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 Beste leerlingen, ouders en/of verzorgers,
Onderwijs is voor ons meer dan alleen het overbrengen van kennis. Wij bereiden jongeren voor op 

de toekomst, zodat zij hun loopbaan kunnen vormgeven en een bijdrage kunnen leveren aan onze 

maatschappij. Dat doen wij met adequaat onderwijs en individuele begeleiding. Deze schoolgids 

bevat informatie over ons schoolbeleid, het beroepscollege, de zorgstructuur, leerlingbegeleiding 

en overige praktische zaken.

Wat wij belangrijk vinden:
Het beroepscollege geeft vorm aan het vernieuwde 

vmbo. Hierin nemen de beroepsgerichte vakken een 

sleutelpositie in en kunnen leerlingen een belangrijk 

deel van hun eigen programma samenstellen door 

middel van de beroepsgerichte keuzevakken. 

Het beroepscollege ligt verankerd in vier 

sleutelwoorden, DOEN, GROEI, POSITIEF en 

STRUCTUUR. Onze leerlingen leren door te doen. 

We begeleiden de leerlingen in hun groei, waarbij de 

ontwikkeling van vakmanschap richtinggevend is. Wij 

bieden een veilige leeromgeving, die door leerlingen 

en hun ouders positief wordt beoordeeld. Daarnaast 

bieden we leerlingen de structuur die nodig is om 

hun schoolloopbaan succesvol te doorlopen. 

Wij vinden het contact tussen onze school en de 

ouders belangrijk. Uw betrokkenheid als ouder is van 

belang voor een succesvolle schoolcarrière van uw 

kind. Via de mentoren houden wij u op de hoogte. 

Heeft u een vraag, aarzel dan niet contact op te 

nemen met de mentor. 

Informatie over onze school kunt u vinden op 

www.lingecollege.nl. Ik nodig u daarnaast van harte 

uit ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter. 

Een succesvol schooljaar toegewenst!

namens de schoolleiding,

Han ter Reegen, MME

locatiedirecteur

Voorwoord
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Het Lingecollege
Het beroepscollege is onderdeel van het Lingecollege. 

Wat we belangrijk vinden als school, staat beschreven in dit hoofdstuk. 

Ook de contactgegevens vindt u hier. 
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 Algemeen beeld van het Lingecollege
Het Lingecollege
Het Lingecollege is een openbare 

scholengemeenschap voor Tiel en de regio. Het 

Lingecollege is er voor alle leerlingen en biedt 

passend onderwijs voor ieder kind. Binnen het 

Lingecollege bieden we alle niveaus aan. 

Het beroepscollege bestaat uit praktijkgerichte 

programma’s en is er op twee niveaus: 

 basisberoepsgerichte leerweg of

 kaderberoepsgerichte leerweg

Met een diploma van het beroepscollege krijgt de 

leerling toegang tot het mbo, niveau 2 of 3.

Onze visie 

Onderwijs gaat verder dan kennisoverdracht. Het 

gaat ook over persoonlijke groei. Door oog te hebben 

voor mensen en verschillen juist te omarmen, 

ontdekken wij interesses en talenten van leerlingen.

Onze missie 

Wij begeleiden jongeren om op een zelfverzekerde 

en eigen wijze betekenis te kunnen geven aan hun 

toekomstige rol in de maatschappij.

Onze kernwaarden

Ontdekken: 
We bieden ruimte om met plezier te experimenteren 

en daarvan te leren.

Nieuwsgierig: 
We stimuleren elkaar en de wereld om ons heen 

en zoeken de verbinding op.

Vertrouwd: 
We bieden een veilige omgeving waar iedereen 

zichzelf kan zijn en we respect hebben voor elkaar.

Positief: 
We werken enthousiast aan onze eigen 

persoonlijke groei. We zien en waarderen de                    

positieve kant. Bij ons is het glas halfvol.

Betrokken: 
We werken samen aan een prettige relatie waarin we 

elkaar horen, zien en kennen. 

Het Lingecollege

Nieuwsgierig
We stimuleren elkaar en de 

wereld om ons heen en zoeken 

de verbindig op.

Ontdekken 
We bieden ruimte om met plezier 

te experimenteren en daarvan te leren.

Positief
We werken enthousiast aan 

onze eigen persoonlijke groei. 

We zien en waarderen de 

positieve kant, bij ons is het glas 

halfvol.

Betrokken
We werken samen aan een 

prettige relatie waarin we elkaar 

horen, zien en kennen.

Vertrouwd
We bieden een veilige omgeving 

waar iedereen zichzelf kan zijn en 

we respect hebben voor elkaar.

Visie

Onderwijs gaat verder dan kennisoverdracht. Het gaat 

ook over persoonlijke groei. Door oog te hebben voor 

mensen en verschillen juist te omarmen, ontdekken 

we interesses en talenten.

Missie

Wij begeleiden jongeren om op zelfverzekerde en 

eigen wijze betekenis te kunnen geven aan hun 

toekomstige rol in de maatschappij.

Samen
ontdekken
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Organisatiestructuur
De leiding van de school bestaat uit de bestuurder, 

de locatiedirecteuren en de afdelingsleiders. De 

bestuurder representeert de scholengemeenschap 

als geheel en is eindverantwoordelijk naar de

Raad van Toezicht.

Bestuurder
drs. P.J. (Peter) Ronner

Raad van Toezicht 
 drs. G.T. Niemeijer 

 voorzitter 

 R. van Alfen 

 drs. W. Brink 

 mr. J.N. Go-Hippe 

 drs. P. van Tuijl

Correspondentieadres bestuurder en Raad 
van Toezicht 
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel 

Postbus 224 

4000 AE Tiel

Team beroepscollege
Het team beroepscollege bestaat uit een vaste groep 

vakdocenten, mentoren en leerlingbegeleiders. De 

dagelijkse leiding is in handen van de locatiedirecteur 

en twee afdelingsleiders. De afdelingsleiders zijn 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken 

op school, het onderwijs en de voortgang van de 

leerlingen.

Locatiedirecteur
H.J.M. (Han) ter Reegen, MME

Onze afdelingsleiders 

 T.P. (Thijs) van den Brink

 leerjaar 2 t/m 4 van de afdelingen Logistiek,  

 Economie & Ondernemen en Techniek

 R. (Robert) van Galen

 leerjaar 1 basis en kader

 leerjaar 2 t/m 4 van de afdelingen Horeca,  

 Bakkerij & Recreatie en Zorg & Welzijn

Lingecollege beroepscollege

Teisterbantlaan 2 

4006 EB Tiel 

(0344) 61 43 41 

beroepscollege@lingecollege.nl

Het Lingecollege
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 Nieuwe leerlingen
Aanmelden en plaatsing
Het Lingecollege is een openbare scholengemeenschap voor Tiel en de regio en is er 

voor alle leerlingen. Binnen het Lingecollege bieden we alle niveaus aan. Leerlingen 

van groep 8 kunnen tijdens het schooljaar op verschillende manieren kennismaken met 

onze school.

De aanmeldformulieren zijn ieder jaar vanaf januari beschikbaar op onze website. 

Leerlingen worden geplaatst op basis van het schooladvies van de basisschool 

dat voor 1 maart is vastgesteld. De toelating van leerlingen wordt geregeld door de 

afdelingsleider. Na de sluitingsdatum hebben de verschillende afdelingsleiders van 

de brugklassen contact met de basisscholen om de aangemelde leerlingen en het 

plaatsing niveau te bespreken. Daarna volgt de definitieve plaatsing. 

Het Lingecollege

Op 22 januari 2020 hebben wij Open Huis en zijn alle 
aankomende leerlingen van harte welkom om kennis 
te maken met het Lingecollege.
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Beroepscollege
In dit hoofdstuk leest u meer over de onderwijskundige structuur van 

het beroepscollege, de profielen die worden aangeboden en de extra 

activiteiten van het beroepscollege. 
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 Onderwijskundige structuur van het 
beroepscollege
Op het beroepscollege bieden wij praktijkgericht en inspirerend onderwijs. De leerlingen volgen 

de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl). Beide leerwegen 

kenmerken zich door de grote hoeveelheid aan beroepsgerichte praktijkuren. De leerlingen leren 

door te doen. Leerlingen stromen door naar niveau 2 of 3 op het MBO.

Algemene vorming 

Op het beroepscollege volgen de leerlingen lessen 

in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, 

mens & maatschappij, kunstvakken en sport. In 

de derde klas staat ook het vak maatschappijleer 

op het programma. Op het beroepscollege nemen 

beroepsgerichte vakken een belangrijke plaats in.

Talent ontdekken
De beroepsgerichte leerlingen laten we in leerjaar 1 

samen met hun docenten ontdekken welke 

beroepsprofiel ze leuk vinden en waar hun talenten 

liggen. Onze bbl- en kbl-leerlingen krijgen de kans 

om te groeien door te doen in één van de vier 

profielen die het beroepscollege aanbiedt.

Horeca, bakkerij & recreatie 
(HBR)
In dit profiel staan koken, serveren, bakken en 

recreatie centraal. De leerlingen kunnen met dit 

profiel gaan werken in de horeca, in een bakkerij of 

in het toerisme. Klantvriendelijkheid is een vereiste. 

Belangrijke vakken in dit profiel zijn: economie 

en wiskunde.

Logistiek, economie & 
ondernemen (LEO)
Dit profiel bereidt leerlingen voor op het werken in de 

detailhandel, commercie, administratie, logistiek en/

of transport. In de regio Rivierenland is binnen deze 

profielen veel werkgelegenheid. Belangrijke vakken in 

dit profiel zijn wiskunde en economie.  

Beroepscollege
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Produceren, installeren en 
energie (PIE)
Binnen dit profiel verwerft de leerling technische 

vaardigheden. Het technische profiel is volop in 

ontwikkeling. Wij bieden de leerlingen een gedegen 

technische basis waarmee zij de mogelijkheid 

hebben tot het volgen van een breed scala aan 

technische vervolgopleidingen. Belangrijke vakken in 

dit profiel zijn wiskunde en natuur-scheikunde (Nask).

 

Zorg & Welzijn (ZW)
In dit profiel draait het om het verzorgen en 

ondersteunen van een brede groep mensen 

bij handelingen die zij zelf niet kunnen 

verrichten. Zelfstandig werken, samenwerken en 

communicatieve vaardigheden worden in dit profiel 

verder ontwikkeld. Profielen waarin leerlingen 

na een passende vervolgopleiding uitstromen, 

zijn bijvoorbeeld de jeugdzorg, ouderenzorg en 

gehandicaptenzorg. Belangrijke vakken in dit profiel 

zijn: biologie, maatschappijkunde en wiskunde.

Profiel kiezen
We willen de leerling zoveel mogelijk het profiel 

laten kiezen dat bij hem of haar past. In de brugklas 

oriënteren de leerlingen zich op bovengenoemde 

profielen. Gaandeweg het schooljaar valt er steeds 

een profiel af en krijgen de leerlingen steeds meer 

les in de overblijvende profielen. Uiteindelijk kiest de 

leerling in mei het profiel van zijn of haar voorkeur. 

Vanaf leerjaar 2 volgen de leerlingen 6 lesuren 

in het eigen profiel en 3 lesuren in een aan het 

profiel gerelateerd vak. Zo verwerven ze zich de 

vaardigheden die horen bij het gekozen profiel.

In leerjaar 3 en 4 werken de leerlingen aan hun 

examenprogramma. Per week volgen ze 12 uur lessen 

in het beroepsgerichte vak. Elk beroepsgericht vak 

heeft een vaste opbouw. Elke leerling volgt vier 

verplichte modules, die worden afgesloten met een 

landelijk examen. Daarnaast kiezen de leerlingen vier 

keuzevakken. Deze vakken worden aangeboden in 

een zogenaamde stream. De keuzevakken worden 

afgesloten met een schoolexamen.   

We helpen de leerling bij het kiezen van hun profiel 

in een speciaal programma loopbaanoriëntatie en 

–begeleiding (LOB).  Het is een volledig programma 

waaronder zowel de keuzes die leerlingen kunnen 

maken als de oriëntatie op de arbeidsmarkt valt. 

We laten de leerlingen ontdekken welke talenten 

ze hebben en welke  beroepsrichtingen bij hen 

passen. Leerlingen leren zelf kiezen, wij nemen het 

keuzeproces niet over. 
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Beroepscollege

Op de website van de school is terug te vinden uit welke programmaonderdelen de streams bestaan. 

Loopbaanbegeleiding
Onze coördinator loopbaanbegeleiding is de heer D. Enkelaar, enk@lingecollege.nl 

Stages
Leren door doen. Dat doe je niet alleen in school, maar ook daarbuiten. Onze leerlingen 

maken kennis met de werkwereld en lopen daarom stage. De stages zijn niet vrijblijvend 

en maken onderdeel uit van het lesprogramma.

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 & 4

Profielvak

HBR

LEO

PIE

Z&W

Oriëntatiefase / 

beroepsprofiel 

kiezen

Vaklessen in 

profielvak met 

profielgebonden 

sectorvak

Profielgebonden 
sectorvak

Economie

Economie

Natuur/scheikunde

Biologie

Streams

Horeca-1
Horeca-2

Handel
Transport

Metaal
Klimaat
Technologie
Bouwen

Beauty
Health & Care

Bedrijvendag 
voor klas 2

Algemene stage 
klas 3

Maatschappelijke 
stage

Beroepsstage 
klas 4

In samenwerking met de ondernemerscoöperatie Tiel 

organiseren we een bedrijvendag voor de leerlingen van klas 

2. De leerlingen gaan op bezoek bij verschillende bedrijven en 

ontmoeten jonge werknemers, met wie ze in gesprek gaan over 

hun beroepsloopbaan.

Voor de meivakantie gaan de leerlingen in één week 20 uur 

stage lopen bij een bedrijf of een organisatie. Ze leren hoe ze 

zich moeten presenteren of hoe ze om moeten gaan met de 

regels van het bedrijf of de organisatie. De leerlingen moeten 

zelf hun stageplek zoeken. De begeleiding is in handen van de 

mentor.

Het beroepscollege vindt het belangrijk dat onze leerlingen 

een maatschappelijke stage lopen. Het draagt bij aan de 

persoonlijke groei en ontwikkeling. Leerlingen doen voor een 

periode (onbetaald) vrijwilligerswerk voor bijvoorbeeld een 

buurtcentrum of een dierenasiel. Sommige leerlingen gaan aan 

het werk voor een goede-doelen-organisatie zoals Amnesty 

International of het Rode Kruis.

De examenleerlingen lopen in hun laatste schooljaar voor de 

herfstvakantie twee weken een beroepsstage. De leerlingen 

zoeken zelf hun stageplaats en worden daarin begeleid door 

hun vakdocenten.
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Beroepscollege
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Kunstvakken
Als onderdeel van de persoonlijke groei volgen de 

leerlingen in de brugklas een aantal kunstvakken. 

Naast beeldende vorming en muziek is er een 

introductie in het vak drama. Bij deze vakken ligt 

het accent op het experimenteren met creativiteit, 

samen toneelspelen en jezelf positief in de 

schijnwerpers plaatsen. Laten zien wie je bent, 

in een veilige omgeving. Na de brugklas kiest de 

leerling één kunstvak om verder te verkennen in 

leerjaar 2. Leerlingen kunnen ook kiezen voor het vak 

informatiekunde. Vanaf leerjaar 3 volgen de leerlingen 

het vak ‘culturele en kunstzinnige vorming’ (CKV). 

Binnen dit vak zijn er geen lessen, maar wordt er 

gewerkt in projecten, met o.a. museumbezoek. Ook 

een bezoek aan het culturele centrum ZINDER staat 

op het programma. 

Steunles voor kernvak (KVE)
In de onderbouw van het beroepscollege krijgen de 

leerlingen die achterstanden hebben in één van de 

kernvakken; Nederlands, Engels, wiskunde of rekenen, 

een uur extra ondersteuning. Het volgen van dit extra 

uur is verplicht. De mentor bepaalt in overleg met de 

vakdocent welke leerling een kernvak moet volgen.

De Lingeweek 

Ons onderwijs richt zich niet alleen op kennis en 

inzicht, maar ook op vaardigheden. Wij streven 

met ons onderwijs naar meer toepassing en 

meer vaardigheden. Om dit te realiseren, vinden 

er culturele activiteiten, projecten en excursies 

plaats. Deze hebben een duidelijke relatie met het 

lesprogramma en de sociale ontwikkeling van onze 

leerlingen. Leerlingen in leerjaar 1 en 2 hebben aan 

het einde van iedere periode de Lingeweek.

Voor leerlingen in leerjaar 3 wordt aan het einde 

van het leerjaar ook een Lingeweek georganiseerd. 

De leerlingen kunnen kiezen uit een programma 

‘Rondom Tiel’ of deelnemen aan een buitenlandreis. 

Ook nemen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 

gedurende het jaar deel aan diverse excursies. Het 

excursieaanbod is afhankelijk van de leerweg en het 

gekozen profiel. 

De Lingeweek voor leerlingen uit leerjaar 4 staat 

vooral in het teken van het voorbereiden op het 

komende examen.

Beroepscollege

Themaweken
Tijdens het schooljaar zijn er vier themaweken. 

Tijdens de mentorlessen worden de thema’s met 

de leerlingen besproken. Ook zijn er verschillende 

schoolactiviteiten in het kader van de themaweek. 

De themaweken 2019-2020 gaan over pesten, 

mediawijsheid, de liefde en een gezonde school.

Sportactiviteiten 

Jaarlijks organiseert de sectie lichamelijke opvoeding 

voor de leerlingen van alle leerjaren één of meerdere 

sportdagen waarbij volleybal, schaatsen, zwemmen 

en skiën tot de mogelijkheden behoren. Dit zijn 

gewone schooldagen, waardoor deelname verplicht 

is. In het kader van Olympic Moves wordt ook 

deelgenomen aan toernooien in het land.

Open Podium en Linge Award 

Ieder jaar verzorgt onze school een open podium: 

leerlingen gaan met elkaar de strijd aan op het gebied 

van dans, zang en muziek. Het gaat om plezier in 

de kunst. De winnaars nemen het tegen elkaar op 

tijdens de finale van de Linge Award. Elk verkocht 

toegangskaartje levert geld op voor de kinderafdeling 

van Ziekenhuis Rivierenland.
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Leerlingbegeleiding
Leerlingbegeleiding maakt een belangrijk deel uit van ons onderwijs. 

Elke leerling krijgt passende begeleiding. Zo zorgen we ervoor dat 

leerlingen gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. 
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 Leerlingbegeleiding
Mentor en mentoruur
Leerlingbegeleiding maakt een belangrijk deel uit 

van ons onderwijs. Elk kind krijgt de begeleiding 

die nodig is. We zorgen er samen met ouders voor 

dat leerlingen gelijke kansen krijgen om zichzelf 

te ontwikkelen. Het eerste aanspreekpunt voor 

leerlingen is de mentor. De mentor bespreekt de 

voortgang en studieresultaten. De mentor helpt 

nieuwe leerlingen bij het wennen aan de school en 

de klas, begeleidt leerlingen bij het leren en is het 

eerste aanspreekpunt voor ouders. Verder informeert 

de mentor de leerlingen over de ouderavonden, 

activiteitenweken en organiseert met de leerlingen 

een klassenactiviteit. De mentor maakt voor zijn 

klas een groepsplan, zodat alle vakdocenten kunnen 

zien welke begeleidingsbehoefte de leerlingen 

hebben. Als de reguliere begeleiding van één of meer 

leerlingen ontoereikend blijkt, kan de mentor de hulp 

inroepen van de leerlingbegeleider. In deze gevallen 

kan de mentor samen met de leerlingbegeleider een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opstellen dat 

regelmatig met leerling en ouders wordt besproken 

en geëvalueerd. De mentor ziet de leerling tijdens de 

mentorles, de loopbaanoriëntatie en tijdens de eigen 

vaklessen. Voor de mentorlessen wordt de methode 

‘Tumult’ gebruikt waarin studievaardigheden worden 

geoefend en waarbij sociale vaardigheden aan de 

orde komen.

Leerlingbegeleiders 
Het beroepscollege beschikt over twee 

leerlingbegeleiders. Zij zijn er in de eerste plaats 

voor de leerlingen. Leerlingen kunnen altijd 

bij hen terecht. De leerlingbegeleiders zijn het 

aanspreekpunt voor mentoren en ondersteunen bij 

gesprekken met ouders en externe hulpverleners. 

Ze zijn contactpersoon voor de schoolarts, 

leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werker 

en externe instellingen. 

Onze leerlingbegeleiders 

 Marco van Peer: klas 1 en 3 beroepscollege,  

 pee@lingecollege.nl   

 Tom van Beek: klas 2 en 4 beroepscollege,  

 bkt@lingecollege.nl

 

Leerlingbegeleiding

Extra ondersteuning
Het kan zijn dat een leerling extra begeleiding nodig 

heeft. Op iedere locatie is er een zorgteam om 

leerlingen te helpen en om leraren te adviseren over 

de beste aanpak in de les. Het zorgteam wordt waar 

nodig bijgestaan door een schoolmaatschappelijk 

werker en een schoolverpleegkundige/arts. 

Het zorgteam heeft regelmatig overleg met 

leerlingbegeleiders die, namens de mentoren, 

leerlingen kunnen aanmelden bij het zorgteam. Na 

aanmelding wordt bekeken welke specifieke hulp 

gewenst is. 

Zorgcoördinator en 
orthopedagoog 

De zorgcoördinator coördineert de behandeling 

van specifieke zorgvragen. De orthopedagoog 

wordt ingeschakeld bij het doen van psychologisch 

onderzoek en heeft een adviserende rol bij het 

zorgoverleg. In onze school zijn dit:

 Malou Klomberg: zorgcoördinator/   

 orthopedagoog, kmb@lingecollege.nl;

  Judith Greuters: orthopedagoog, 

 grs@lingecollege.nl.

Vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt 

voor leerlingen, die een vertrouwelijk gesprek 

willen in het geval van persoonlijke en/of sociale 

problemen, die de schoolgang in de weg staan. De 

vertrouwenspersoon is er ook voor klachten over 

(seksuele) intimidatie. De vertrouwenspersoon kan 

bereikt worden via de mentor, de leerlingbegeleider of 

de zorgcoördinator.

Counseling 

De counselor is een aanspreekpunt voor leerlingen 

die willen praten over problemen die zij ervaren. 

Er kunnen persoonlijke en/of sociale problemen zijn, 

die een ontspannen en prettig verblijf op school in 

de weg staan. De counselor probeert de leerling 

te ondersteunen en samen met de leerling naar 

oplossingen te zoeken en problemen beheersbaar 

te maken. De counselor kan bereikt worden via de 

mentor, de leerlingbegeleider of de zorgcoördinator.  

ZIT (zorg-intern-team) en ZAT 
(zorg-advies-team)
Wanneer er meer begeleiding nodig is, kan de leerling 

worden aangemeld bij het ZIT. Dit overleg bestaat 
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uit de leerlingbegeleider, de orthopedagoog en de 

zorgcoördinator. Uit dit overleg volgt een advies 

ten aanzien van passende ondersteuning voor 

de leerling. Het ZAT is een multidisciplinair team, 

bestaande uit begeleiders binnen de school en 

externe instanties zoals de leerplichtambtenaar, GGD 

en schoolmaatschappelijk werk. Het team adviseert 

over de zorg voor leerlingen. Het gaat vrijwel altijd 

om complexe en/of meervoudige problematiek. 

Ouders worden altijd op de hoogte gebracht van een 

aanmelding.

Jeugdarts 

Elke leerling wordt aan het einde van het eerste 

leerjaar schriftelijk uitgenodigd voor een periodiek 

geneeskundig onderzoek. Dit onderzoek door de 

jeugdarts vindt op school plaats. Het onderzoek 

is een vervolg op de onderzoeken uit de 

basisschoolperiode. Leerlingen uit andere leerjaren 

en/of ouders/verzorgers kunnen een afspraak maken 

met onze jeugdarts (Karin Snippe) via tel. 

(0344) 69 87 00. Bij (langdurig) verzuim kan op 

verzoek van ons of de leerplichtambtenaar de leerling 

uitgenodigd worden bij de jeugdarts. Hiervan worden 

ouders/verzorgers altijd op de hoogte gebracht. 

Er zijn daarnaast twee schoolverpleegkundigen 

aanwezig die leerlingen kunnen helpen bij allerlei 

problematiek. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige 

van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om jongeren 

gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies 

en wijzen de weg naar goede hulp, als dit nodig 

is. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beantwoordt 

vragen van leerlingen en ouders op het gebied van 

ontwikkeling, gezondheid en opvoeding. Indien 

gewenst dan kunt een afspraak maken. Dit kan via 

088-144 71 11  (bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 

12.00 en van 12.30 – 16.30 uur).

Diëtist
Indien gewenst, is er voor leerlingen een diëtist 

aanwezig. Een diëtist kan het volgende voor een 

leerling betekenen:

 Beantwoorden van vragen over    

 voeding.

 Hulp bieden aan leerlingen die door de   

 schoolverpleegkundige of schoolarts naar de  

 diëtist zijn verwezen.

 Leerlingen helpen met klachten die mogelijk  

 met voeding te beïnvloeden zijn.

Leerlingbegeleiding

 Het geven van persoonlijk    

 voedingsadvies.

 Het samen zoeken naar oplossingen   

 voor momenten waarop het    

 moeilijk is de adviezen in praktijk te brengen. 

Is de leerling jonger dan 18 jaar, dan zijn aan de 

gesprekken geen kosten verbonden. Voor meer 

informatie, kunt u bellen met (0344) 63 17 31 

(diëtistenpraktijk Becks&Havers).

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Schoolmaatschappelijk werk ondersteunt het 

onderwijs bij het zo goed mogelijk laten verlopen 

van de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast 

is de schoolmaatschappelijk werker beschikbaar 

voor opvoedkundige of algemene vragen. De 

schoolmaatschappelijk werker is wekelijks aanwezig. 

De schoolmaatschappelijk werkster (mevrouw Van 

den Eerenbeemt) kan bereikt worden per e-mail: 

schoolmaatschappelijkwerk@stmr.nl.

Leerplichtambtenaar 

De leerplichtambtenaar onderhoudt intensief 

contact met ons verzuimbureau en het zorgteam 

en voert regelmatig preventieve gesprekken met 

leerlingen. Op onze school is eenmaal per week de 

leerplichtambtenaar van de gemeente Tiel aanwezig. 

De leerplichtambtenaar heeft tot taak om te laat 

komen en/of ongeoorloofd verzuim tegen te gaan 

en denkt mee wanneer het gaat om complexe 

verzuimproblematiek. Leerlingen en ouders kunnen 

worden opgeroepen. De leerplichtambtenaar (mevr. 

Van den Boom) van de gemeente Tiel kan bereikt 

worden via: jvdboom@tiel.nl.

Externe vertrouwenspersoon 

GGD Gelderland-Zuid vult voor ons de rol van externe 

vertrouwenspersoon in. Via het secretariaat kan 

contact opgenomen worden met één van de vier 

externe vertrouwenspersonen verbonden aan de 

GGD. 

Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Organisaties, waaronder onderwijsinstellingen, die 

te maken kunnen krijgen met kindermishandeling en 

huiselijk geweld zijn wettelijk verplicht de meldcode 

huiselijk geweld te volgen. De meldcode beschrijft 

wat een professional moet doen bij vermoedens 
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Leerlingbegeleiding

van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Wij 

hebben voor meldingen een functionaris aangesteld. 

 

Passend onderwijs
Met de invoering van de wet passend onderwijs is 

de school verplicht ervoor te zorgen dat elk kind een 

passende onderwijsplaats krijgt. Dit geldt ook voor 

kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Zie www.swvrivierenland.nl voor meer informatie.

In het kader van deze wet bieden wij de volgende 

extra ondersteuning:

Studiebegeleiding 

Studiebegeleiding vindt heel specifiek plaats voor 

leerlingen waarbij een leerprobleem is vastgesteld. 

Dit gebeurt in de regel aan het einde van de lesdag. 

Soms komt het voor dat leerlingen ook tijdens een 

reguliere les voor extra ondersteuning begeleidt 

worden door één van onze studiebegeleiders. 

Verzuimbegeleiding 

Leerlingen die meer dan gemiddeld wegens ziekte 

verzuimen, kunnen worden opgeroepen voor een 

bezoek aan de jeugdarts of sociaalverpleegkundige. 

Doel van het bezoek is nagaan welke problemen 

hebben geleid tot het verzuim en welke 

mogelijkheden er zijn om deze problemen op te 

lossen.

Dyslexie of 
dyscalculiebegeleiding 

Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring 

kunnen gebruik maken van faciliteiten als extra 

tijd. Daarnaast zijn hulp- en oefenprogramma’s 

beschikbaar. De school heeft een protocol waarin 

beschreven is op welke manieren ondersteuning 

geboden wordt. 

Motorische Remedial Teaching 

MRT bestaat veelal uit speelse oefenvormen die 

passen bij de motorische ontwikkeling van leerlingen 

met een motorische achterstand en richt zich op de 

fijne en grove motoriek. 

Faalangstreductietraining 

Een verhaal voor de klas presenteren, mondeling 

overhoord worden of een proefwerk kan leerlingen 

soms extra spanning geven. Dan is er wellicht sprake 

van faalangst. Als een leerling vermoedelijk faalangst 

heeft, kan dit op school getest worden. Afhankelijk 
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van de testuitslag kan de leerling een passende 

training volgen. Heeft een leerling in het examenjaar 

last van faalangst? Dan krijgt hij of zij een speciale 

examenvreestraining. 

Rots en Water 
In deze training leren leerlingen grenzen aan te 

geven en rekening te houden met de grenzen van 

een ander. Ook leren zij rustig te blijven in lastige 

situaties en hoe om te gaan met groepsdruk. Deze 

training kenmerkt zich door een veelheid aan fysieke 

oefeningen.

TOPs! training 

In de TOPs! training wordt geleerd om denkfouten 

die tot negatieve gedachten en onwenselijk gedrag 

leiden om te zetten in positief gedrag. We denken 

hierbij aan: sociale vaardigheden en omgaan met 

boosheid. Aanmelding geschiedt op initiatief van de 

school in overleg met ouders.

Begeleiding 'Leren leren' 
Veel leerlingen vinden het lastig om hun huiswerk, 

hun toetsen en bijvoorbeeld werkstukken goed 

te plannen. Voor de leerlingen die niet voldoende 

hebben aan de ondersteuning van de mentor hierbij, 

is er in leerjaar 1 een cursus ‘Leren Leren’. In deze 

cursus leren leerlingen bijvoorbeeld hoe zij op een 

handige manier een agenda kunnen gebruiken of 

hoe zij zich goed voor kunnen bereiden op een toets, 

waarbij ze een lang hoofdstuk met veel begrippen 

moeten kennen. 

 

Training executieve vaardigheden
De training executieve vaardigheden is voor 

leerlingen die, ondanks de hulp van ouders, docenten 

en soms medicatie, toch nog vaak taken niet zo goed 

kunnen uitvoeren, afgeleid worden, dingen vergeten 

of het moeilijk vinden rustig te reageren. Deze 

leerlingen kunnen daar zelf ook veel last van hebben. 

In de training leren leerlingen welke vaardigheden zij 

nodig hebben om hun gedrag aan te sturen en hoe 

ze deze vaardigheden kunnen trainen. 

Leerlingbegeleiding
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Overige informatie
In dit hoofdstuk meer informatie over de dagelijkse gang van zaken, 

praktische informatie over lestijden, ziekmeldingen en informatie over 

omgangsregels.  
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 De dagelijkse gang van zaken
Indeling van klassen
Onze brugklassen worden ingedeeld op basis 

van het plaatsingsadvies van de basisschool. Wij 

onderscheiden basis- en kader klassen. De jaren erna 

worden de klassen opnieuw ingedeeld.

Schoolpas 

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elke 

leerling een schoolpas. Een leerling heeft de 

schoolpas altijd bij zich en gebruikt de schoolpas voor 

het werken in het computerlokaal of het bezoeken 

van schoolfeesten. Ook wanneer een leerling te laat 

is, dient de schoolpas getoond te worden bij het 

verzuimloket. Als een leerling de schoolpas kwijt is, 

moet hij of zij een nieuwe pas aanvragen. De kosten 

hiervan zijn €2,50.

Rooster
Wij proberen voor alle leerlingen tot een werkbaar 

rooster te komen. Het is belangrijk dat de leerling een 

gevarieerde lesdag heeft, met voldoende afwisseling 

tussen theoretische en praktische vakken. Er kunnen 

wijzigingen in roosters optreden door afwezigheid 

van docenten. In uitzonderlijke situaties kunnen we 

overgaan tot een verkort lesrooster; de lessen duren 

dan 40 minuten in plaats van 50 minuten. Roosters 

kunnen door leerlingen en ouders altijd via Magister 

geraadpleegd worden.

Aanwezigheid in de lessen 

Leerlingen zijn verplicht alle lessen van het voor 

hen geldende lesrooster te volgen. Als school zijn 

wij wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te 

registreren. Vrijstelling kan slechts worden verleend 

na overleg met de afdelingsleider. Telaatkomers halen 

voor hun eerste les op die dag, een briefje bij de 

servicebalie. Daarna gaan ze naar de les. 

Indien door verzuim, anders dan door ziekte, toetsen 

worden gemist, neemt de leerling van tevoren 

contact op met de docent. Anders bestaat het risico 

dat het werk niet kan worden ingehaald.

Bij terugkomst op school dient de leerling zich 

nog dezelfde dag op de hoogte te stellen van het 

opgegeven huiswerk.

Overige informatie

Lestijden
De lessen duren 50 minuten. Leerlingen moeten 

op tijd in de les zijn. Een leerling die te laat in de les 

komt, wordt geregistreerd in Magister. De lestijden 

zijn als volgt. 

1e lesuur 08.15 - 09.05 uur

2e lesuur 09.05 - 09.55 uur

pauze  09.55 - 10.15 uur

3e lesuur 10.15 - 11.05 uur

4e lesuur 11.05 - 11.55 uur

pauze  11.55 - 12.25 uur

5e lesuur 12.25 - 13.15 uur

6e lesuur 13.15 - 14.05 uur

pauze  14.05 - 14.20 uur

7e lesuur 14.20 - 15.10 uur

8e lesuur 15.10 - 16.00 uur

9e lesuur 16.00 - 16.50 uur

Leerlingen die het profiel HBR volgen, hebben 

een aantal keren les tot 20.00 uur. Tijdens deze 

lessen verzorgen ze het diner voor de gasten in het 

restaurant. De volgende dag vervallen de eerste 

lesuren HBR voor deze leerlingen. 

Een aantal keren per jaar zal er gewerkt worden 

met een verkort lesrooster. De lessen duren dan 40 

minuten. De pauzes worden niet ingekort. 

Ziek
Als een leerling ziek is, dient dit dagelijks voor 

08.15 uur gemeld te worden. Wij ontvangen een 

ziekmelding bij voorkeur digitaal, d.m.v. een mail 

aan: verzuimtb@lingecollege.nl. Mocht het digitaal 

niet lukken, dan kunt u bellen naar: (0344) 61 43 41. 

Mocht een melding achterwege blijven, dan is de 

reden van afwezigheid van uw kind bij onze docenten 

niet bekend. De leerling wordt dan geregistreerd als 

ongeoorloofd afwezig. In zulke situaties gelden de 

verzuimregels uit de leerplichtwet. Een leerling dient 

iedere dag te worden ziek gemeld (dus niet alleen op 

de eerste ziektedag). Als een leerling een toets heeft, 

is afmelding vóór aanvang verplicht.

Een leerling die ziek wordt op school, gaat naar 

de servicedesk. De servicedesk medewerker 

bepaalt of de leerling naar huis mag gaan. Bij de 

onderbouwleerlingen is er contact met de ouders/

verzorgers. Bij terugkeer op school brengt de leerling 

de retourmelding mee, voorzien van de handtekening 

van een van de ouders/verzorgers en levert deze in 

bij de servicedesk.

Medisch bezoek
Bezoeken aan arts, tandarts of orthodontist moeten 

buiten de schooltijden worden afgelegd. Als dit bij 



4140

Lingecollege  -  Schoolgids 2019 - 2020

uitzondering niet mogelijk is, kan verzuim van lessen 

worden aangevraagd via een absentieverklaring. Dit 

formulier is verkrijgbaar bij de servicedesk en moet 

ruim van tevoren worden ingeleverd. Bij terugkeer op 

school meldt de leerling zich bij de servicedesk.

Verlof 
Slechts bij hoge uitzondering geeft de afdelingsleider 

toestemming om tijdens lestijd met vakantie te gaan. 

De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid 

voor de mogelijk ongunstige effecten van een 

dergelijke vakantie op de prestaties van de leerling.

Verlof kan, behalve voor een medisch bezoek, ook 

aangevraagd worden voor: 

 een speciale gebeurtenis (zoals een bruiloft  

 of een begrafenis) 

 een buitenschoolse activiteit (zoals een open  

 dag van een vervolgopleiding) 

De verlofaanvraag dient minimaal drie werkdagen 

voor het verlof te worden ingediend. Alleen 

na goedkeuring wordt de afwezigheid van de 

betreffende leerling als geoorloofd aangemerkt.

Bezoek Open Dagen
Verlof voor het bezoeken van open dagen wordt 

verleend door de afdelingsleider na overleg met de 

adviseur loopbaanoriëntatie.

Lesuitval 
Uiteraard proberen wij lesuitval zoveel mogelijk te 

vermijden. Docenten die langdurig afwezig zijn, 

worden vervangen. Leerlingen worden bij lesuitval 

opgevangen door vakdocenten en/of 

toezichthouders. Als er tussenuren ontstaan kunnen 

leerlingen met hun schoolwerk aan de slag in de aula 

van de school.  

Schoolvakanties
Herfstvakantie  

19 oktober t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie  

21 december 2019 t/m 5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie  

22 februari t/m 1 maart 2020

Meivakantie  

25 april t/m 3 mei 2020 

Zomervakantie  

18 juli t/m 30 augustus 2020

Alle andere vrije dagen zijn te vinden in de 

jaarkalender op de website.

  

Overige informatie
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Pont uit de vaart 

Als de pont niet vaart, regelt de school met ingang 

van de eerstvolgende dag een bus. De bus rijdt ’s 

morgens vroeg en aan het einde van de middag 

en stopt in drie dorpen: Beneden-Leeuwen, 

Dreumel en Wamel. De kosten van de bus komen 

ten laste van de school. De vertrektijden van de 

bus worden gepubliceerd op de website en op de 

informatieschermen in de school en zijn globaal als 

volgt:

Vertrektijd bus:

’s morgens:     

 07.15 uur: Heerewaarden (kruising Burg.  

 Woltersstraat/Variksestraat)

 07.25 uur: RK kerk Dreumel

 07.40 uur: RK kerk Wamel

 07.50 uur: Lidl (Zandstraat) 

 Beneden-Leeuwen

’s middags:      

 16.15 uur: vanaf Tielerwaardlaan 

 en Teisterbantlaan 

 16.20 uur: vanaf Heiligestraat

Wijzigingen voorbehouden

 

Onze schoolregels
Alle regels binnen het Lingecollege kunnen 

samengevat worden in één hoofdregel: “We 

behandelen elkaar met respect”. Dat geldt voor 

iedereen op school. We hebben aandacht en 

waardering voor elkaar. 

Zorgvuldigheid en respect verwachten we ook 

als het gaat om spullen van anderen en van de 

school. Je helpt mee om de school en de omgeving 

schoon en netjes te houden. Om de belangrijkste 

schoolregels goed te onthouden, hebben we een 

handig hulpmiddel: ‘STOER’. STOER is gebaseerd op 

het stimuleren van positief gedrag. 

Samen gebruiken we dezelfde taal 
Om ervoor te zorgen dat we op een respectvolle 

manier met elkaar omgaan, beginnen we met ons 

taalgebruik. In welke situatie dan ook, uiten we ons 

in begrijpelijke Nederlandse taal, waarbij we niet 

schelden. Op deze manier kunnen we ons op een 

respectvolle manier inleven in de ander.

Telefoon of device uit en uit het zicht
Telefoons, tablets en andere devices mogen in de 

Overige informatie

pauze in de aula en op het schoolplein gebruikt 

worden. In de les is het gebruik hiervan niet 

toegestaan. Ze mogen alleen ingezet worden als de 

docent dat (vooraf) aangeeft. Anders zijn deze uit 

én uit het zicht. Privacy is voor iedereen belangrijk. 

Daarom is het niet toegestaan om ongevraagd 

beeld- of geluidsopnames te maken in het gebouw 

of tijdens schoolactiviteiten. Een device dat in beslag 

wordt genomen, kan na 16.00 uur worden opgehaald. 

Voor opleidings- en trainingsdoeleinden kunnen 

door medewerkers beelden worden opgenomen van 

klassensituaties. Deze beelden zijn enkel voor intern 

gebruik. 

Opruimen is normaal 
In de aula, lokalen en gangen staan afvalbakken. We 

doen een beroep op elkaar, om de school leefbaar 

en schoon te houden. Iedere leerling kan door een 

medewerker aangesproken worden om iets op te 

ruimen, ook als het niet bij hem/haar vandaan komt. 

Samen houden we de school schoon. 

Eten en drinken op aangewezen plaatsen 
Eten en drinken tijdens de lessen is niet toegestaan. 

Het is voor iedereen fijn om te kunnen werken in een 

schone en opgeruimde omgeving of lesruimte. Voor 

een schone school zorgen we samen. 

Respect voor alle personen
We benaderen iedereen met respect. Als een leerling 

zich gekwetst voelt door de ongewenste benadering 

of intimiteit van iemand anders op school, kan hij dat 

vertellen aan de mentor, de leerlingbegeleider, een 

vertrouwenspersoon of de afdelingsleider. Er kan 

eventueel ook een klacht ingediend worden. Wij doen 

een beroep op leerlingen om het altijd te melden 

als ze gepest worden of als ze merken dat iemand 

anders gepest wordt.

Rookvrije school
Het Lingecollege doet mee aan de alliantie Rookvrije 

generatie Tiel. Niet alleen het schoolgebouw 

is rookvrij, maar ook het terrein rondom het 

schoolgebouw is volledig rookvrij. De school 

respecteert de wettelijke bepalingen met betrekking 

tot het gebruik van alcohol en past deze toe. 

Computergebruik
Voor het gebruik van een computer heeft de leerling 

de schoolpas nodig. Leerlingen mogen op school de 
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internet- en e-mailfaciliteiten voor schooldoeleinden 

gebruiken.

Schade en waardevolle spullen 

Schade aan waardevolle spullen is altijd vervelend. 

Wij adviseren geen waardevolle spullen mee naar 

school te nemen. Ze zijn voor de lessen niet nodig. 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of 

vernielingen aan bezittingen van leerlingen. Ouders 

zijn aansprakelijk voor schade die hun zoon of 

dochter veroorzaakt. 

Kleding 

Tijdens schoolactiviteiten dragen leerlingen en 

medewerkers gepaste kleding. Daarnaast zijn jassen, 

handschoenen, petten en dergelijke alleen buiten 

het schoolgebouw toegestaan. Hoofddoeken dienen 

zo te worden gedragen, dat goede communicatie 

mogelijk is. Dit betekent dat ten minste de 

wenkbrauwen, de kin en de zijkanten van het gezicht 

onbedekt zijn. 

Vakkleding
Bij de beroepsgerichte vakken dragen de leerlingen 

vakkleding die bij de beroepsrichting past. 

De docenten zorgen ervoor dat de leerlingen de 

juiste kleding krijgen. Tijdens de lessen moet de 

kleding altijd worden meegebracht. Zonder de 

beroepskleding kan er niet worden deelgenomen 

aan de les. Ouders/verzorgers dienen er samen met 

hun kind voor te zorgen dat de kleding schoon en 

verzorgd blijft. 

Sportkleding
Bij lichamelijke opvoeding wordt verwacht dat 

leerlingen gymkleding dragen waarin je goed en 

veilig kunt sporten. Denk hierbij aan goede schoenen 

en, indien van toepassing, een sporthoofddoek. 

Sieraden zijn niet toegestaan. Onderbouw leerlingen 

dragen een wit T-shirt met het logo van de school. 

Dit kan tegen een gereduceerd tarief (± € 9,-) vanaf 2 

september 2019 besteld worden bij Sport-Inn Tiel.

Sociale media
De school heeft een protocol voor het gebruik van 

sociale media. Deze is te vinden op de website. 

We verwachten van iedereen dat fatsoensnormen 

worden gehanteerd, net als in de ‘analoge wereld’. 

Dit betekent dat we digitaal pesten niet tolereren! 

Bij onheus gebruik van de digitale mogelijkheden 

grijpt de schoolleiding in.

Foto en film 

Er zitten op onze school leerlingen die van hun 

ouders niet op foto en film mogen worden gezet of 

die dat zelf niet willen (leerlingen van 16 en ouder 

dienen zelf toestemming te geven voor het gebruik 

van hun persoonsgegevens). Wij vragen iedereen 

terughoudend te zijn bij het maken van foto’s 

of filmpjes tijdens schoolactiviteiten en vragen 

de ouders alleen van hun eigen kind(eren) foto’s 

te nemen. Foto’s of filmpjes waarop ook andere 

mensen (leerlingen, leraren, ouders) dan alleen 

eigen kind(eren) herkenbaar zijn, mogen niet worden 

gedeeld via sociale media.

Leerlingenstatuut
Ook heeft de school een leerlingenstatuut waarin 

rechten en plichten van de leerlingen zijn benoemd.

Het leerlingenstatuut staat op de website.  
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 Bevordering leerlingen
Toetsen maken deel uit van het onderwijs. Leerlingen moeten zich goed kunnen voorbereiden. 

Er gelden afspraken over proefwerken en praktische opdrachten om ervoor te zorgen dat ze 

goed gemaakt kunnen worden. De afspraken liggen vast in het leerlingenstatuut, dat te vinden 

is op onze website: www.lingecollege.nl. Voor examenleerlingen liggen de regels vast in het 

examenreglement. Deze is ook te vinden op onze website.

Leerlingvolgsysteem: Magister
Leerlingen en ouders hebben de mogelijkheid om 

de studieresultaten, het verzuim, het huiswerk en 

het actuele lesrooster via het leerlingvolgsysteem 

Magister te volgen. Dagelijks wordt dit geactualiseerd. 

De inlogcodes worden in de brugklas aan de ouders 

en leerlingen verstrekt. Ondervindt u problemen met 

inloggen? Dan kunt u met ons contact opnemen via 

MagisterSupportTB@lingecollege.nl.

Rapporten en bevordering
Op Magister kunnen ouders op elk willekeurig 

moment zien hoe de leerling presteert. Op het 

rapport geeft de docent aan hoe de leerling 

functioneert op het gebied van zelfstandigheid 

en inzet. Leerlingen die op een aantal gebieden 

onvoldoende scoren, worden besproken in het 

docententeam. Het team bekijkt of de leerling 

begeleiding nodig heeft en welke begeleiding dan 

nodig is. Ouders worden soms uitgenodigd voor 

een gesprek op school om de resultaten met de 

mentor, leerlingbegeleider en hun kind te bespreken. 

De bevorderingsregelingen van de verschillende 

leerjaren zijn vanaf september te vinden op de 

website van onze school.

Examen 

Het eindexamen bestaat uit twee delen: het 

schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. 

Het Centraal Examen wordt aan het einde van 

leerjaar 4 afgenomen. Tijdens dit examen worden 

de theoretische vakken afgesloten. Voor het 

beroepscollege is het examen beroepsgericht 

en bestaat het uit vier profielmodules en vier 

beroepsgerichte keuzevakken. De profielmodules 

worden afgesloten in het Centraal Schriftelijk 

Praktijk Examen (CSPE) en de keuzevakken 

worden afgesloten in het schoolexamen (SE). De 

slagingseisen zijn terug te vinden op onze website.
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 Leermiddelen, voorzieningen en financiën
Schoolkosten
Jaarlijks ontvangt de school gelden vanuit de 

overheid om het onderwijs te verzorgen. Niet 

alles wordt hiermee gedekt, waardoor wij ouders/

verzorgers om een bijdrage vragen. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Als school bieden we uw kind graag allerlei extra 

mogelijkheden, activiteiten en voorzieningen aan. 

Hiervoor is de overheidsbekostiging niet bedoeld en 

niet toereikend. Door uw bijdrage kunnen wij deze 

extra uitgaven doen. Daarom vragen wij ouders zoals 

ieder schooljaar, ook nu om een bijdrage. Het door 

de overheid bekostigde onderwijs is gratis en wat u 

bijdraagt is in principe vrijwillig. Wel mag de school, 

een aantal zelf aan te schaffen, artikelen verplicht 

stellen. Het bedrag van de algemene vrijwillige 

ouderbijdrage is vastgesteld op €32,50,- per 

leerling. Hierdoor is het verschil tussen de algemene 

bijdrage op de verschillende locaties een stuk kleiner 

geworden. De oudergeleding van de DMR heeft 

ingestemd met het beleid m.b.t. de ouderbijdrage 

en schoolkosten. En ook met de specifieke lijst 

en bedragen voor het komende schooljaar. Een 

uitgebreidere toelichting, zoals aanvullende 

informatie schoolkosten, overzicht schoolkosten, 

informatie en bestelprocedure schoolboeken en 

bestelinformatie device ontvangt u per brief. 

Gedragscode Schoolkosten 

Het Lingecollege heeft de Gedragscode 

Schoolkosten Voortgezet Onderwijs onderschreven. 

Dit betekent, dat de hoogte van de ouderbijdrage 

in samenspraak met de medezeggenschapsraad 

tot stand komt en over de ouderbijdrage een aparte 

verantwoording plaatsvindt. Meer informatie is te 

vinden op de website. 

Tegemoetkoming schoolkosten 

Afhankelijk van het inkomen kunnen ouders/-

verzorgers van leerlingen in aanmerking komen voor 

een Kindgebonden budget. 

Op www.belastingdienst.nl vindt u de voorwaarden 

en hoe u dit aanvraagt.

  

Overige informatie

Stichting Leergeld WestBetuwe 

Voor kinderen die om financiële redenen niet 

kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 

activiteiten biedt stichting Leergeld kansen:

Stichting Leergeld WestBetuwe

06-83 92 28 98 (alleen bereikbaar op maandag 

tussen 9.00 uur en 12.00 uur)

leergeldwestbetuwe@gmail.com 

www.leergeld.nl/westbetuwe

Verzekeringen 

De school heeft een aanvullende verzekering 

afgesloten die de lichamelijke schade dekt, die 

is ontstaan als de leerling op school, of van en 

naar school, een ongeval overkomt. Tevens is 

de leerling voor wettelijke aansprakelijkheid 

verzekerd, indien schade wordt aangericht aan 

derden wanneer de leerling onder toezicht staat 

van de school. Bovenstaande elementen gelden 

ook bij stages, excursies en werkweken. De school 

is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of 

beschadiging van persoonlijke bezittingen van de 

leerlingen.

Onderwijs en ict
De school beschikt naast een vast netwerk ook 

over Wi-Fi. Leerlingen kunnen inloggen met de door 

de school aangeleverde inloggegevens. Naast het 

gebruik van digitale leermiddelen is Magister het 

leerlingen administratie systeem.

In de computerlokalen zijn vaste computers 

beschikbaar voor leerlingen om aan te werken. 

Dit kan alleen als er toezicht is van een docent of 

onderwijsassistent.

Leerlingen gebruiken de computer om informatie 

te zoeken en te selecteren. Ook is er veel aandacht 

voor vaardigheden zoals samenwerken. Dit zorgt 

ervoor dat leerlingen actiever en zelfstandiger leren. 

Wij gaan ervan uit dat leerlingen de voorzieningen 

optimaal en met zorg gebruiken. 

Gebedsruimtes
Lingecollege respecteert de individuele 

geloofsovertuiging van haar leerlingen. De school ziet 

gelet op haar openbare karakter voor zichzelf geen 

faciliterende rol en creëert daarvoor geen speciale 

(gebeds)ruimtes. 
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Privacy
Het Lingecollege respecteert de privacy van leerling 

en ouders en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens 

strikt vertrouwelijk blijven. Basis hierbij is de AVG 

(Algemene Verordening Gegevensbescherming).

AVG
De AVG beschermt de privacy en geeft aan wat 

school wel en niet mag doen met persoonsgegevens.

Zo verwerkt school in beginsel alleen die 

persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het 

onderwijs. Daarnaast heeft de school met belangrijke 

externe verwerkers een verwerkersovereenkomst 3.0 

(deze is door diverse onderwijsbelangen organisaties) 

ontworpen met het belang van de privacy van 

de leerling voorop– afgesloten en vraagt school 

ouders aanvullende toestemming voor gebruik van 

persoonsgegevens in een aantal bijzondere situaties.

De AVG geeft ouders het recht om de gegevens 

in te zien, te kopiëren, te laten corrigeren en te 

verwijderen. Het doel van de verwerking van de 

persoonsgegevens door school, de manier waarop, 

de plichten van school en de rechten van ouder en 

leerling, zijn na te lezen in ons privacyreglement 

dat te vinden is op onze website. Daar staat ook 

het toestemmingsformulier waarmee eerder 

gegeven toestemming voor het gebruik van 

persoonsgegevens kan worden gewijzigd. Als 

er misschien iets niet goed gaat waar het de 

bescherming van privacy betreft of als ouders tips of 

vragen hebben, kan kan contact worden opgenomen 

met school via datalek@lingecollege.nl.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming 

aangesteld. 

Overige informatie
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 Contacten met de school en externe
instanties
Contact met school

Algemeen telefoonnummer: 

(0344) 61 43 41

Email school:   

beroepscollege@lingecollege.nl

Mentor van uw kind: 

xxx@lingecollege.nl (xxx is de afkorting van de naam 

van de docent die op het rooster staat.)

Verzuimloket:   

verzuimtb@lingecollege.nl

Leerlingbegeleiders:  

De heer van Peer: pee@lingecollege.nl

De heer van Beek: bkt@lingecollege.nl

Afdelingsleiders: 

De heer van den Brink: bnk@lingecollege.nl

De heer van Galen: gln@lingecollege.nl

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 

vertegenwoordigers van de medewerkers, de 

leerlingen en de ouders/verzorgers. De MR kan het 

bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd advies 

geven. Het beroepscollege heeft een gezamenlijke 

deelraad (DMR) met het praktijkonderwijs en de 

mavo, die eveneens bestaat uit medewerkers, 

ouders/verzorgers en eventueel enkele leerlingen.. 

De leden van de deelraad worden gekozen door 

respectievelijk de medewerkers, de ouders/

verzorgers en indien van toepassing, de leerlingen. 

De deelraad wordt door de directie geraadpleegd. 

Over deze zaken heeft de deelraad instemmingsrecht 

of adviesbevoegdheid. 

Ouderplatform 

Het ouderplatform op de mavo en het beroepscollege 

fungeert als klankbord voor onderwijskundige 

zaken. Het platform biedt de mogelijkheid om 

signalen die door leerlingen worden afgegeven en 

die de kwaliteit van het onderwijs betreffen, door 

te spelen aan de school en te bespreken. Denk aan 

zaken als positionering van onze school, vrijwillige 

Overige informatie

ouderbijdrage, Magister, communicatie, website, 

schoolreisjes, etc.

Ouderraad 

Op de mavo en het beroepscollege hebben wij 

een actieve ouderraad. De raad is betrokken bij de 

organisatie van activiteiten als de diploma-uitreiking, 

jaarafsluiting, brugklas avonden en het open podium. 

Gescheiden ouders/verzorgers
Wanneer ouders/verzorgers gescheiden leven of 

gaan scheiden, kan het voor de school moeilijk zijn 

om te bepalen welke positie bij het verstrekken van 

informatie moet worden ingenomen. De wet biedt 

hierin een duidelijke richtlijn. In het belang van het 

kind, dienen gescheiden ouders gezamenlijk bij 

gesprekken aanwezig te zijn. 

Integriteitscode
Voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve 

van Lingecollege geldt onze integriteitscode.

Meer informatie is te vinden op de website.

Klachtenregeling
Het bevoegd gezag heeft voor het Lingecollege een 

klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling ligt op de 

administratie ter inzage. Natuurlijk willen wij klachten 

zoveel mogelijk voorkomen. Wij streven naar een 

zorgvuldige afhandeling.

Interne vertrouwenspersoon
Indien gewenst, kunt u contact opnemen met de 

vertrouwenspersoon (momenteel een vacature). 

Externe vertrouwenspersoon
GGD Gelderland-Zuid vult voor school de rol van 

externe vertrouwenspersoon in. 088-144 73 30.

Meerderjarige leerlingen
De wet bepaalt dat leerlingen van 18 jaar en ouder 

meerderjarig zijn. Op een aantal leerlingen in 

de bovenbouw na, is deze wet van toepassing. 

Zij mogen zelf hun belangen behartigen. Indien 

een meerderjarige leerling persoonlijk wil 

worden aangesproken over schoolzaken zoals 

studieresultaten, absentie en dergelijke, dan wordt 

hem/haar verzocht contact op te nemen met de 

afdelingsleider. De school stelt in dat geval de 

ouders/verzorgers schriftelijk ervan op de hoogte dat 

zij in het vervolg niet meer worden geïnformeerd door 
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school. De wet bepaalt echter wel, dat de ouders/

verzorgers financieel aansprakelijk blijven voor de 

meerderjarige leerling.

Nieuwsbrief, website en e-mail 
Over actuele zaken informeren wij u via onze 

nieuwsbrief en website. Uiteraard kunt u ook 

vragen stellen via e-mail. Dit kan via het algemene 

e-mailadres van onze schoollocatie: 

beroepscollege@lingecollege.nl.

Overige informatie
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 Kwaliteit
Kwaliteitsonderzoek 

Wij willen een prettige school zijn voor onze leerlingen. De kwaliteit van onze school 

wordt bepaald door alle deelnemers aan het onderwijs. We moeten het samen doen: 

leraren, leerlingen, onderwijsondersteuners en ouders. De landelijke eisen worden 

vastgelegd in lesstof en examenniveau. Onze resultaten worden onder andere bepaald 

door het aantal leerlingen dat blijft zitten, het aantal leerlingen dat slaagt voor het 

examen en de examencijfers. Cijfers zijn uiteraard belangrijk, maar een school is ook 

een sociale ontmoetingsplaats voor leerlingen. Leerlingen moeten ook met plezier 

naar school gaan en zich gehoord en gezien voelen. Of dat zo is, wordt jaarlijks met 

een landelijk onderzoek gemeten. De resultaten van onze kwaliteitstoets zijn terug te 

vinden op de website www.scholenopdekaart.nl. Hierin is alle cijfermatige informatie 

over de school verzameld. De informatie is van de school en van een aantal externe 

overheidsdiensten afkomstig. De website biedt op een overzichtelijke manier informatie 

over de school. Onderwerpen als resultaten, veiligheid en tevredenheid zijn per school 

te zien en kunnen in een oogopslag vergeleken worden met landelijke gemiddelden. 

Op de site van de onderwijsinspectie vindt u meer informatie: 

www.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk.

Overige informatie

Tevredenheid leerlingen en ouders
Het Lingecollege meet de tevredenheid van leerlingen en ouders over het onderwijs. 

Hieronder staat het “rapportcijfer” dat ouders en leerlingen ons geven. 

Bevorderingsresultaat 

Slagingspercentages

2017-2018

2017-20182018-2019

Beroepscollege

Beroepscollege

2016-2017

2016-2017

Klas 1  klas 2

Klas 2  klas 3

Klas 3  klas 4 bbl/kbl

Klas 4  diploma

98%

94%

82%

93% 96%97%

96%

92%

93%

Tevredenheid leerlingen VeiligheidTevredenheid ouders
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Overige informatie

Adequaat bestuur 

De kwaliteit van ons schoolbestuur is van belang voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Wij borgen de kwaliteit van ons bestuur door de Code Goed Onderwijsbestuur van de 

VO-raad te volgen. Deze code heeft ten doel het realiseren van een cultuur en praktijk 

van goed bestuur in het voortgezet onderwijs. Goed bestuur betekent kundig en juist 

moreel gedrag van bestuurders, intern-toezichthouders en alle anderen die bij het 

bestuur van de school betrokken zijn. De code geeft richtlijnen voor taak en werkwijze, 

voor benoeming, ontslag en beloning, om belangenverstrengeling te voorkomen, voor 

de dialoog met de belanghebbenden en voor de externe accountant. De code is in te 

zien op www.vo-raad.nl.
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