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Wij vragen je niet wat je later wilt worden. Je bent al 
iemand. En dat is al mooi genoeg. Het gaat niet om 
het beroep dat je kiest, maar om het geluk dat je later 
ervaart. Wij leren je verder kijken en nemen je al vroeg 
mee in de wereld van morgen. Zodat jij straks zelf in 
staat bent om goede keuzes te maken. 

Later... begint vandaag. 
Denk stedelijk!

Kottenpark
havo, atheneum, gymnasium
Dat Kottenpark een lyceum is voor havo, atheneum en gym-

nasium, wist je waarschijnlijk al. Wist je ook dat wij samenwer-

ken met allerlei instituten in binnen- en buitenland? Onze focus 

ligt op wetenschap en cultuur. Er is een geprofileerd gymnasium 

vanaf de brugklas, een bèta-profilering met extra aandacht 

voor exacte vakken en je kunt certificaten halen voor moderne 

vreemde talen. Wat je later ook wilt worden, hier kun je een 

mooie stap mee maken!

Cultuur Proeven! 
Kunst en cultuur hebben een belangrijke plaats in ons rooster. 

Kottenpark is een cultuurprofielschool waar we je als leerling 

op een actieve en boeiende manier kennis laten maken met 

kunst en cultuur.

 
Wij organiseren veel projecten om jouw ontwikkeling op het 

gebied van kunst en cultuur te stimuleren. Wij werken hiervoor 

samen met het Nationaal Muziekkwartier Enschede, Kaliber, 

Rijksmuseum Twenthe, Tetem, Kunstruimte, Jazzpodium De 

Tor en de Hogeschool voor de kunsten Artez. Ook nodigen we 

schrijvers uit voor gastlessen over hun werk.

Heb jij talent? Dan kun jij naast je reguliere lessen kiezen uit 

vier kunstklassen: beeldende vorming, theaterdans, muziek en 

theater. In deze vakken kun je ook eindexamen doen. Daarnaast 

zijn er speciale activiteitenweken met aandacht voor cultuur, 

sport en wetenschap voor alle leerlingen.



 Wetenschap bedrijven!
Het wetenschapsprogramma dat wij aanbieden, leert je een 

kritische en onderzoekende houding bij de vakken biologie, 

scheikunde, natuurkunde en techniek aan te nemen.

Vanaf klas 2 (atheneum en gymnasium) werken we samen met 

de Universiteit Twente in het Pre-University-programma. Dat 

betekent dat je lessen kunt volgen aan de Universiteit Twente. 

Ook doen we regelmatig mee aan wedstrijden en nationale en 

internationale olympiades.

havo en havo/atheneum klassen
Voor havo/atheneum-leerlingen hebben we een speciale aanpak 

ontwikkeld die zich vooral richt op extra ondersteuning en 

leren leren. Als je als leerling meer aan kunt, proberen we je te 

stimuleren de overstap te maken naar het vwo. Leerlingen die 

dat nodig hebben, krijgen extra vakgerichte begeleiding.

Gymnasium
Op het gymnasium volg je natuurlijk Latijn en Grieks en is er 

veel aandacht voor de geschiedenis en mythen uit de oudheid. 

Alle helden uit die tijd komen voorbij in spannende verhalen. 

Bovendien kun je ook het vak filosofie volgen. Dat kan zowel op 

het atheneum als het gymnasium.

ondersteuning op maat
Jouw mentor is voor jou en je ouders je eerste aanspreek-

punt op school. Daarnaast staat op Kottenpark een Locatie 

 Ondersteuning Groep (LOG) paraat voor extra onder steuning. 

Deze groep bestaat uit tenminste vier personen: een team-

leider ondersteuning, een ondersteuningsdocent, een 

 ondersteuningsonderwijsassistent en een orthopedagoog. Zij 

helpen het team en individuele docenten om aan te sluiten 

op jouw onderwijsbehoefte en ontwikkeling. Voorbeelden van 

ondersteuning zijn: begeleiding bij dyslexie/dyscalculie, omgaan 

met sociale vaardigheden en individuele coaching.

Activiteiten & Uitjes
Welke opleiding je ook kiest bij Kottenpark, de beste manier 

om te leren is om zelf te ervaren. Daarom organiseren we veel 

activiteiten en maken we veel leerzame en culturele uitstapjes. 

Van dagexcursies naar Namen, Xanten en Westerbork tot aan 

werkweken in de bovenbouw naar Londen, Parijs en Berlijn. 

Van modelbouwclub en The Real Game tot aan een bezoek 

aan het binnenhof. Alles komt voorbij! 

Tegen pesten
Kottenpark vindt het belangrijk dat iedereen op een 

leuke, nette en positieve manier met elkaar omgaat. 

Daar past gedrag als pesten, diefstal of geweld niet 

bij. We willen met elkaar een klimaat scheppen 

waarin we met plezier aan resultaat werken.

tien voor taal?
Naast aandacht voor de exacte vakken is er op 

havo-, atheneum- en gymnasiumniveau bijzondere 

aandacht voor de moderne vreemde talen. Voor 

deze talen kun je internationaal erkende certifica-

ten (Goethe Institut, Cambridge en Delf Scolaire) 

behalen. Jaarlijks vinden er uitwisselingen plaats 

en kun je deelnemen aan verschillende evenemen-

ten. In de werkweken ga je naar Londen, Parijs en 

Berlijn. Zo oefen jij je spreekvaardigheid in deze 

moderne vreemde talen.



Hoe meld ik mij aan?
Kies jij voor Kottenpark? Ga dan naar   

www.hetstedelijk.nl/aanmelden en kijk hoe jij je bij ons 

op school kunt aanmelden. De aanmelding betekent niet 

dat je automatisch geplaatst wordt. In Enschede hebben 

alle scholen samen afspraken gemaakt over de plaatsing en 

advisering in het kader van Passend Onderwijs.  Natuurlijk 

krijg je wel volgens een vaste procedure bericht of je ook 

geplaatst bent op de door jou gekozen locatie. 

Wil je meer weten over Kottenpark?
Kijk dan op www.hetstedelijk.nl/kottenpark 

Heb je nog vragen?
Vind je niet de informatie die je zoekt of heb je vragen over onze 

school en het onderwijsaanbod, stuur dan een mailtje naar 

kottenpark@hetstedelijk.nl. Dan nemen wij contact met je op. 

Ook kun je voor al je vragen bellen naar (053) 482 12 00.

Waar vind je Kottenpark?
Lyceumlaan 30

7522 GK Enschede

(053) 482 12 00

Kom kennis maken!
Heb je interesse in een opleiding 

bij Kottenpark? Kijk dan op 

www.hetstedelijk.nl/opendagen 
voor onze open dagen 

en informatieavonden.

Kottenpark is onderdeel van Het Stedelijk Lyceum Enschede.

Jouw later begint op Kottenpark.
Wij geven je talent alle ruimte.
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