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Het ECL is een school 
waar je jezelf mag zijn.  
Samen staan we voor 
een schoolcultuur 
van ruimte en respect 
voor alle overtuigingen 
die respect verdienen.

Welkom 
op het ECL

Er is aandacht voor jou
 maar ook voor alle anderen.
Iedereen heeft een stem
 maar ook een oor.
Je ontwikkelt je talenten in vrijheid
 maar je toont ook betrokkenheid.
Onderlinge verschillen vinden we belangrijk
 maar ook de overeenkomsten die we hebben.
Je mag je eigen keuzes maken
 maar weet daar ook verantwoordelijk voor te zijn.
Echt jezelf zijn mag
 maar met respect voor de ruimte van anderen.
Wij verwachten zelfstandigheid
 maar helpen je ook graag op weg.
Schoolprestaties en diploma’s tellen
 maar ook dat je op het ECL gelukkig bent.

ECL-Vaart en ECL-Kade
De twee schoolgebouwen van het  
ECL staan schuin tegenover elkaar aan 
de Leidsevaart. Brugklassers krijgen les  
in het gebouw ECL-Vaart, leerlingen uit 
klas 2 t/m 6 op de locatie ECL-Kade.  
In beide monumentale gebouwen  
ervaar je de sfeer van de leerlingen die 
hier vóór jou op school zaten. 

Samen wennen in het  
brugklasgebouw
ECL-Vaart (Leidsevaart 220) is twee  
jaar geleden gerenoveerd. Het gebouw  
uit 1915 is een schitterende, eigentijdse 
en kleurrijke locatie geworden. Omdat 
onze brugklaslocatie kleinschalig en 
overzichtelijk is, leer je iedereen snel 
kennen. Je krijgt les in een vast lokaal,  
het stamlokaal van jouw klas. 

CultuurProfielSchool en  
Bètaprofiel
Het ECL is een CultuurProfielSchool  
en is aangesloten bij Bètapartners.  
De combinatie van creativiteit en 
onderzoek maakt leren uitdagend.  
Met wat je nu leert kun je bouwen  
aan jouw toekomstige wereld.

Zet je verbeelding aan het werk
Deze tijd heeft mensen nodig die over 
grenzen heen kijken. Die creatieve 
oplossingen zoeken en tegelijkertijd 
praktisch zijn. Door onze samenwerking 
met culturele instellingen en bedrijven  
en via gastdocenten maak je kennis  
met uitdagende onderwerpen uit de 
wereld buiten de school.



ECL-Vaart

Drie soorten brugklassen: havo/vwo, 
atheneum en gymnasium
Heb je een havo- of havo/vwo-schooladvies,  
dan sluiten onze havo/vwo-brugklassen daar 
goed op aan. In deze klassen krijgt iedereen tot 
de kerstvakantie les op havoniveau. Heb je een 
dubbeladvies, of gaat het leren je makkelijk af,  
dan kun je na de kerstvakantie in je eigen havo/
vwo-klas de vwo-route volgen. Of dat mag, hangt 
niet alleen af van je cijfers maar ook van je werk-
houding. Je kunt dus een havodiploma met één 
of meer vakken op vwo-niveau halen. Sluit je in 
de havo/vwo-brugklas alle vakken op vwo-niveau 
met succes af, dan kun je na de zomervakantie 
instromen in 2 atheneum of 2 gymnasium. Je hebt 
dus een jaar lang de tijd om te ontdekken wat bij 
jou past.
Heb je een vwo-schooladvies, dan kun je kiezen 
uit atheneum of gymnasium. Op het vwo word 
je gecoacht om zelfstandig en onderzoekend te 
leren. Heb je ‘klassieke’ belangstelling en zoek je 
extra uitdaging, kies dan voor het gymnasium.

De lokalen
Als brugklasser volg je de meeste lessen in je 
eigen stamlokaal. Zo hoef je met je spullen niet 
steeds van lokaal te wisselen. Daarnaast hebben 
we op ECL-Vaart vaklokalen voor bèta-practicum, 
muziek, drama/dans, beeldende vorming en  
de technische Makersklas. Na schooltijd kun  
je terecht in de kantine van ECL-Vaart of in de 
mediatheek van ECL-Kade om huiswerk te 
maken of om te werken aan een groepsopdracht.

Mentor en supporters
Goed presteren lukt vooral als je je thuis voelt 
in de klas. Begeleiding is dus heel belangrijk. 
De mentor is jouw persoonlijke coach. In de 
mentorlessen bespreek je de sfeer in de klas 
en leer je plannen. Je onderzoekt welke manier 
van werken jou het meeste oplevert. Niet alleen 
je mentor en de andere docenten helpen je 
wennen aan je middelbare school. Ook de 
brugklassupporters, leerlingen uit de vierde  
klas, staan voor je klaar.

De vakken
Op jouw rooster staat Nederlands, Engels, Frans, 
wiskunde, science, aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie, muziek, drama, levensbeschouwing, 
beeldende vorming en lichamelijke opvoeding 
(en Latijn op het gymnasium). Omdat de meeste 
vakken nieuw voor je zijn, telt het eerste toetscijfer 
nog niet mee. Zo kun je wennen aan het leren 
voor en het maken van toetsen. 



.Je eigen laptop
We houden rekening met verschillen. Als je  
alles snel begrijpt, kun je aan de slag met extra 
uitdagende opdrachten. Wil je de leerstof juist 
meer oefenen, dan kun je (digitale) herhalings- 
opdrachten maken. Je eigen leerroute volgen  
gaat eenvoudiger doordat je naast gewone 
boeken en schriften je eigen laptop meeneemt. 
Als je wilt, kun je een laptop kopen of leasen  
via het ECL.

Moeilijk of makkelijk 
Niet iedereen heeft dezelfde leerbehoeftes.  
Soms is extra uitleg handig. Je kunt kiezen voor 
aanvullende begeleiding voor bepaalde vakken.  
Maar je kunt ook een extra uitdaging aangaan. 
Ben je goed in Engels, dan kun je meedoen aan 
het Cambridge Certificate of Proficiency in 
English dat toegang biedt tot buitenlandse 
universiteiten. Voor toptalenten en onder- 
presteerders bestaan aparte programma’s, met 
onder meer universitaire masterclasses.

Kies je eigen onderwijs

Verschillende interesses
Het ECL biedt meer dan wat je nodig hebt voor  
je diploma. Daarom zijn er keuzeactiviteiten die 
niet direct aan een schoolvak gekoppeld zijn.  
Je kunt bijvoorbeeld meedoen aan het brugklas-
theater met spel, zang en dans. Ook kun je kiezen 
voor theatertechniek (licht en geluid) of spelen in 
de brugklasband. Op bètagebied bieden we ook 
bijzondere activiteiten: een robot of raket bouwen, 
je eigen app ontwikkelen of met een drone werken. 
In de hogere klassen staan onder meer Chinese 
taal en cultuur, Spaans, design en fotografie op het 
programma. Zelfs sterrenkijken kan; we hebben 
een eigen sterrenwacht. Ook kun je meedoen aan 
een grote theaterproductie of lid worden van de 
schoolband.



Cultuurprofiel

Kunst en cultuur op het ECL
In de kunstvakken muziek, beeldende 
vorming en drama kun je je creativiteit 
kwijt. Maar niet alleen daar. Ook in de 
andere vakken doen we een beroep  
op je creatieve talent. Door zelf 
oplossingen te verzinnen en ‘out 
of the box’ te denken, ontwik-
kel je inzicht en zelfvertrouwen. 
Engels snap je beter als je zelf 
grammaticaregels ontdekt, 
natuurkunde als je zelf de 
uitkomst van een proef 
voorspelt. Wat je zelf 
uitvindt, vergeet je 
niet gauw.

Bij beeldende vorming ben je vooral praktisch bezig  
met kunst. Zo maak je (animatie-)films, keramiek, 
zitmeubels en natuurlijk schilder en teken je in de les. 
Musiceren gebeurt in het muzieklokaal, maar minstens zo 

vaak in de studio’s ernaast. Vaak tot lang na schooltijd. 
Op ons eigen ECL-podium worden elk jaar meerdere 
prachtige eigen producties gebracht. Op datzelfde 
podium worden bekende Nederlandse schrijvers 

door leerlingen geïnterviewd. Het ECL kent op  
al deze gebieden een rijke traditie. Als je de 

ECL-Cultuurladder op www.ecl.nl bekijkt,  
zie je meteen dat we een echte 

CultuurProfielSchool zijn. 

De kunstvakken als examenvak
Beeldende vorming en muziek kun je 
kiezen als examenvak. Het maken van  
een tentoonstelling, film of optreden voor 
publiek hoort daarbij. Daarnaast volg je ook  
het vak Kunst Algemeen over de theorie  
en de geschiedenis van de kunst.

De eerste prijs
Beeldend 2D-3D  
in het Haarlems 

Interscholair 
Toernooi (HIT)

  Zet je verbeelding  
             aan het werk

Masterclass Theater 
won de eerste prijs 

in het Haarlems
Interscholair Toernooi
Beste Muziek HIT
Beste Theater HIT



Bètaprofiel 

Onderzoekend leren
Bètaleerlingen willen weten hoe de wereld  
in elkaar zit. Daarom kiezen ze vakken als 
wiskunde D, natuurkunde, scheikunde, biologie  
of NLT (Natuur, Leven en Technologie). 
In de vele practicumlessen mag je zelf experimen-
teren. Wat is er leuker dan leren door te doen?
Op het ECL bouw je samen bruggen, maak je een 
auto met een muizenval als motor en leer je 
programmeren met arduino’s. Tijdens bedrijfs- 
bezoeken ontdek je wat je met de bètavakken 
allemaal kunt doen. 
Op de bètadag volg je colleges op universiteiten 
en praat je met onderzoekers. Voor ons bèta-

symposium nodigen we oud-leerlingen die nu in 
de academische wereld werken uit als gastspreker. 
Echte uitvinders hebben hun eigen domein op  
de locatie ECL-Vaart: de Makersklas. Dit is een 
vrijplaats om te denken en te doen. Gereedschap, 
computers en een 3D-printer staan tot je beschik-
king om je verbeelding aan het werk te zetten.

Zet je  verwondering aan het werk    Waar techniek en 
creativiteit samenkomen,  
    gebeuren de mooiste
          dingen



Projecten 

Persoonlijke ontplooiing is net zo belangrijk als 
kennis opdoen. In meerdaagse projecten werk je 
samen, ontwikkel je presentatietechnieken, geef 
en ontvang je complimenten, leer je doorzetten, 
debatteren, onderzoeken en formuleren. Stuk 
voor stuk vaardigheden waar je wat aan hebt in 
de rest van je leven. 

Schrijvers
Vanaf klas 2 maak je op onze literaire
middagen kennis met schrijvers. Dit jaar
komen onder andere Ronald Giphart en
Gideon Samson naar het ECL.

Brugklasprojecten
In de brugklas leer je in het  
eerste project ‘Eiland’ samen-
werken en verantwoordelijkheid 
nemen. Je ontwerpt een eigen 
politiek systeem, bedenkt een 
eigen cultuur en componeert 
natuurlijk een eigen volkslied.  
Je bouwt maquettes, ontwerpt 
een modestijl, eilandsouvenirs en 
een energiemachine. Vanzelf-
sprekend is je familie van harte 
welkom bij de eilandpresentatie 
op de laatste dag van het  
project.

       Leer je eigen 
         talenten kennen   
     op het ECL



Sport en excursies 

Sport op het ECL 
Sporten doe je in de gymzalen op school en 
op de voetbalvelden van Alliance, maar ook 
op het strand of de ijsbaan. Je leert suppen  
op de Leidsevaart en klimmen in de klimhal. 
Je kunt ook kiezen voor schermen, golfen, 
turnen of circusvaardigheden.  
Elk jaar zijn er verschillende sporttoernooien. 
Voor de bikkels is er de traditionele  
ECL-Nieuwjaarsduik in Zandvoort.

3-daagse brugklasexcursie
Eind april ga je drie dagen met je klas en de 
mentor op excursie: een combinatie van spel en 
cultuur. Zeilen rond Sneek met het atheneum, 
survivallen bij Nijmegen met de havo/vwo-
klassen en terug naar de klassieke oudheid  
met de gymnasiasten in Trier. Waar je ook heen 
gaat, we maken er met elkaar een gezellige en 
leerzame tijd van.

Buitenlandse reizen
Om elkaar beter te leren kennen, te leren surfen 
en cultuur op te snuiven gaan de leerlingen van  
4 havo op excursie naar Bordeaux. De leerlingen 
van 5 vwo kunnen kiezen uit de bestemmingen 
Berlijn, Praag, Edinburgh of Rome. De gymnasium-
leerlingen gaan in de onderbouw met elkaar  
naar Xanten. 

Talentcoach
Als je op hoog niveau sport, acteert, danst of 
musiceert krijg je begeleiding van de talentcoach. 
Die helpt je bij je persoonlijke planning zodat je 
schoolwerk kunt combineren met je sport- of 
kunstactiviteiten buiten school.



Kom langs!
Open lesmiddag voor leerlingen ECL-Kade
Woensdag 9 januari 2019 van 14.30-16.30 uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig, 
de deuren zijn open vanaf 14.00 uur
Je bent van harte welkom!

Informatieavond voor ouders ECL-Kade
Woensdag 9 januari 2019, van 19.30-21.30 uur

Open Dagen voor ouders en leerlingen 
ECL-Vaart en ECL-Kade
Vrijdag 18 januari 2019 van 18.00-21.00 uur
zaterdag 19 januari 2019 van 9.30-12.30 uur

Aanmelding op ECL-Vaart
Vooraanmelding via www.ecl.nl. 
Het ECL volgt de officiële data en tijden uit het Brugboek. 
Bij aanmelding kun je opgeven bij wie je in de klas wilt komen. 
Het ECL kent geen voorrangsbeleid. 

Eerste Christelijk Lyceum
023 - 531 90 42
ecladministratie@ecl.nl
www.ecl.nl

ECL-Kade
Zuider Emmakade 43
2012 KN Haarlem

ECL-Vaart
Leidsevaart 220
2014 HE Haarlem
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