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Het Ir. Lely Lyceum geeft jouw 
talent alle kans. We gaan samen 
met jou op zoek naar de kracht en 
overtuiging om dingen te doen die 
je nog niet eerder deed. Samen 
zorgen we dat je de juiste kansen 
krijgt, pakt en creëert. Onze focus 
ligt op de volgende drie pijlers:

Kom naar de open dagen!

Houd onze website in de  

gaten voor de actuele data

en eventuele wijzigingen. 

Alvast even sfeer proeven?

Wil je een rondleiding op een 

normale schooldag? Maak  

een afspraak via onze website.

Technologie & design: Met technasium  

bieden we levensecht bètatechnisch 

 onderwijs in een gloednieuwe leerruimte.

Internationalisering: Tweetalig onderwijs 

(TTO), Global Citizen Network, Cambridge 

 International & International Business School.

Empowerment: Jouw talent krijgt  

alle kans bij één van onze activiteiten.  

Binnen-  en buitenschools.



We dagen onze 
leerlingen altijd uit om  
door te stromen naar 

een hoger niveau!

Wij maken deel uit van Global Citizen Network 
(internationalisering en wereldburgerschap) 
en de International Business School is in 
ontwikkeling. Je werkt dan door middel van 
excursies, projecten en gastsprekers aan 
kennis en vaardigheden op het gebied van 
internationaal ondernemen, netwerken, 
onderzoeken en leidinggeven.

Een modern Gymnasium. 
Op het gymnasium bestudeer je, naast alle 
vakken op het vwo, de taal en cultuur van de 
oude Grieken en Romeinen. Je leert dat deze 
oude culturen veel invloed hebben gehad op 
de huidige maatschappij. Dit ga je ook met 
eigen ogen zien door onze culturele reizen 
naar Tongeren en Rome. Het Lely Gymnasium 
onderscheidt zich van andere Gymnasia doordat 
ook internationalisering en onderzoek in het 
programma zit. Ons Gymnasium is de eerste 
en enige van Zuidoost. En dat is bijzonder! 
Daarom is er veel aandacht voor in de pers. Onze 
Klassieke Talen docent Kurano Bigiman is zelfs 
verkozen tot ´Amsterdammer van het Jaar´.

Empowerment door activiteiten
Samen met jou vergroten wij je zelfvertrouwen, 
zelfbewustzijn en positief zelfbeeld. Dat noemen 
we: Empowerment. 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 een 
van onze (buitenschoolse) activiteiten. Geef je 
talent alle kans!
 
Een sterk extern netwerk voor onze leerlingen
Het gaat goed met onze school. We zijn een van 
de sterkst groeiende scholen van Amsterdam. 
We brengen onze leerlingen in contact met 
vooraanstaande personen uit het bedrijfsleven, 
de politiek, wetenschap, de culturele sector, 
de sportwereld, de muziek, etc. Bekende en 
minder bekende, maar altijd inspirerende 
personen bezoeken met regelmaat onze 
school. Bijvoorbeeld ministers, leden van 
het Koninklijk Huis, burgemeesters en 
stadsdeelvoorzitters. CEO’s en 
directeuren van internationale, 
maar ook van lokale bedrijven. 

Bekende schrijvers en filmmakers. Software 
ontwikkelaars en kunstenaars. Profvoetballers en 
muziekartiesten. Ze vertellen over hun levensloop, 
hun werk of bijzondere ervaringen. Daar leer je 
als leerling ook heel veel van. Het Ir. Lely Lyceum 
brengt je in contact met al deze mensen!

Uitstekende score
Leerlingen ontwikkelen zich ook na groep 8 
nog. Daarom blijven wij het leerproces continu 
monitoren. Ons motto is dan ook: kansen creëren, 
kansen krijgen, kansen pakken. Wij staan bekend 
om onze ambitie en inzet op dit vlak. Leerlingen 
kunnen zowel na het eerste als het tweede 
leerjaar doorstromen naar een hoger niveau. Dat 
stimuleren we aan alle kanten. Onze school heeft 
een uitstekende score voor doorstromen naar 
een hoger niveau:
• 69% van onze havo-leerlingen zit in het 

derde leerjaar boven het niveau van hun 
basisschooladvies.

• 33% van onze vwo-leerlingen zit in het 
derde leerjaar boven het niveau van hun 
basisschooladvies.

Meer weten?

Het Ir. Lely Lyceum is een school waar kwaliteit en sfeer voorop 
staan. Een school die een sterke basis biedt voor verdere studie 
en ontwikkeling. Maar ook een school die rekening houdt met wat 
leerlingen willen en kunnen en persoonlijke aandacht geeft. Een 
school waar we positief met elkaar omgaan, duidelijk zijn in wat we 
van elkaar verwachten en waar we ons richten op samenwerking.

Eigentijds en uitdagend  
onderwijs op elk niveau. 

Amsterdam-Zuidoost,
the place to be
We leven in een dynamische tijd, Amsterdam 
is volop in ontwikkeling. Dat geldt zeker ook 
voor Amsterdam-Zuidoost. Het stadsdeel is 
booming en bruist van energie. Een bloeiend 
bedrijfsleven, wetenschap, kunst, media, design, 
gezondheidszorg… allemaal op steenworp 
afstand van de school. We hebben nauwe 
contacten met bedrijven en instellingen in 
Zuidoost en willen die de komende jaren verder 
verdiepen en uitbreiden.
 

Onze sterke punten
Leuke sfeer
Onze leerlingen geven de school een 9 voor 
sociale veiligheid. We kennen een grote sociale 
controle. Onze pedagogische medewerkers 
zorgen voor een prettige, rustige en veilige 
sfeer op school.

Uitdagen op een hoog niveau 
Wij bieden jou extra uitdaging en extra 
ontwikkeling met de keuze voor Tweetalig 
Onderwijs, Technasium en Gymnasium. Je komt 
pas aan presteren toe, als je daarvoor de kans 
krijgt. Op het Ir. Lely Lyceum leggen we de lat hoog 

en krijg je die kans! Geen afrekencultuur, maar 
een school waar je gestimuleerd wordt het beste 
uit jezelf te halen. We dagen je ook uit door bij een 
combinatie advies je te plaatsen op het hogere 
niveau. In de praktijk blijken veel leerlingen het 
hogere niveau waar te maken.

Technasium. 
Eigentijds, uitdagend onderwijs.  
Het Ir. Lely Lyceum is een van de 100 officieel 
erkende Technasiumscholen van Nederland, 
waarvan er zich 4 in Amsterdam bevinden.  
Je gaat dan aan de slag met vraagstukken 
 van échte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven  
of wetenschap. Je leert veel nieuwe skills in  
ons hypermoderne lokaal en buiten school.  
Als enige school bieden wij Technasium-
onderwijs op alle niveaus (op de mavo heet  
het Technologie & Toepassing).

Tweetalig Onderwijs. 
Met onze 46 nationaliteiten is onze school 
een échte internationale gemeenschap en 
daarmee een weerspiegeling van het sterk 
internationaal georiënteerde Amsterdam. 
We stimuleren internationale contacten door 
verschillende (buitenschoolse) projecten en 
studiereizen. Het Lely Lyceum is een officieel 
erkende junior TTO-school (tweetalig onderwijs) 
en Engels wordt gegeven op Cambridge niveau 
(predicaat Cambridge International School). 

“Niets kan je 
tegenhouden 
als je je inzet.”

Aman Mau-Asam


