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Je voelt je thuis op het Goois Lyceum. 
Onze ervaring is dat leerlingen op 
onze school snel hun draai vinden 
omdat ze zichzelf durven te zijn. Door 
het aanbod van onze verschillende 
stromen en de mastermodules kun 
je naast je gewone schoolvakken een 
eigen route kiezen. We hebben be-
vlogen docenten en mentoren die jou 
graag op weg helpen en ondersteu-
nen. We helpen je wennen!

Onze school telt 1300 leerlingen en 
we bieden gymnasium, vwo en havo 
aan. Met een havo-, gemengd havo/
vwo- of vwo-advies kun je bij ons 
worden aangenomen. Zowel binnen 
de opleiding vwo als de opleiding 
havo bestaat de mogelijkheid om te 
kiezen voor de stromen Technasium 
of Kunst & Media. Vanaf klas 2 kun je 

kiezen voor de stroom Big Business. 
In deze brochure lees je daar alles 
over. We vertellen je ook graag meer 
over ons gymnasium en de master-
modules die worden aangeboden. 

Op het Goois Lyceum bieden we 
verschillende vakken aan. Sommige 
vakken worden op een heel eigen 
manier gegeven. Zo zijn wij erg trots 
op Cambridge Engels, waar leer-
lingen van de Fontein aan kunnen 
deelnemen, op het feit dat je bij 
ons examen kunt doen in bijzon-
dere vakken als Spaans, muziek en 
tekenen. We hebben ieder jaar twee 
fantastische musicals, waarvan er 
één speciaal voor de brugklassers is. 
We werken samen met universiteiten  
en bedrijven en dat onze leerlingen 
goede resultaten halen.  

Voor alle informatie over de aan-
meldingsprocedure en voor aanmel-
dingsformulieren kunnen je ouders 
en jij terecht op onze website. Het 
is de moeite waard daar eens verder 
te neuzen. Ga daarvoor naar www.
gooislyceum.nl

Voor bijzondere vragen of voor 
meer informatie over de aan-
melding leerjaar 1 kun je terecht 
bij de afdelingsleider van leerjaar 1, 
Mevrouw. J. Brouwer:  
jbrouwer@gsf.nl 

Ons adres is: Goois Lyceum,
Vossiuslaan 2A, 1401 RT Bussum
Telefoon: 035 800 32 50

HET GOOIS 
LYCEUM, 
JOUW SCHOOL?
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De overstap van groep 8 naar de 
brugklas is een grote stap, maar 
dat gaat je vast lukken. Waar krijg 
je mee te maken als je bij ons op 
school begint? 

-  Een nieuwe klas, met veel nieuwe 
gezichten

-  Je zit met klasgenoten in de klas 
met ongeveer hetzelfde niveau

-  Een groot gebouw met leerlingen 
die ouder zijn en heel veel 
personeel

-  Je krijgt voor elk vak een andere 
docent

-  Voor elke les van 50 minuten 
moet je wisselen van lokaal

-  Soms heb je lange schooldagen, 
soms kortere (bijv. als je  
het eerste uur vrij hebt)

-  Je krijgt elke dag huiswerk
-  Je krijgt regelmatig toetsen,  

daarnaast hebben we 
3 toetsweken

Er zijn genoeg mensen die je op 
school helpen bij deze overstap. In 
de eerste plaats heb je je klasge-
noten, want jullie zitten allemaal in 
hetzelfde schuitje. Dat schept een  
band. Bovendien heb je een eigen 

mentor die jou een paar keer per 
week lesgeeft en ook mentorlessen 
geeft. Je mentor helpt je wennen, 
geeft je advies en je kunt er alles aan 
vragen. Je kunt ook altijd hulp vragen 
aan andere leuke mensen die bij ons 
op school werken, zoals de conciërge 
of de roostermaker of aan je afde-
lingsleider; Juliëtte Brouwer. Tegen 
de herfstvakantie ben je helemaal 
gewend.

EEN GOEDE
START OP JE 
NIEUWE SCHOOL

WAT DOEN WE NOG MEER OM JE OP
DEZE SCHOOL THUIS TE LATEN VOELEN?

•  We zorgen bij de klasseninde-
ling dat je bij mensen zit die bij 
je in de buurt wonen, zodat je 
samen kunt fietsen.

•  Vóór de zomervakantie is er 
een kennismakingsmiddag met 
je klas

•  Er zijn 2 introductiedagen in de 
eerste schoolweek

•  We starten met twee men-
torlessen in de week zodat je 
genoeg gelegenheid hebt om 
vragen te stellen aan je mentor

•  Vanaf periode 2 is er een 
supportuur voor Nederlands, 
Engels en Wiskunde als je met 
deze vakken moeite hebt

•  Je kunt meedoen aan de 
brugklasmusical 

•  Er is een speciaal feest voor 
brugklassers
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In de brugklas volg je bij ons de 
volgende vakken:

- Nederlands, Engels en Frans
-  Geschiedenis, Aardrijkskunde 

en Biologie
- Wiskunde
- Muziek, Lichamelijke Opvoeding
-  Latijn en Filosofie (alleen voor 

gymnasium)
- Stroomvak

Iedereen volgt in de onderbouw bij 
ons een stroomvak; Kunst & Media, 
Big Business, Onderzoek & Ontwer-
pen of Capita Selecta. Daarover lees 
je verderop in deze brochure meer.

We maken ook uitstapjes. Leren doe 
je immers niet alleen in de lessen in 
het klaslokaal. Er zijn excursies en 
activiteiten binnen en buiten school-
tijd. Bovendien kun je na schooltijd 
meedoen aan ons middagprogramma 
met daarin leuke mastermodules. Ook 
daarover vertellen we je later graag 
wat meer.

LESMATERIAAL EN HET CHROMEBOOK
Bij de theoretische vakken heb je 
boeken en schriften om mee te 
werken. In de les wordt bovendien 
regelmatig gebruik gemaakt van 
Chromebooks. Meer informatie daar-
over is te vinden op onze website.

HOE ZIET EEN
LESDAG OP HET
GOOIS ERUIT?

DIT ZIJN ONZE 
LESTIJDEN

1e lesuur  08.30 - 09.20
2e lesuur  09.20 - 10.10
3e lesuur  10.10 - 11.00
1e pauze  11.00 - 11.20
4e lesuur  11.20 - 12.10
5e lesuur  12.10 - 13.00
2e pauze  13.00 - 13.30
6e lesuur  13.30 - 14.20
7e lesuur  14.20 - 15.10

De lessen duren 50 
minuten. In de pauze kun 
je in de hal, de aula of op 
het schoolplein wat eten 
en drinken. We hebben 
een schoolkantine met 
lekkere broodjes. Meestal 
ben je in de brugklas om 
14.20 of 15.10 uur uit. Het 
(7e) 8e en 9e uur worden 
alleen ingezet voor het 
middagprogramma.



Het gymnasium op het Goois Lyceum 
is al meer dan een eeuw een begrip 
in Bussum. Natuurlijk leer je bij ons 
de talen van de oude Grieken en 
Romeinen. Dat is immers de kern van 
ieder gymnasium. Leerlingen die deze 
opleiding volgen, houden doorgaans 
van lezen en geschiedenis, van 
onderwerpen uitzoeken en bestude-
ren, van kunst en muziek en ze zijn 
daarnaast ook sterk in analyseren en 
in het ontleden van taal. Veel gym-
nasiasten zijn goede rekenaars en 
kiezen later ook voor het bèta profiel 
in de bovenbouw.

Waarom zou je uitgerekend kiezen 
voor het gymnasium bij ons op het 
Goois? In de eerste plaats omdat het 
Goois Lyceum gewoon een prettige 
school is, waar je je snel thuis zult 
voelen. Je krijgt een fijne mentor die 
je helpt met wennen en die handige 
tips heeft om je te leren studeren. 
Maar hopelijk kies je ook voor ons 
omdat ons gymnasiumprogramma 
een heel eigen gezicht heeft. 

CAMBRIDGE ENGLISH
De wereld wordt steeds internationaler
en de Engelse taal speelt daarbij een 
sleutelrol. Daarom leg je bij ons op 
het gymnasium officiële Cambridge 

examens af. Al aan het eind van de 
eerste klas kun je zo’n examen doen! 
In de bovenbouw leidt deze opleiding 
tot een diploma waarmee je gemak-
kelijker in het buitenland kunt gaan 
studeren. Het Goois Lyceum mag zich 
officieel Cambridge school noemen. 
Daar zijn we geweldig trots op!

Je leert een vreemde taal het best 
door hem buiten het klaslokaal veel 
te gebruiken. In klas 2 staat een reis 
naar Canterbury, Leeds en Dover op 
het programma. In de derde klas 
maken we een echte studiereis naar 
Oxford, de universiteitsstad.

CAPITA SELECTA
Op het gymnasiumrooster staat ook 
het schooleigen vak Capita Selecta. 
In de onderbouw volg je voor Capita 
selecta projecten over de klassieke 
kunst en cultuur. Je maakt er zelf ook 
teken- en schilderwerk. In groepen 
ga je aan de slag om de kennis die 
je over de kunsten hebt opgedaan in 
praktijk te brengen. Daarnaast leer 
je belangrijke vaardigheden zoals 
presenteren, creatief schrijven en 
debatteren, waar je de rest van je 
schooltijd (en leven) plezier van zult 
hebben.

FILOSOFIE
Één uur per week volg je tenslotte 
filosofie. Daarin leer je vraagstukken 
van meerdere kanten te benaderen. 
In een tijd waarin mensen wel heel 
makkelijk een ondoordacht oordeel  
geven via de snelle kanalen van 
social media, is het een heel waar-
devolle vaardigheid om logisch en 
genuanceerd te kunnen denken over 
ingewikkelde kwesties. Uiteraard 
komen de grote filosofen ook voorbij 
in deze lessen, en niet alleen de 
Griekse wijsgeren. 

Voor meer informatie over het 
programma van het gymnasium 
kun je terecht bij de heer 
L. Zwemmer, projectleider 
gymnasium. lzwemmer@gsf.nl

GYMNASIUM
NON.SCHOLAE.SED.VITAE.DISCIMUS* 
*) Wij leren niet voor school, maar voor het leven
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ONTDEK JE TALENT
KUNST & MEDIA

Droom je van het witte doek? Zou 
je je eigen muziek willen maken? 
Of digitale ontwerpen leren maken en 
animeren? Dan is kunst en media iets 
voor jou! In deze bijzondere havo/
vwo-klas van het Goois Lyceum ga je 
zelf aan de slag met toneel, digitale 
media, muziek, beeldende kunst, 
bouwen en alles wat je maar kunt 
bedenken.

WAT IS KUNST EN MEDIA?
De wereld van kunst en media staat 
bol van interessante beroepen. 
Acteurs, musici, architecten, beeldend 
kunstenaars, fotografen, filmmakers, 
vormgevers, artdirector. In de kunst- 
en mediaklas maak je daar uitgebreid 
kennis mee. In het lesrooster is zes 
uur per week opgenomen voor toneel, 
digitale media, muziek, beeldende 
kunst en alles wat je maar bij kunst 
en media kunt bedenken. Je ontdekt 
je eigen talenten, je leert kritisch 
kijken naar wat je maakt en wat 
anderen maken en je krijgt de vrijheid 
om je eigen kijk op kunst en vormge-
ving te ontwikkelen.

HET PROGRAMMA
De kunstvakken worden gecombi-
neerd aangeboden. In deze les-
sen werk je samen een kunst- en 
mediaproject uit. Je werkt aan drie 
verschillende projecten per jaar. Bij 
elk project hoort een excursie naar 
een museum, naar een echte opna-
mestudio of naar het theater. Je krijgt 
gastlessen over mime, grimeren, 
djembé of video editen. We hebben 
regelmatig een beroemdheid in huis. 
Zo waren fotograaf Erwin Olaf, singer-
song writers Qeaux Qeaux Joans, 
Glenn Foreman en Tim Akkerman en 
de directeur van de Parade bij ons te 
gast.

IETS VOOR JOU?
Kunst en media is voor havo/vwo-
leerlingen met bijzondere interesse 
voor kunst en media. Je hoeft niet 
ergens supergoed in te zijn, al mag 
dat wel; het is vooral belangrijk dat 
je gemotiveerd bent om dingen te 
maken en zelf op het podium te 
staan. Het helpt als je affiniteit hebt 
met zingen, toneel, cabaret of muziek 
maken. Ook moet je het echt leuk 
vinden om samen met anderen te 
werken. Dat vraagt om extra inzet 
en discipline, maar je leert ook veel! 
Organiseren, oplossingen bedenken, 

plannen presenteren, samenwerken 
en zelfstandig werken. Allemaal 
dingen die handig zijn voor later: in 
de wereld van kunst en media én 
daarbuiten.

NA DE KUNST EN MEDIAKLAS
Kunst en Media volg je vanaf de eer-
ste klas tot en met het derde leerjaar. 
Als je wilt, kun je in de bovenbouw 
kiezen voor muziek of tekenen als 
examenvak.

De kunst- & mediastroom biedt een 
plek om je creatieve talent te ontdek-
ken en te ontwikkelen. Je leert kunst 
te maken door veel te doen, veel te 
kijken en door te reflecteren op je 
eigen werk en dat van een ander. 
Als je zin hebt om te ontdekken, te 
spelen en te maken, dan staan de 
deuren van de kunst- & mediaklas 
voor je open!

Voor meer informatie over de 
programmainhoud van 
Kunst&Media kun je terecht bij de 
heer B. Sparnaaij, projectleider 
Kunst&Media: bsparnaaij@gsf.nl
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Sinds 2009 biedt Het Goois Lyceum 
het technasium aan voor leerlingen 
met interesse en talent voor bèta-
technische onderwerpen. Je kunt in 
leerjaar 1 starten met het technasium 
in een vwo technasiumklas of in 
de gemengde havo/ vwo brugklas. 
In deze h/v brugklas maak je één 
periode kennis met het technasium. 
Je doet dan één opdracht. In periode 
2 en 3 krijg je vervolgens nog twee 
kennismakingsmodules namelijk, 
Kunst&Media en Big Business. Gaat 
dat goed, dan kun je aan het einde 
van deze brugklas kiezen of je in de 
tweede klas (havo of vwo) met het 
technasium of met K&M of met Big 
Business verder gaat.

WAT IS HET TECHNASIUM?
De kern van het technasium is het 
vak Onderzoek & Ontwerpen, kortweg 
O&O. In projecten ontdek je wat er 
allemaal te beleven valt in de wereld 
van bèta en techniek. Je werkt in een 
prachtige technasiumwerkplaats.
Alles is daar: een laboratorium, een 
machinekamer, ict-faciliteiten, een 
overlegruimte, een plek om te filmen 
en te tekenen. 

Ben je creatief, geïnteresseerd in 
technische uitdagingen, nieuwsgierig 
en kun je goed met anderen samen-
werken? Dan is het technasium zeker 
iets voor jou.

Vijf uur per week werk je aan echte 
vraagstukken van echte opdracht-
gevers buiten de school, uit het 
bedrijfsleven of van instanties als 
de GGD of Rijkswaterstaat. Je werkt 
altijd in projecten die 7 à 8 weken 
duren en de onderwerpen zijn altijd 
bèta-technisch van aard. 

Je ontwerpt en bouwt met je team 
bijvoorbeeld een schaalmodel van 
een nieuwe woonwijk of je probeert 
een oplossing te bedenken hoe je een 
defect in de spoorrails gemakkelijk 
opspoort. Het resultaat presenteer 
je aan de opdrachtgever. Bij elke 
opdracht ga je eerst op bezoek bij 
het bedrijf dat de opdracht heeft ge-
geven. Dat noemen we een kick-off. 
Door veel zelf te doen, ontdek je wat 
je leuk vindt en waar je goed in bent. 
Dat helpt straks bij je keuze voor een 
vervolgopleiding.

TEAMWORK
Met een bèta- of technische studie 
kun je heel veel kanten op. Zo kun je 
onderzoek doen naar het verbeteren 
van de toekomstige infrastructuur of 
waterbeheer, duurzame technologie 
verder ontwikkelen, oplossingen 
bedenken voor nieuwe of bestaande 
architectuur of bijvoorbeeld werken op 
het gebied van voedseltechnologie. Je 
werkt veel met mensen samen en je 
moet sociaal, creatief, precies en vast-
houdend zijn. Op het technasium werk 
je aan alle benodigde vaardigheden. 
Denk aan plannen en organiseren, 

oplossingen zoeken en deze uiteinde-
lijk overtuigend en helder presente-
ren. Vooral samenwerken hoort echt 
bij het technasium. Je werkt altijd in 
groepjes, waar je leert de taken goed 
te verdelen.

VOOR ALLE LEERJAREN IN DE HAVO 
EN HET VWO  
Je kunt het vak O&O helemaal tot aan 
het eindexamen blijven volgen. Dan 
sluit je het af met een persoonlijke 
meesterproef. Die presenteer je aan 
je opdrachtgever, die het samen met 
de toetsingscommissie beoordeelt.
 
Wil je meer informatie over de 
inhoud van het technasium en 
weten of het geschikt is voor jou? 
Mail dan onze technator,
mevrouw M. Kwint: mkwint@gsf.nl

Voor meer informatie over het 
technasium in het algemeen, ga 
naar www.technasium.nl

TECHNASIUM
ONDERZOEK 
& ONTWERPEN
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Iedere leerling op het Goois Lyceum maakt bij de aanmel-
ding voor leerjaar 1 óf uiterlijk aan het eind van leerjaar 1 
een keuze voor één van de stromen die het Goois Lyceum 
aanbiedt. Voor het technasium, Kunst&Media en het gym-
nasium kun je direct een keuze maken bij de aanmelding. 
Leerlingen die starten in de havo/vwo brugklas kunnen 
aan het einde van leerjaar 1 behalve voor O&O of K&M 
ook nog de keuze maken voor de stroom Big Business. 
Deze stroom kun je volgen tot en met leerjaar 3.

BIG BUSINESS
Eén van de drie “stromen” die het Goois Lyceum aanbiedt 
in de onderbouw is Big Business. Je volgt deze stroom in 
leerjaar 2 en 3. In leerjaar 1 volgen de leerlingen van de 
havo/ vwo brugklas deze stroom één periode lang (8 à 9 
weken) bij wijze van kennismaking. 

Big Business is een prachtig nieuw projectvak dat 5 uur 
per week op het rooster staat. Het vak wordt gegeven 
door onze docenten aardrijkskunde, filosofie, economie en 
geschiedenis.

Bij Big Business verdiep je je in grote onderwerpen die 
internationaal op de politieke agenda staan zoals tech-
nologisering, klimaatverandering en ongelijkheid. Je duikt 
in wereldse, maatschappelijk interessante problemen 
en probeert die samen te doorgronden: waar komen ze 
vandaan? Waarom lukt het vooralsnog niet om ze op te 
lossen? Wat zou daarvoor nodig zijn? 

Heb je dus interesse in wat er allemaal gebeurt in de 
wereld? Wil je daar een gefundeerde mening over leren 

geven? Dan is Big Business je op het lijf geschreven!
Net als bij de andere stromen worden de opdrachten die 
je bij BB krijgt, altijd uitgewerkt samen met klasgenoten. 
Per schooljaar werk je aan twee grote projecten, waarbij 
het eindproduct elke keer anders is: je organiseert een 
campagne, je maakt een documentaire of er wordt met 
de hele klas een ‘Model United Nations’- conferentie 
gehouden. Ondertussen is er van alles te winnen of ver-
liezen met Big Bucks, de eigen munteenheid die circuleert 
in de Big-Business-stroom. Hiermee ervaren leerlingen 
hoe geld eigenlijk werkt. Daarnaast leer je informatie 
zoeken, beoordelen en verwerken, een onderzoeksverslag 
schrijven en een presentatie houden. Bij elk project wordt 
óf een gastspreker uitgenodigd in de klas óf een excursie 
georganiseerd.

TWITTER
Big Business-leerlingen in klas 3 nemen via twitter 
regelmatig deel aan actuele publieke debatten. Leerlin-
gen discussiëren hier bijvoorbeeld over de gevolgen die 
technologie en A.I. (Kunstmatige Intelligentie) bijvoor-
beeld kunnen hebben op de toekomstige banenmarkt, bij 
het maken van een partnerkeuze of op stemgedrag in de 
politiek. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op https://twitter.
com/BLyceum.

Voor informatie over de inhoud van Big Business kun 
je terecht bij de mevrouw J. de Nigtere, projectleider 
BB. jdnigtere@gsf.nl

BIG
BUSINESS
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Sportmodules • Creatief schrijven • 
First LEGO League • Chinees • Jonge 
Jury • brugklasmusical • Spaans 
• Diplomacy the clash game • 
Elektronische muziek maken • De 
psychologie van geluk • AmbachtLAB 
keramiek • Mindfulness • Economics 
beleggen 

Dit is slechts een greep uit de 
mastermodules die je na schooltijd 
kunt volgen. Niet voor niets noemen 
we de mastermodules de parels 
van je middelbare schooltijd. De 
mastermodules op het Goois Lyceum 
bestaan uit aantrekkelijke lessen 
en workshops over uiteenlopende 
onderwerpen die door onze eigen 
docenten worden gegeven. Je kiest 
zelf of je hieraan wilt meedoen. Je 
leert wat je leuk vindt!

Van wiskundige origami tot 
diplomacy, van debatteren tot 
creatief schrijven en van LEGO-robots 
programmeren tot meedoen aan de 
musical. 

Je kunt na schooltijd je hart ophalen.
Sterren kijken? Cambridge English? 
Theatertechniek? Het kan allemaal.
Er zijn modules voor de onderbouw 
en de bovenbouw in de volgende 
thema’s:

1. Taal & Verhaal
2. Science & ICT
3. Mens & Maatschappij
4. Kunst & Cultuur
5. Sport & Spel

Als je dat wilt, kun je zelfs aan 
meerdere programma’s meedoen. 
Je ontvangt bij afronding van een 
mastermodule een certificaat.

Kijk voor meer informatie en voor 
de inhoud van de verschillende 
mastermodules en onze 
ondersteuningslessen voor diverse 
vakken op onze website.

MASTER- 
MODULES 
NA LESTIJD 
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Iedere leerling heeft een mentor. 
Mocht je bijzondere begeleiding 
krijgen op de basisschool, 
bijvoorbeeld omdat je dyslectisch 
bent, dan is het goed dat je ouders 
navragen of dat op het voortgezet 
onderwijs in dezelfde vorm kan 
worden voortgezet. 

De mentor houdt je studieresultaten 
in de gaten, maar ook of het verder 
goed met je gaat op school en of 
je het naar je zin hebt in de klas. 
Als het nodig is, kan de mentor 
extra begeleiding voor je vragen 
bij het zorgteam van de school. 
Het zorgteam wordt gevormd 
door de zorgcoördinator en interne 
begeleiders zoals:

-  de dyslexiecoördinator
-  de begeleider voor leerlingen 

met faalangst
-  leerlingbegeleiders die 

één-op één gesprekjes met 
je kunnen voeren.

Voor vragen over leerling-
begeleiding kunnen je ouders 
terecht bij de zorgcoördinator, 
mevrouw E. Veldt eveldt@gsf.nl 
en voor vragen over dyslexie bij de 
dyslexiecoördinator, mevrouw M. 
Bischoff. mbischoff@gsf.nl.

LEERLING-
BEGELEIDING
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HET GOOIS LYCEUM 
IN EEN NOTENDOP

Op het Goois Lyceum staan we voor kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs met een breed aanbod en 
keuzemogelijkheden. Leerlingen zijn betrokken bij 
het leerproces en worden optimaal begeleid in hun 
ontwikkeling tot zelfstandige, kritische, creatieve mensen 
met zelfvertrouwen en brede interesse.

DIT BETEKENT: 
>  we leren van elkaar om ons onderwijs en onze 

lessen te verbeteren
> wij bieden veel keuzemogelijkheden
>  wij zien en waarderen elkaar - je voelt je thuis 

op het Goois
>  leerlingen zijn mede-eigenaar van hun leerproces

JE VOELT JE THUIS
OP HET GOOIS

HET GOOIS IN CIJFERS: 
>  De inspectie heeft ons beoordeeld met de hoogst haalbare score 

‘goed’ voor de algehele onderwijskwaliteit
>  De slagingspercentages voor zowel havo als vwo zijn hoger dan 

of gelijk aan het landelijk gemiddelde 
>  De onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces van zowel 

havo als vwo zijn hoger dan het landelijk gemiddelde
>   De tevredenheid van leerlingen en ouders is hoger dan of 

vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde

>  Leerlingen waarderen de sociale veiligheid zeer hoog
>   De helft van onze leerlingen neemt naast de lessen vrijwillig 

deel aan ons middagprogramma met master modules, skill 
modules en support modules

>   We streven ernaar dat al onze docenten bevoegd zijn. Onbevoegde 
docenten halen binnen 2 jaar na aanstelling een lesbevoegdheid.

>   Wij zijn financieel gezond
>   Ook dit jaar hebben we het ‘predicaat excellent’ ontvangen  

voor 2022 - 2025

MODERN 
GYMNASIUM

ONDER-
ZOEKEND EN 
AMBITIEUS

EXCELLENTE 
SCHOOL

UITSTEKENDE 
SFEER

KUNST EN 
MEDIA

TECHNASIUM

BIG
BUSINESS

VEEL KEUZE-
MOGELIJKHEDEN 

PERSOONLIJKE 
AANDACHT

BREED AANBOD

UITSTEKENDE 
RESULTATEN

PROFILERING



JE VOELT 
JE THUIS OP 
HET GOOIS

Goois Lyceum 
Vossiuslaan 2a 
1401 RT Bussum
T 035 800 32 50 
gl-info@gsf.nl 

www.gooislyceum.nl


