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Inleiding
In dit document staat de koers beschreven van Frits Philips lyceum-mavo. Het geeft aan
waar wij als school voor staan en hoe wij met onze visie en missie als vertrekpunt in een
meerjarenperspectief willen ontwikkelen. Dit document geeft richting aan ons handelen.
De komende maanden zal in gezamenlijkheid (met de teams van beide scholen) de koers
worden uitgewerkt op diverse beleidsterreinen van de organisatie. Vervolgens zal de
concretisering daarvan gefaseerd worden ingevoerd.
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Onze school
Frits Philips lyceum-mavo is een school op christelijke grondslag die open staat voor
leerlingen, ouders en personeelsleden met verschillende opvattingen en overtuigingen.
Frits Philips lyceum-mavo is een leer- en leefgemeenschap waar een prettige,
gemoedelijke sfeer hangt en waar de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen centraal
staat. Om de ontwikkeling van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen werken
wij graag samen met ouders. Als leergemeenschap zetten wij naast de ontwikkeling van
de leerlingen ook in op de ontwikkeling van onze professionals. Wij geloven dat
toekomstgericht onderwijs vraagt om een dynamische en lerende organisatie waarbij alle
betrokkenen met en van elkaar leren. Wij stimuleren dan ook de interactie tussen
leerlingen, docenten en externe experts. Saamhorigheid vinden wij een belangrijk goed.
Dit zorgt ervoor dat we van elkaar leren, blijven ontwikkelen en dat ieders talent de
ruimte krijgt om tot volle bloei te komen. Leerlingen kunnen een diploma halen op mavo,
havo, atheneum- of gymnasiumniveau.
Visie en Missie
Frits Philips lyceum-mavo is een toekomstgerichte school
met een focus op talentontwikkeling voor alle leerlingen.
Daarbij we definiëren we talentontwikkeling als het
vermogen van iedere leerling om uit te blinken in een of
meerdere vakken of vaardigheden. Talent kan
aangeboren zijn of kan worden gestimuleerd door
oefening en doorzettingsvermogen. De school creëert
omstandigheden waarbij leerlingen hun talenten en
interesses kunnen ontdekken en gericht kunnen
ontwikkelen.
Hierbij gaan we uit van drie uitgangspunten:
Wij geloven dat elke leerling ongeacht niveau beschikt
over uniek talent.
Wij staan voor een prettige en persoonlijke sfeer op school
Wij bieden een veilige en inspirerende leeromgeving
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Karakter van de school
Frits Philips lyceum-mavo is met 1650 leerlingen middelgroot van omvang. Excellent
onderwijs en Persoonlijke aandacht zijn de hoofdpijlers van de school. Hoge kwaliteit van
onderwijs staat voorop waarbij we ook aandacht geven aan de levensbeschouwelijke en
ethische ontwikkeling van de leerlingen. We zetten hoog in.
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Frits Philips lyceum-mavo biedt:
Onderwijs dat uitdaagt
Onderwijs waarbij bijzondere prestaties worden
(h)erkend, ontwikkeld en beloond
Onderwijs dat zich openstelt voor de buitenwereld
Toekomstgericht onderwijs door professionals met
moderne leermiddelen en faciliteiten

Leeromgeving
Frits Philips lyceum-mavo biedt een veilige omgeving waar de leerlingen gezien worden
en waarin op hun behoeften wordt ingespeeld, zowel op cognitief als op sociaal
emotioneel gebied. We bieden een leeromgeving die leerlingen stimuleert om het beste
uit zichzelf, maar ook het beste uit elkaar te halen. Onze aanpak blijft kleinschalig:
mentoren kennen hun leerlingen, weten wat hen bezighoudt en wat hun capaciteiten zijn.
De lijnen met ouders zijn kort. Hierdoor kunnen de leerlingen erop vertrouwen dat zij de
begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Door individuele aandacht voor de leerling en
een ruim en kwalitatief goed pakket aan keuzemogelijkheden zijn leerlingen in staat om
hun talenten verder te ontwikkelen. Frits Philips lyceum-mavo werkt inhoudelijk samen
met mbo, hbo, tu/e, bedrijfsleven, culturele en sportinstellingen. Onze school zal door de
verbondenheid met de Eindhovense Brainport een sterk internationaliseringskarakter
hebben.
De aanpak
Onze aanpak is kleinschalig: mentoren kennen hun leerlingen, weten wat hen bezig
houdt en wat hun capaciteiten zijn. Door op de leerling afgestemd onderwijs en een ruim
en kwalitatief pakket aan keuzemogelijkheden aan te bieden, stellen wij leerlingen in
staat hun talenten verder te ontwikkelen.
Jouw talent ontmoet ons talent: ondernemend, onderzoekend en omgevingsgericht
onderwijs.
We willen de leerlingen voldoende bagage meegeven zodat zij in de huidige
internationale samenleving hun weg kunnen vinden. Door ondernemend, onderzoekend
en omgevingsgericht onderwijs aan te bieden, kunnen leerlingen de wereld van morgen
met vertrouwen tegemoet zien. Bij dit onderwijs hoort het gebruik van moderne ictleermiddelen, maar ook verrijking door middel van workshops, clinics, excursies,
uitwisselingen, een businessclass, internationale stages en sportprojecten. Zo kunnen
alle leerlingen, van mavo tot gymnasium, uitgaande van hun eigen kwaliteiten, leren op
een actieve en (zelf)bewuste manier.
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Vier talentrichtingen
Wij geloven dat elke leerling unieke talenten heeft. Met
een goede bagage kunnen de leerlingen op pad gaan binnen één van onze vier
talentrichtingen die gevuld zijn met excellent, uitdagend onderwijs.
We onderscheiden de volgende talentrichtingen:
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Sport
Ondernemerschap
Cultuur
(Bèta) Wetenschap

Binnen de talentrichtingen worden de leerlingen uitgedaagd om met hun talenten en
passies aan het werk te gaan. De programma’s bieden uitdaging, verrijking en verdieping
in speciaal daartoe ontwikkelde en toegeruste zones van het gebouw en in samenwerking
met de omgeving.
Internationaal georiënteerde Brainport School
Frits Philips lyceum-mavo is een Elos-school. Dit betekent dat de school doordrongen is
van internationalisering zowel binnen als buiten het curriculum. De school biedt versterkt
talenonderwijs in alle moderne vreemde talen, onderhoudt contacten en werkt samen
met (buitenlandse) partnerscholen. Europese en internationale oriëntatie (EIO) wordt
geïntegreerd in het curriculum en leerlingen krijgen volop de kans om deel te nemen aan
uitwisselingsprogramma’s en educatieve reizen.
Door de focus op talentontwikkeling in combinatie met internationalisering en verdieping
in de nieuwe technologische mogelijkheden (JetNet, Bèta excellent) zorgen we voor een
goede voorbereiding van onze leerlingen op de verwachtingen van bedrijven en
organisaties in onze Brainportregio en ver daarbuiten.

Debby Verhoeve
Rector Frits Philips lyceum-mavo
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