WELKOM OP DE POPULIER
Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen.
Dat is maar goed ook, want je kunt samen met je ouders de school uitkiezen die het best
bij jou past. Misschien kies je wel voor De Populier? De Populier is een middelbare
school voor gymnasium, atheneum (vwo), havo en mavo.
Sinds twee jaar heeft De Populier 2 locaties: Populier mavo aan de Dunklerstraat en
Populier Lyceum aan de Populierstraat.
Populier Mavo is een prachtige, moderne school met een kleine 350 leerlingen.
Populier Lyceum is gevestigd in de Populierstraat in een prachtig oud pand. Op Populier
lyceum zitten een kleine 900 leerlingen.

Brugklasser op De Populier
Op De Populier zit je twee jaar in de brugperiode. Dat betekent niet dat je twee jaar lang
een brugklasser zult zijn! Het betekent dat je, als je cijfers goed zijn, na de brugklas of na
klas 2 kunt overstappen van bijvoorbeeld de mavo naar de havo of van de havo naar het
vwo. Dat is fijn, want zo weet je zeker dat je de opleiding doet die het best bij je past.
In klas 2 krijg je ook de vakken Duits, economie en natuurkunde.
Als je ervoor kiest om het gymnasium te gaan doen, dan zal je ook filosofie, Latijn en
Grieks gaan leren.
In onze mavo/havo klassen krijg je in plaats van het vak tekenen het vak techniek en
technologie. Je start tijdens deze lessen met het opbouwen van jouw eigen digitaal
portfolio.

Stromen
Op De Populier kun je voor een ‘stroom’ kiezen. Onze stromen zijn Science, Sport,
Cultuur en Basis.
Als je voor een stroom kiest, dan volg je een middag in de week lessen die passen bij de
stroom die jij gekozen hebt. Dat is voor stroomleerlingen natuurlijk het allerleukste
moment van de week!
Lijkt het jou leuk om zelf spannende kettingreacties te veroorzaken, sieraden te maken,
experimenten uit te voeren of iedereen met jouw eigen goocheltruc te verrassen? Dan
kun je kiezen voor onze sciencestroom, waarbij je in onze hypermoderne sciencevleugel
van alles leert over natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, wiskunde en
informatiekunde!

De Basisstroom is de stroom die je meevoert naar de meest uiteenlopende activiteiten.
Hierbij kan je denken aan: VR-verkeersles, koken, creativiteit, debatteren en sport &
spel.
Dit is de enige onbetaalde stroom die vanuit school wordt aangeboden.

Ben jij gek op sport? Dan kun je je aanmelden voor de sportstroom van De Populier!
In de sportstroom krijg je, naast de gewone vier uur gym die op je rooster staan, ook drie
clinic-lessen. Dat zijn speciale lessen, waarbij je bijvoorbeeld leert powerkiten, surfen,
snowboarden, boksen of schaatsen.

Houd je meer van schilderen, beeldhouwen, fotograferen, zingen, dansen, muziek maken
of toneelspelen? Dan is onze cultuurstroom echt iets voor jou! Als cultuurstroomleerling
volg je workshops en trek je er met de klas op uit om cultuur te snuiven. Wie weet staan
wij over een paar jaar wel in de rij om jouw handtekening te vragen!

Wat kun je naast de gewone lessen doen?
Ook na schooltijd kun je als Populierleerling deelnemen aan veel leuke activiteiten!
X-tra’s
Als je het leuk vindt om deel te nemen aan dansX-tra, LegoX-tra of MuziekX-tra, dan kun
je je hier aan het begin van het schooljaar voor opgeven. Je krijgt één uur per week extra
les.
FAB klas
Vind je het leuk om dingen te maken met de modernste apparatuur en/of heb je
creatieve ideeën? Dan kun je je aanmelden voor de FAB-klas op vrijdagmiddag/avond.
Leerlingen maakten daar een houten fiets, een opvouwbaar elektronisch drumstel.
Kijk maar op FABklas.nl als je meer wilt weten/zien .
Sportdagen
De Populier is een sportieve school en natuurlijk zijn er ook sportdagen. In de brugklas
heb je er twee; één tijdens de introductiedagen en één later in het jaar.
Wil je ook deelnemen aan andere sportevenementen? Dat kan! De Populier doet mee aan
het atletiektoernooi, de basketballeague, de volleyballeague en aan het SHELLhockeytoernooi.
Brugklasfeest
Het eerste schoolfeest is alleen bedoeld voor brugklasleerlingen en het is altijd erg
gezellig!
De hulpmentoren verzinnen een leuk thema, zoals ‘Doe raar met je haar!’,
Natuurlijk zijn er ook nog feesten voor alle leerlingen van de school.
Met kerst gaan we op chic! We organiseren dan een kerstgala.
Klassenactiviteiten
Iedere mentor organiseert minimaal één keer per jaar (maar meestal wel vaker) een
leuke klassenactiviteit. Misschien ga je wel skiën in de Uithof of met de hele klas naar de
bioscoop… Sinterklaas en Kerst vier je ook samen met je klas.
Andere schoolactiviteiten
Er zijn ook andere Populieractiviteiten waaraan je mee kunt doen, zoals Podium
Populier en de jaarlijkse musical. Verder kun je plaatsnemen in de schoolkrantredactie,
de leerlingenraad of de klankbordgroep voor de leerlingen.

Bij ons hoef je je duidelijk niet te vervelen!

Hoe zorgen we ervoor dat je snel went bij ons?
Kennismakingsmiddag
Nog voor het einde van het schooljaar is er op een woensdagmiddag in juni een
kennismakingsmiddag. Je kunt dan alvast kennismaken met je mentor en je nieuwe
klasgenoten. We hopen dat het hierdoor minder spannend voor je is als je na de
zomervakantie echt begint.
Introductiedagen
De eerste drie dagen van het schooljaar staan in het teken van kennismaken met elkaar.
Je volgt dan nog geen echte lessen. Wel maakt je mentor je, samen met de hulpmentoren,
wegwijs in de school.
Mentor en hulpmentoren
Iedere klas krijgt een mentor. De mentor is degene die jou begeleidt op de middelbare
school. Bij hem of haar kun je terecht als er iets is.
Op De Populier werken we met hulpmentoren. Iedere brugklas krijgt er twee!
Hulpmentoren zijn leerlingen uit de bovenbouw die het leuk vinden om nieuwe
brugklassers te begeleiden tijdens hun eerste jaar op De Populier. Ze zijn aanwezig bij de
introductiedagen, de sportdagen, het brugklaskamp en de brugklasfeesten.

Brugklaskamp
Vlak na de start van het jaar gaan we met zijn allen drie dagen op kamp. Het doel? Beter
kennismaken met elkaar, de mentor en de hulpmentoren. En veel plezier beleven
natuurlijk!

HWB
Bij ons op school kun je deelnemen aan huiswerkbegeleiding (HWB). De
huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door mensen van het Haags Studiepunt. Zij helpen
je bij het maken en leren van je huiswerk. De huiswerkbegeleiding vindt plaats in onze
school. Meer informatie over het Haags Studiepunt kun je vinden op onze website
(www.depopulier.nl) of op de site van het Haags Studiepunt (www.haagsstudiepunt.nl).

Wanneer kun je je aanmelden op De Populier?
Vwo
Heb je een vwo-advies gekregen? Dan kun je kiezen of je in een Atheneum- of
Gymnasiumklas geplaatst wil worden. Gymnasiumleerlingen krijgen in de brugklas
lessen filosofie, Griekse en Latijnse cultuur en Latijn. In klas 2 komt daar het vak Grieks
bij.
Havo/vwo
Heb je een havo- of havo/vwo-advies gekregen? Dan word je in een hv- brugklas
geplaatst. Aan het eind van het eerste jaar kijken we wat jij in klas 2 het best kunt gaan
doen: door naar hv2 óf, als het heel goed gaat, doorstromen naar vwo2.
We hebben een tweejarige brugklas; dat betekent dat we ook na klas 2 nog een keer
bekijken of je in het juiste type klas zit.
Mavo/havo
Heb je een mavo- of mavo/havo-advies gekregen? Dan word je in een mh-brugklas
geplaatst. In onze mh-brugklas krijg je in plaats van het vak tekenen het vak techniek en
technologie. Je start tijdens deze lessen met het opbouwen van jouw eigen digitaal
portfolio.
Aan het eind van het eerste jaar kijken we wat jij in klas 2 het best kunt gaan doen: door
naar mh2 óf, als het heel goed gaat, doorstromen naar hv2.
We hebben een tweejarige brugklas; dat betekent dat we ook na klas 2 nog een keer
bekijken of je in het juiste type klas zit.

TOT SLOT…
Natuurlijk is het onmogelijk om De Populier in één middag echt te leren kennen. Daarom
zijn er ook nog andere momenten waarop jij en/of je ouders kunnen komen
kennismaken met onze school:

Woensdag 8 januari

14.00 uur

Lesmiddag groep 8 Dunklerstraat Mavo

Woensdag 15 januari

14:00 uur

Lesmiddag groep 8 Populierstraat H/V
(aanmelden via de website)

Maandag 20 januari

19.30 uur

Voorlichtingsavond in de Populierstraat
voor ouders van leerlingen met een havo-,
havo/vwo of vwo advies.

Woensdag 22 januari

19.30 uur

Voorlichtingsavond in de Dunklerstraat
voor ouders van leerlingen met een mavo-of
mavo/havo advies

Vrijdag 24 januari

16.30-20.00 uur Open School op beide gebouwen

Hoe kun je je aanmelden?
Vanaf maandag 3 februari t/m 14 februari kunnen je ouders je aanmelden door de
volgende formulieren af te geven op Populier mavo of Populier lyceum:
- BOVO-kaart van de basisschool met het advies
- Voorkeurslijst scholen
Op 25 maart krijg je bericht over plaatsing. Daarna word je uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek en is de inschrijving compleet.
Op onze website wordt de aanmeldingsprocedure nogmaals uittgelegd.

Hopelijk tot ziens op De Populier!

