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Brugperiode 
Op De Populier hebben wij een brugperiode die twee jaar duurt. Dit is 
fijn, want dat betekent dat je aan het einde van de brugklas of aan het 
einde van de tweede klas eventueel kunt opstromen naar de havo. Dit 
betekent wel dat je moet overstappen van de mavo naar het lyceum in  
de Populierstraat.

In klas 1 krijg je de vakken Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, 
Engels, geschiedenis, Frans, biologie, muziek, godsdienst, T&T, mentorles 
en gym. In klas 2 komen daar de vakken Duits, economie, natuurkunde 
en beeldende vorming bij. 
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‘Goede lessen,  
goede vrienden,  

goede sfeer, 
gewoon een  

goede school’

Beste leerling! 
Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel 
middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want zo kan iedereen een 
school uitkiezen die het best bij hem/haar past. Misschien kies jij wel 
voor De Populier?

De Populier is een Christelijk College voor gymnasium, atheneum  
(vwo), havo en mavo. 
De Populier heeft twee locaties: Populier Lyceum en Populier Mavo. 
Populier mavo is een moderne, lichte school met een kleine 350 
leerlingen. Populier lyceum is gevestigd in een prachtig oud pand in de 
Populierstraat. Op Populier lyceum zitten ongeveer 900 leerlingen. 
De twee gebouwen zijn klein en overzichtelijk.  We zijn een school  
waar iedereen elkaar kent en wil kennen.   

Op De Populier kun je jezelf zijn. Er heerst een veilige en gezellige  
sfeer en we helpen elkaar als dat nodig is.
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Thuisvoelen op De Populier 
Als je bij ons in de brugklas komt, willen we ervoor zorgen dat je je 
snel op je gemak voelt. Om die reden organiseren we verschillende 
activiteiten waarbij je je docenten en je klasgenootjes goed leert 
kennen. 

Kennismakingsmiddag 
Als je bent aangenomen op De Populier ontvang je nog voor de 
zomervakantie een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag in juli. 

Introductiedagen
De eerste drie dagen van het schooljaar staan in het teken van 
kennismaken met elkaar. Er zijn dan nog geen echte lessen. Je leert het 
schoolgebouw kennen, er worden (klassen)foto’s gemaakt, je leert werken 
met Magister, je schoolmail wordt geactiveerd en je krijgt veel informatie 
over de school.   
 
Brugklaskamp
In september gaan we met alle brugklassen drie dagen op brugklaskamp. 
Leuk! 

Mentor en hulpmentoren
Iedere klas krijgt een mentor. De mentor is degene die jou begeleidt op de 
middelbare school. Naast de mentor krijgt iedere klas twee hulpmentoren. 
Dat zijn leerlingen uit de bovenbouw die het leuk vinden om de 
brugklassers te begeleiden tijdens hun eerste jaar op De Populier. Je kunt 
dus ook bij hen terecht als je vragen hebt. Verder zijn de hulpmentoren 
aanwezig bij de introductiedagen, gaan ze mee op brugklaskamp en 
organiseren ze het allereerste brugklasfeest!   
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Activiteiten 
 
Op De Populier worden na schooltijd een hoop activiteiten georganiseerd. 
Afgezien van de sportdagen en sommige excursies ben je niet verplicht 
om deel te nemen. Maar het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als we je 
bijvoorbeeld op het podium zien stralen of van de piste af zien glijden!

X-tra’s
Je kunt kiezen voor Muziek X-tra, Lego X-tra of Techniek X-tra. Je leert een half 
jaar lang gedurende één lesuur per week een muziekinstrument bespelen, je 
stem trainen of bijvoorbeeld robots maken van hout of lego ! Deze activiteiten 
vallen buiten ons (stroom-)onderwijs. Het is dus mogelijk dat je kiest voor de 
sciencestroom en na schooltijd deelneemt aan een van onze X-tra’s. 

FABklas
Vind je het leuk om dingen te maken waarbij je gebruik kunt maken van de 
modernste apparatuur en/of heb je creatieve ideeën die je graag met anderen 
vorm zou willen geven? Dan kun je je aanmelden voor de FAB-klas. De FAB-klas 
vindt eens in de drie weken plaats op vrijdagmiddag. 

Sporttoernooien
De Populier is een heel sportieve school! Naast de “gewone” sportdagen zijn er ook 
nog sporttoernooien waar je aan deel kunt nemen. Zo hebben we op De Populier 
ieder jaar in een voetbal-, volleybal- en tafeltennistoernooi. Ook nemen we deel aan 
externe toernooien zoals bijvoorbeeld Olympic Moves (hockey, voetbal, korfbal). 

 

Excursies naar het buitenland
Vanaf klas 2 vinden er excursies plaats naar het buitenland. Je gaat bijvoorbeeld 
naar Frankrijk, Duitsland, Italië of Engeland. 

Schoolfeesten 
Jaarlijks worden er verschillende feesten georganiseerd voor en door leerlingen. 
Het allereerste feest in de brugklas is natuurlijk het brugklasfeest dat door de 
hulpmentoren wordt georganiseerd. Het jaarlijkse kerstgala vieren we in stijl in 
discotheek ‘t Paard.
 
Podium Populier
Podium Populier is hét jaarlijkse muziekfestival van De Populier. Leerlingen die 
optreden komen uit alle afdelingen en leerjaren van onze school. Vaak treden 
er ook docenten op! Er wordt gezongen, gedanst, muziek of cabaret gemaakt. 
Sommige leerlingen doen een solo act (treden alleen op), maar er zijn ook veel 
leerlingen die met z’n tweetjes optreden of een heuse band vormen. Als je wilt, 
kun je je laten begeleiden door een van onze geweldige muziekdocenten. 
 
Musical 
Ieder jaar wordt er een musical opgevoerd waar alle leerlingen van de school 
aan mee mogen doen. Je moet wel eerst auditie doen. Wij zijn altijd op zoek naar 
muzikanten voor onze live band, en natuurlijk naar acteurs en actrices. Hou de 
posters in de gaten voor de aanvangsdatum van de audities. Misschien krijg jij 
wel de hoofdrol als je naar De Populier gaat! 
 
Kampen
We starten natuurlijk met het brugklaskamp in september. Dit kamp is verplicht. 
Watersportliefhebbers kunnen zich in klas 2 opgeven voor het waterkamp dat na de 
laatste toetsweek plaatsvindt. Als je dol bent op skiën kun je je in klas 3 inschrijven 
voor onze wintersportreis.  
 
Leerlingenraad en klankbordgroep  
De Populier hecht veel waarde aan de ideeën en de wensen van leerlingen. Wij 
zijn daarom altijd op zoek naar sociale en hulpvaardige leerlingen die zich willen 
inzetten voor onze school. Als je deelneemt aan onze leerlingenraad en/of onze 
klankbordgroep kun je bijvoorbeeld meedenken over het beleid van de school, 
advies geven en ideeën delen met andere leerlingen. Ook brugklassers mogen 
zich aanmelden!  
	
Kijk voor meer informatie over onze activiteiten op www.depopulier.nl 
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‘Kom naar De Populier en ga met een lach naar huis’

Stromen 
Als je je aanmeldt op De Populier maak je een keuze voor een ‘stroom’.  
Je kunt kiezen uit de basisstroom, de cultuurstroom, de sciencestroom  
of de sportstroom. De stroomlessen maken deel uit van je gewone 
lesrooster en vinden plaats op één middag in de week. Een stroom volg 
je samen met kinderen uit andere klassen uit hetzelfde leerjaar. Hierdoor 
leer je veel kinderen kennen. De stroommiddag is voor veel leerlingen  
het leukste moment van de week!
 
Basisstroom
De basisstroom is de stroom waar je kennis maakt met de meest 
uiteenlopende onderwerpen en waar je deelneemt aan veel verschillende 
activiteiten. De lessen zijn gevarieerd en sluiten aan bij ontwikkelingen 
in onze maatschappij. Op het programma staan o.a. een kookworkshop, 
verkeerssimulatielessen, debatteren en sport- & spelactiviteiten. 

Cultuurstroom
Houd je van kunst, muziek maken, dansen, toneelspelen, fotografie, schilderen 
en zingen? Dan is de cultuurstroom echt iets voor jou. We hebben een 
afwisselend programma met verschillende opdrachten die in het teken staan 
van kunst en cultuur. We gaan ook de school uit voor een workshop in het 
Kunstatelier of het bekijken van een theatervoorstelling. 

Sciencestroom
Als jij kiest voor de sciencestroom, leer je in onze gave sciencevleugel 
van alles over natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, wiskunde en 
informatiekunde. Je gaat leren onderzoeken, programmeren, bouwen, 
meten, (technisch) ontwerpen en dingen maken. Je maakt daarbij gebruik 
van moderne apparatuur als lasersnijders, 3D-printers, vinylsnijders, 
vacuümvormers, microcomputers, robots, etc. 
  
Sportstroom
De sportstroom is zeer geschikt voor sportieve leerlingen, die naast de 
reguliere vier lesuren gym zin hebben in nog meer sportieve activiteiten.  
In de sportstroom maak je kennis met veel bijzondere sporten zoals skiën, 
boksen, freerunnen en rolstoelbasketbal. Je beoefent in drie jaar tijd wel  
25 verschillende sporten!
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Aanmelden 
Mavo/Havo- brugklas
Heb je een mavo- of mavo/havo-advies gekregen? Dan word je 
in een mh-brugklas geplaatst. Na leerjaar 1 of 2 bekijken we welk 
onderwijsniveau het beste bij je past. 

Hoe kun je je aanmelden?
Van zaterdag 11 februari t/m 24 februari 2023 kunnen je ouders  
je digitaal aanmelden.   
Op 5 april na 15:00 uur ontvangen je ouders schriftelijk bericht  
over de plaatsing.
 

Hopelijk tot ziens op De Populier!

PS. Vergeet niet  
te kijken op onze 

website!

Samen doen 
we het beter

Sfeer proeven? 
 
Er is een aantal momenten waarop je kunt komen kennismaken met onze 
school. Als je een beeld wilt krijgen van de lessen en docenten adviseren 
we je om naar èèn van onze lesmiddagen te komen. Je kunt je hiervoor 
aanmelden via onze site (groep 8/kennismaken). Tijdens de Open School 
staan alle lokaaldeuren voor je open en zijn er veel leerlingen en docenten 
in school aanwezig die je willen rondleiden en aan wie je al je vragen kunt 
stellen.  

• Woensdag 7 december 14:00 uur	
 Lesmiddag groep 8 (aanmelden via onze site) 

• Dinsdag 24 januari  19:30  uur	
	 Voorlichtingsavond voor ouders 

• Woensdag 1 februari 14:00 uur
	 Lesmiddag groep 8 (aanmelden via onze site) 

• Vrijdag 3 februari 16:30 - 20:00 uur	
	 Open School voor ouders en leerlingen
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Ouderbrief 

www.depopulier.nl
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