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Sterk in  
toekomst!
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Ir. Lely Lyceum

Contact
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
T 020 563 3050
info@lelylyceum.nl
lelylyceum.nl

Contactpersoon
E.J. Baaijens 
Conrector onderbouw
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Donderdag 16 januari 2020
Open avond 19.00 - 21.00 uur

Zaterdag 18 januari 2020 
Open dag 10.30 - 14.30 uur

Wil je een rondleiding op een  
normale schooldag? Mail voor  
een afspraak naar: 
lla@lelylyceum.nl

Het Lely Lyceum 
daagt je uit op het 
hoogste niveau!

GYMNASIUM 
ATHENEUM
HAVO  
MAVO

Aman Mau-Asam
“Niets kan je tegen- 

houden als je je inzet”

• Cum Laude geslaagd  
voor Mavo

• Havo diploma behaald  
met hoge cijfers

• Nu op het Atheneum
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Bij Onderzoek en Ontwerpen werk 

je samen met het bedrijfsleven en 

het hoger onderwijs. Je gaat aan 

de slag met vraagstukken van 

échte opdrachtgevers.

Met 46 nationaliteiten is het Lely Lyceum 

een échte internationale gemeenschap 

en daarmee een weerspiegeling van 

het sterk internationaal georiënteerde 

Amsterdam.

Technasium

Technologie en Design:  
alle ruimte voor jouw creativiteit!

• Keuze voor Bèta georiënteerd onderzoek  
en ontwerpen op alle niveaus (Atheneum,  
Havo en Mavo)

• Wetenschapsoriëntatie (Atheneum en Havo)
• Onderzoeksvaardigheden als apart vak  

in de brugklas

Sportklassen

kookclubfoto- en videoclub

Lely bandleesclub

naschoolse sporten

toneeltechniekdebatclub

TechConnect

organisatie schoolfeesten

dans

brassbandtoneel leerorkest

Internationalisering    

Diverse buitenland reizen, o.a. Dublin,  
Rome, Londen en Praag.  

Keuze voor tweetalig onderwijs:

• Engels op Cambridge niveau
• Contacten met leerlingen uit meerdere landen,  

o.a. India, Ierland en Polen
• De wereld ontdekken door internationale projecten
• Op alle niveaus (Atheneum, Havo en Mavo)

Keuze voor International Business School: 

Op de International Business School werken de leerlingen 
door middel van excursies, projecten en gastsprekers 
aan hun kennis en vaardigheden op het gebied van 
ondernemen, netwerken, onderzoeken en leiding geven.

Empowerment
Jouw talent krijgt alle kans:

• We gaan met jou op zoek naar de kracht en 
overtuiging om dingen te doen die je nog 
niet eerder deed

• We stimuleren je om te laten zien wat je 
kunt bij onze (buitenschoolse) activiteiten

• Aanleren van 21-eeuwse vaardigheden
• Kansen krijgen, kansen pakken,  

kansen creëren


