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daarom 
Frits!
Talentrichtingen

Vakken

Elke leerling heeft unieke talenten. Frits Philips lyceum-mavo in Eindhoven 
is dé plek waar je als leerling je talenten kunt ontdekken en ontwikkelen. 
Technisch aangelegd of creatief en ondernemend? Happy op het sportveld of 
hongerig naar kennis? Onze school geeft de juiste bagage mee binnen de vier 
talentrichtingen: (exacte) wetenschap, ondernemerschap, cultuur en sport.

In de brugklas maak je kennis met alle vier de richtingen, zodat je aan het eind 
van het jaar een goede keuze voor twee van de talentrichtingen kunt maken. 
Die twee talentrichtingen volg je in leerjaar twee. Voor het derde jaar kies je 
één uiteindelijke talentrichting.

Naast de talentrichtingen krijg je natuurlijk les in veel verschillende vakken: 
Nederlands, Frans, Engels, Spaans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, 
tekenen, muziek, drama, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, 
techniek, wiskunde en mentorles.
Binnen dit lesprogramma zijn er in de loop van je opleiding veel extra 
mogelijkheden.

1   Wij geloven dat elke leerling unieke talenten bezit.

2   Wij staan voor een prettige sfeer in de school. 

3   Wij bieden een veilige en inspirerende leeromgeving.

Uitgangspunten 
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Verdieping in  
exacte vakken 

Internationalisering
• Internationale diploma’s voor de talen.
• Partnerscholen in het buitenland.
• Buitenlandse (steden)reizen.

• JetNetschool: een samenwerking  
  tussen bedrijven, onderwijs en  

overheid om leerlingen te  
interesseren voor een  technische 
vervolgopleiding.

• Robotica.

Frits Philips is een school voor gymnasium, atheneum, havo 
en mavo. We bieden toekomstgericht onderwijs met een 
focus op talentontwikkeling voor alle leerlingen waarbij de 
school omstandigheden creëert om leerlingen hun talenten 
en interesses te laten ontdekken en gericht te ontwikkelen.



Meld je aan op 
Frits Philips lyceum-mavo!

Bezoek onze website: 
www.fritsphilips.eu

Gymnasium- 
brugklas
Heb je een vwo-advies, een goede 
studiehouding, een brede belangstelling, 
ben je nieuwsgierig en kun je goed 
zelfstandig werken en samenwerken? 
Dan is onze gymnasiumbrugklas 
misschien iets voor jou.

De vwo-vakken en Latijn worden in de 
gymnasiumbrugklas in geconcentreerde 
vorm aangeboden. Je krijgt een deel 
van de vakken in periode 1 en periode 3 
en een ander deel in periode 2 en 4. 
Je hebt dan minder vakken in een 
periode waardoor je je beter in die 
vakken kunt verdiepen. Dat doe je in de 
gewone lessen, maar ook in zelfstudie- 
uren en thuis.

Verder heb je elke periode een gymnasium- 
project. Met een groep ga je je verdiepen 
in een interessant onderwerp en vervolgens 
presenteer je wat je over dat onderwerp 
te weten bent gekomen. Kenmerk van 
een project is dat het met een aantal 
schoolvakken tegelijk te maken heeft.

Brainport
Om onze leerlingen zo veel mogelijk 
uitdaging te kunnen bieden zijn we als 
school de samenwerking aangegaan met 
andere scholen en bedrijven binnen de 
Brainportregio. Op die manier kunnen we 
onze leerlingen zo goed mogelijk voor- 
bereiden op vervolgstappen na het 
voortgezet onderwijs.



Kunst/cultuur
•  Het is mogelijk kunst beeldend,  

kunst muziek of kunst drama als 
examenvak te kiezen.

•  Theatergroep ‘De Scènefabriek’  
verzorgt ieder jaar een  
spetterende theatervoorstelling.

• Er zijn regelmatig culturele activiteiten.

...of de open avond  
en/of open dag!

op vrijdag 18 en  
zaterdag 19 januari 2019

Kom kennismaken 
op de informatieavond...

dinsdag 20 november 2018



Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en  
studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig 
ingenieur. Niet veel later vervulde hij een rol als onderdirecteur  
bij Philips en was hij lid van de directie. Meneer Frits werd  
uiteindelijk president van het grote elektronicaconcern.

Zijn grote betrokkenheid bij PSV vormde de rode draad in zijn 
sport en ontspanning. Frits is honderd jaar geworden en ontving 
gedurende zijn leven enorm veel onderscheidingen vanwege zijn 
inzet, ambitie en betrokkenheid: zijn inzet en ambitie in de  
elektronica-industrie en zijn betrokkenheid op sociaal en sportief 
vlak. Meneer Frits is een voorbeeld voor ons allemaal en dat is 
onze drijfveer.

  Over meneer
 Frits!



twitter.com/hetfritsphilips

www.fritsphilips.eu



Wil je meer weten over High School Eindhoven?
Talentontwikkeling Frits Philips lyceum-mavo?
Ga naar: www.fritsphilips.eu/high-school-eindhoven



Een grote stap
De middelbare school groot en onpersoonlijk?  
Dat geldt zeker niet voor Frits Philips lyceum-mavo 
aan de Avignonlaan! Daar staat een gloednieuw school- 
gebouw waar voor onze leerlingen een enthousiast 
team klaarstaat dat er alles aan doet om ervoor te 
zorgen dat ook jij je heel snel thuis gaat voelen.

Het gebouw is zo ingericht dat het niet voelt als een 
heel grote school: de onderbouw heeft op een andere 
verdieping les dan de bovenbouw en de onder- en 
bovenbouw hebben aparte pauzes. Het is een school 
waar leerlingen en docenten gemoedelijk met elkaar 
omgaan, wat zorgt voor een prettige sfeer!

We zijn een school waar je je talenten kunt ontdekken 
en waar je tegelijkertijd persoonlijke aandacht krijgt! 
Of je nu goed bent in rekenen of in taal, of je belang- 
stelling hebt voor muziek of voor geschiedenis, onze 
docenten zorgen voor een fijne en leerzame schooltijd.  
Op die manier haal je het beste uit jezelf en de opleiding.



Wennen
We snappen heel erg goed dat er veel voor je verandert: nieuwe vakken,  
nieuwe docenten, proefwerken, huiswerk, een nieuwe klas en een nieuw 
schoolgebouw. Als je eenmaal voor het Frits Philips gekozen hebt, nemen  
we de tijd om je te laten wennen.

Voor de zomervakantie is er woensdag 19 juni 2019 een kennismakingsmiddag  
waarop je je nieuwe klasgenoten en mentor ontmoet. Tijdens de eerste 
schoolweek is er een uitgebreid introductieprogramma: je leert je klasgenoten 
en je mentor kennen, je krijgt uitleg over alles wat met school te maken heeft  
en je wordt wegwijs gemaakt in het schoolgebouw.

Om elkaar nog beter te leren kennen is er in de eerste schoolmaand een
brugklaskamp.



facebook.com/
fritsphilipslyceummavo
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De overstap naar het voortgezet onderwijs is best spannend. Gelukkig sta  
je er niet alleen voor. Je mentor helpt je te wennen aan alle nieuwe dingen.  
Bij hem of haar kunnen jij en je ouders terecht met allerlei vragen.  
Tijdens het mentoruur leer je hoe je het beste je huiswerk kunt aanpakken  
en werk je aan een goede groepssfeer. De vakdocenten begeleiden je goed  
bij hun vak.

Zijn er problemen waar je in alle rust over wilt praten? Dan kun je terecht  
bij je mentor. Eventueel kan het probleem besproken worden in het  
ondersteuningsteam.

Je ouders worden natuurlijk betrokken bij dit alles. Voor hen worden  
ouder-/mentor- en informatieavonden georganiseerd. Maandelijks worden  
ouders en leerlingen geïnformeerd via de nieuwsbrief ‘Frits Flits’ en  
natuurlijk is er op de website, www.fritsphilips.eu, veel informatie te vinden.



Bekijk ook onze Fritsbookpagina:
www.facebook.com/fritsphilipslyceummavo

Ontmoet Frits!
Voordat je je aanmeldt bij ons op school, organiseren we een aantal activiteiten,  
zodat je alvast kennis kunt maken met je toekomstige school.

Kennismaking*
• Informatieavond met lessen  
 dinsdag 20 november 2018
• Open avond en open dag  
  vrijdag 18 en  

zaterdag 19 januari 2019
• Frits Junior workshops  
  (ook voor groep 7) op  

woensdagmiddag na de 
herfstvakantie. Inschrijven 
verloopt via de website.

 
 Nieuwsgierig?  
Ga naar onze website voor 
uitgebreide informatie en  
om je aan te melden voor
(één van) onze activiteiten!
www.fritsphilips.eu

* Raadpleeg voor tijden onze website.

Aanmeldingen schooljaar 2019-2020*
Aanmeldingsweek voor leerlingen  
met extra ondersteuningsbehoefte is van
• maandag 4 t/m vrijdag 8 februari 2019.
Aanmeldingsweek voor reguliere leerlingen is van
• maandag 11 t/m woensdag 13 maart 2019.
Bij de aanname is het advies van de basisschool leidend.

Nog vragen?
Bezoek dan onze website  
of stuur een mail naar de 
leerlingcoördinator brugklas,
dhr. Y. van der Woude,  
wou@fritsphilips.eu  
of de coördinatoren  
aanname brugklasleerlingen,  
mevr. A. Slob, slo@fritsphilips.eu 
of mevr. I. van Dinteren  
din@fritsphilips.eu

Avignonlaan 1 - 5627 GA Eindhoven
Telefoon: 040 - 241 28 44

E-mail: fritsphilips@secvo.nl


