan gesteld worden. Eigenlijk ben je nooit klaar 
want er is nog zoveel wat je niet weet en wat je kunt ontdekken door het te onderzoeken.
Als je een aantal keer een onderzoek hebt uitgevoerd, dan zul je merken dat je op deze manier veel te 
weten kunt komen en dat je beter gaat leren. Dat is nou precies wat we willen bereiken met onderzoe-
kend leren.

In het eerste jaar maak je kennis met veel onderzoekstechnieken zoals tellen en meten, een interview 
afnemen, een experiment uitvoeren of bronnenonderzoek. Steeds rondom een uitdagend thema, waar 
je vervolgens, alleen of met anderen, een eigen invulling aan kunt geven. Je ontwikkelt je vaardigheden 
op het gebied van het schrijven van een verslag en het presenteren van resultaten op verschillende 
manieren. Je krijgt feedback en feed forward en leert om kritisch op jezelf te zijn. Er wordt een beroep 
gedaan op je doorzettingsvermogen en creativiteit. 

Je gaat bij OZL veel leren waar je in je leven plezier van zult hebben!

Onderzoekend lerenOnderzoekend leren



Heb je een bijzonder talent? Dan is het Norbertus Gertrudis Lyceum jóuw school!

Op het Norbertus Gertrudis Lyceum krijgen leerlingen alle mogelijkheden om hun talent te ont-
wikkelen. Daarom leveren we waar mogelijk maatwerk, bijvoorbeeld in de vorm van keuzevakken. 
Daarom ook krijgen leerlingen met een bijzonder talent voor sport of kunst de tijd en de ruimte om 
zich verder te ontwikkelen zonder dat de schoolprestaties eronder lijden. Het Norbertus Gertrudis 
Lyceum is een officiële topsportvriendelijke school. 

Sporten op hoog niveau, theater maken, muziek spelen of een andere vorm van kunst beoefenen: 
het is vaak lastig te combineren met school. Trainingen en de reis er naartoe vallen soms onder 
schooltijd. Je moet eerder weg voor optredens en je hebt ’s avonds verplichtingen waardoor je 
huiswerk in de knel kan komen. Dat willen we niet en daarom bieden we onze speciale talenten 
ondersteuning. Voorwaarde is wel dat je niveau hoog genoeg is en dat het echt voor iedereen dui-
delijk is dat je zeer talentvol bent.

Behoor je tot die gelukkigen? Onze talentencoördinator bekijkt samen met jou en je ouders of je 
in aanmerking komt voor een talentenstatus. Vervolgens kijken we waar extra tijd en/of ruimte 
noodzakelijk is. We zoeken naar oplossingen: misschien mag je huiswerk onder schooltijd maken, 
misschien kun je sommige lessen met een andere klas volgen. In speciale gevallen is ook vrijstel-
ling voor een vak mogelijk. Voorwaarde is altijd wel, dat je schoolprestaties net zo goed blijven als 
je talent.

De talentenregeling biedt je meer mogelijkheden om wat jou uniek maakt met school te combine-
ren: vóór alles willen we dat je je schooldiploma haalt. Heb je een bijzonder talent? En zou je dat 
graag combineren met school? Geef het aan bij de aanmelding. Je krijgt dan altijd een afspraak 
met de talentencoördinator. Wil je voor de aanmelding een afspraak? Dat kan ook. Bel: 0165-
792300 en vraag naar meneer van Lonkhuizen (talentencoördinator) of mevrouw Maas (brugklas-
coördinator).

Talentvriendelijke schoolTalentvriendelijke school



Sterrenkunde en het Norbertus zijn al meer dan 40 jaar Sterrenkunde en het Norbertus zijn al meer dan 40 jaar 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo lang is het alweer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo lang is het alweer 
geleden dat door oud-natuurkunde docent Walter Wamsteker geleden dat door oud-natuurkunde docent Walter Wamsteker 
de sterrenkundeclub werd opgericht. de sterrenkundeclub werd opgericht. 

Sinds die tijd komen leerlingen regelmatig op vrij-Sinds die tijd komen leerlingen regelmatig op vrij-
dagavond naar school, om te genieten van de dagavond naar school, om te genieten van de 

wonderlijke wereld van de sterrenkunde, en wonderlijke wereld van de sterrenkunde, en 
dat blijven we op het Norbertus Gertrudis dat blijven we op het Norbertus Gertrudis 

Lyceum ook gewoon doen. Tijdens deze gezel-Lyceum ook gewoon doen. Tijdens deze gezel-
lige bijeenkomsten wordt er gepraat over de the-lige bijeenkomsten wordt er gepraat over de the-

orie van de astronomie, maar we proberen het natuurlijk orie van de astronomie, maar we proberen het natuurlijk 
zo veel mogelijk met onze eigen ogen te zien! De school zo veel mogelijk met onze eigen ogen te zien! De school 
beschikt over een echte sterrenkundekoepel met daarin beschikt over een echte sterrenkundekoepel met daarin 
een aantal schitterende telescopen. Er wordt gekeken een aantal schitterende telescopen. Er wordt gekeken 
naar fraaie objecten aan de hemel, zoals planeten, ster-naar fraaie objecten aan de hemel, zoals planeten, ster-
ren en nevels. Als er niet kan worden waargenomen zijn ren en nevels. Als er niet kan worden waargenomen zijn 
er interessante lezingen door en voor de leerlingen. Soms er interessante lezingen door en voor de leerlingen. Soms 
worden ook mensen uit het vakgebied gevraagd om een worden ook mensen uit het vakgebied gevraagd om een 
actueel verhaal te brengen.actueel verhaal te brengen.

Lijkt het je wat? Kom dan gewoon een keer kijken!Lijkt het je wat? Kom dan gewoon een keer kijken!

Even wat zaken op een rij:Even wat zaken op een rij:

** De sterrenkundeclub is er voor en door de leerlingen; van brugklasser tot eindexamen-  De sterrenkundeclub is er voor en door de leerlingen; van brugklasser tot eindexamen- 
 leerling, iedereen is welkom. leerling, iedereen is welkom.

** De bijeenkomsten zijn een keer per maand, op vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur. De bijeenkomsten zijn een keer per maand, op vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur.

** Deelname is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Deelname is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

**  Ieder jaar is er een gezamenlijke excursie. Zo gaan we bijvoorbeeld naar Ieder jaar is er een gezamenlijke excursie. Zo gaan we bijvoorbeeld naar 
het Planetarium bij Artis of naar Space expo in Noordwijk.het Planetarium bij Artis of naar Space expo in Noordwijk.

** Behalve waarnemen en lezingen zijn er ook regelmatig  Behalve waarnemen en lezingen zijn er ook regelmatig 
avonden waar je zelf actief aan de slag moet.avonden waar je zelf actief aan de slag moet.

Kortom: wil je meer weten over wat er allemaal te beleven is Kortom: wil je meer weten over wat er allemaal te beleven is 
tussen hemel en aarde? Dan is de sterrenkundeclub echt iets tussen hemel en aarde? Dan is de sterrenkundeclub echt iets 
voor jou!voor jou!

SterrenkundeSterrenkunde
clubclub


