
 

     

 

 

 

  

   

Contactgegevens  
  
Sint-Janslyceum  
Sweelinckplein 3  
5216 EG ‘s-Hertogenbosch  
 

Telefoon: 073-6154780 

   
Rector: Jean Wiertz  

 
Schoolopleider: drs. Saskia Schimmel,  
s.schimmel@sjl.nl  
 
Onderzoekscoördinator: Olivier Boas 

o.boas@sjl.nl 
  
Leerlingaantal: 1900  
Opleidingen: VWO/HAVO/MAVO   
 

 

Het Sint-Janslyceum 
 
Het Sint-Janslyceum heeft drie afdelingen: vwo (gymnasium en atheneum), havo en mavo. De 
afdelingen blijven steeds herkenbare onderdelen van het éne Sint-Janslyceum, maar het is een 
eenheid in verscheidenheid, aangepast aan het eigen karakter van elke afdeling. De leiding van 
de afdelingen is in handen van teamleiders, die ondersteund worden door 
leerlingcoördinatoren. De directie bestaat uit de rector en twee directeuren.  
  
Het Sint-Janslyceum kent een aantal specialisaties. Zo is er op school bijzondere 
deskundigheid aanwezig in het omgaan met meer- en hoogbegaafden (de school is een 
erkende begaafdheidsprofielschool) en gaan op onze mavo-afdeling leerlingen via levensechte 
technologische opdrachten aan de slag (de school is een erkende  
Bèta Challenge school).  Ook wordt op het Sint-Janslyceum Cambridge Engels aangeboden.  
 
De onderscheidende kwaliteiten van het Sint-Janslyceum hebben we kernachtig vastgelegd in 
een tiental punten, de ’10 van het Sint-Jans’: 
 
• Creatieve school (en daar heb je later veel aan!) 
• Verbonden met en dichtbij de stad Den Bosch 
• Groene en gezonde omgeving 
• Gelegen in een veilige buurt 
• Goede bereikbaarheid 
• Uitstekende examenresultaten 
• Beproefd onderwijs zonder fratsen 
• Leuke studiereizen voor wie dit wil 
• Ambitieuze leercultuur (tevens begaafdheidsprofielschool) 
• Uitstekende sportfaciliteiten (eigen sportvelden buiten en een moderne sporthal binnen) 

 



Doelen van ons onderwijs   
Op het Sint-Janslyceum willen we de leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst, niet alleen 
door het overdragen van kennis en vaardigheden, maar ook door sociaal-culturele vorming. 
Creativiteit, samenwerking en goed burgerschap vinden we belangrijke punten in ons onderwijs. 
 
Onze kerndoelen zijn: ambitieuze leercultuur,  positieve en veilige leeromgeving, duurzame en 
humane samenleving, professionele en lerende organisatie.  
  
Een positieve en veilige leeromgeving vraagt om heldere regels, zorg voor elkaar, aandacht 
voor het individu, uitdagingen en kansen, balans tussen traditie en innovatie én deskundige en 
stimulerende medewerkers. De kernpunten van onze identiteit worden op diverse momenten in 
het jaar expliciet uitgedragen, zowel binnen de lessen als daarbuiten (SintJansdag, Paarse 
vrijdag, Artistiek festival, musical, etc.)  
  
Schoolplan en andere beleidsdocumenten zijn in te zien via de website www.sjl.nl.   

Resultaten van het onderwijsleerproces   
Regelmatig doet het Sint-Janslyceum mee aan kwaliteitsonderzoeken waaruit gegevens 
gedistilleerd worden ten behoeve van de bijsturing van ons beleid. Bij dergelijke onderzoeken 
worden ook leerlingen, oud-leerlingen, ouders en toeleverende scholen betrokken. De 
opbrengsten van het onderwijs op onze school zijn altijd als bovengemiddeld beoordeeld.  
  
De resultaten van ons onderwijsleerproces zijn in te zien via de site www.scholenopdekaart.nl.  

Onderzoeksagenda  
De school ondersteunt praktijkonderzoek dat zich direct en indirect richt op de ontwikkeling van 
onze leerlingen. Belangrijke thema’s daarbij zijn: autonomie en zelfregulering, effectieve 
feedback, differentiatie, formatieve toetsing, vergroting motivatie bij leerlingen. 
 

 

Wat je speciaal bij ons op school kunt leren:    
  
Op het Sint-Janslyceum wordt er:  

- gestructureerd les gegeven met veel ruimte voor vernieuwing 
- gewerkt met Activboards, iPads, smartphones in de klas.  

  
Op het Sint-Janslyceum zijn we ons bewust van:  

- Klassenmanagement, activerende didactiek, doelgericht werken en directe instructie.  
  
Op het Sint-Janslyceum neem je als collega in opleiding deel aan:   
       -     Vakgroepoverleg 

- Leerlingbesprekingen, oudergesprekken.  
- Themabijeenkomsten met alle collega’s in opleiding.  
- Intervisiebijeenkomsten met alle collega’s in opleiding.  

  
Op het Sint-Janslyceum is er:  

- Aandacht voor respect, fatsoen en zorgvuldigheid in de omgang.  
      -      Tijd om jou als collega op te leiden en te begeleiden. 
 

Je bent welkom op het Sint-Jans! 
Wij hebben al vele jaren goede ervaringen met het opleiden van studenten en de tevredenheid 
van onze studenten is zeer hoog. We zijn dan ook trots op onze opleidingsschool! 
 
Je bent meer dan welkom op het Sint-Jans om samen met onze gecertificeerde schoolopleider 
en werkplekbegeleiders, te werken aan jouw professionalisering in een stevige verbinding 
tussen theorie en praktijk, gecombineerd met je eigen onderzoek. 
 

  


