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 Beste leerlingen, ouders en/of verzorgers,
Op het Lingecollege vinden wij dat onderwijs verder gaat dan kennis overbrengen. Het gaat ook 

over persoonlijke groei. We begeleiden jongeren naar hun toekomstige rol in de maatschappij. 

Daarom geven we iedereen, zowel leerlingen als medewerkers, de ruimte om eigen keuzes te 

maken, met plezier te experimenteren en daarvan te leren.

Deze schoolgids bevat de belangrijkste actuele 

informatie over het schoolbeleid en over praktische 

zaken van havo, vwo en ISK. 

De schoolgids heeft vooral de functie van gids en 

naslagwerk. Het is ook een formeel document dat 

duidelijkheid biedt.

Het Lingecollege vernieuwt!
Het Lingecollege werkt aan een flinke 

vernieuwingsslag. In het onderwijs betekent dat 

steeds vaker onderwijs op maat, passend bij de 

vraag van de leerling. Daarom zijn we in het vorig 

schooljaar gestart met het aanbieden van keuze-

uren in de brugklas. Leerlingen stelden zo zelf (deels) 

hun programma samen. We stimuleren leerlingen 

zelf de regie te nemen en ontdekken waar extra 

ondersteuning nodig is. Het principe van onderwijs 

op maat zetten we de komende jaren door. Een 

andere geleidelijke vernieuwing is de beperking van 

het aantal toetsen en toetsweken. We willen de focus 

minder op toetsing en meer op leren leggen.

Verbouw en nieuwbouw
Niet alleen het onderwijs vernieuwd, ook de 

gebouwen van het Lingecollege ondergaan een 

moderniseringsslag. Dit jaar wordt de nieuwe mavo 

in gebruik genomen. Daarna is het gebouw aan de 

Heiligestraat aan de beurt. Het jaren ’70 gebouw 

krijgt dit schooljaar een flinke metamorfose. Het 

gebouw krijgt een zeer transparant karakter, met 

ruimte voor samenwerken en overleg met docenten. 

Natuurlijk begrijpen we dat de verbouwing ook 

impact heeft op leerlingen en docenten. We doen 

er alles aan om deze impact tot een minimum 

te beperken en informeren u structureel over de 

vorderingen.

Voorwoord

Kwaliteit
Afgelopen schooljaar heeft de inspectie onze school 

beoordeeld met een voldoende. Volgens de inspectie 

is er meer aandacht voor de individuele behoeften 

van leerlingen. Ook de zorg voor kwaliteit in het team 

en de leiding zijn sterk verbeterd. Een resultaat waar 

we trots op zijn, maar deze voldoende is pas het 

begin. Als school willen we het beste uit leerlingen 

halen en niet stil blijven staan. Ook dit jaar gaan we 

weer op volle kracht vooruit.

 

Informatie over onze school kunt u ook vinden op

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

uit ons te volgen op Facebook, Instagram of

Twitter.

Namens alle medewerkers wens ik leerlingen en 

ouders een succesvol en plezierig schooljaar toe.

Vriendelijke groet,

drs. Peter Schaap, MEM 

locatiedirecteur lyceum Lingecollege

 



L
in

g
e

c
o

lle
g

e
  

- 
 S

c
h

o
o

lg
id

s 
2

0
19

 -
 2

0
2

0

76

Lingecollege  -  Schoolgids 2019 - 2020

Het Lingecollege
Het lyceum is onderdeel van het Lingecollege. Wat we belangrijk vinden 

als school, staat beschreven in dit hoofdstuk. Ook de contactgegevens 

van de verschillende locaties staan hier beschreven. 
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 Algemeen beeld van het Lingecollege
Het Lingecollege
Het Lingecollege is een openbare 

scholengemeenschap voor Tiel en de regio. Wij 

bieden passend onderwijs voor ieder kind. 

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 zelfverzekerde en 

eigen wijze betekenis te kunnen geven aan hun 

toekomstige rol in de maatschappij.

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. De dagelijkse leiding is in handen 

van een managementteam dat bestaat uit de 

locatiedirectie en afdelingsleiders.

Onderwijsaanbod
Het Lingecollege is er voor alle leerlingen. Binnen het 

Lingecollege bieden we alle niveaus aan:

Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs is er op gericht leerlingen uit te 

laten stromen naar werk of vervolgonderwijs.  

Beroepscollege 

Het beroepscollege bestaat uit praktijkgerichte 

programma’s en is er op twee niveaus: 

 basisberoepsgerichte leerweg of de

 kaderberoepsgerichte leerweg.

Met een diploma van het beroepscollege krijgt de 

leerling toegang tot het mbo, niveau 2 of 3.

Mavo
De mavo heeft een theoretisch georiënteerd 

programma.

Het Lingecollege

Met een mavo diploma kunnen leerlingen 

doorstromen naar het mbo niveau 3 of 4 (middelbaar 

beroepsonderwijs) of naar de havo.

Lyceum
 vwo (gymnasium) 

 havo

 ISK (Internationale SchakelKlas) 

Na het vwo kan de leerling kiezen voor een 

vervolgopleiding (hbo of wo). Na de havo kan de 

leerling kiezen voor een hbo vervolgopleiding of 

doorstromen naar het vwo.

 

Na de ISK kan worden doorgestroomd naar een 

vervolgopleiding dat past bij het niveau van de 

leerling. De ISK duurt gemiddeld twee jaar.
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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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Contactgegevens per locatie 

Lingecollege Locatie lyceum (havo, vwo, ISK) 

Heiligestraat 78 

4001 DN Tiel 

(0344) 62 07 17 

lyceum@lingecollege.nl 

Lingecollege Locatie mavo

Tielerwaardlaan 1

4006 EV Tiel

(0344) 64 01 55

mavo@lingecollege.nl

Lingecollege Locatie beroepscollege

Teisterbantlaan 2 

4006 EB Tiel 

(0344) 61 43 41

beroepscollege@lingecollege.nl  

Lingecollege Locatie praktijkonderwijs

Rozenstraat 44

4001 DW Tiel

(0344) 63 59 93

praktijkonderwijs@lingecollege.nl

Bestuur
Vacature 

Raad van Toezicht 
 drs. G.T. Niemeijer 

 voorzitter 

 R. van Alfen 

 drs. W. Brink 

 mr. J.N. Go-Hippe 

 drs. P. van Tuijl 

Correspondentieadres bestuur en Raad van 
Toezicht 
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel 

Postbus 224 

4000 AE Tiel

Locatiedirectie vwo, havo en ISK 

drs. P. Schaap MEM 

locatiedirecteur 

Locatiedirectie mavo, beroepscollege, PrO
en plaatsvervangend bestuurder
H.J.M. ter Reegen MME

locatiedirecteur

Het Lingecollege
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Lyceum
In dit hoofdstuk leest u meer over hoe de school is georganiseerd 

en wat wij bieden binnen ons onderwijs. U leest er ook meer over onze 

talentrichtingen.  
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Lyceum

Organisatie 

De schoollocatie biedt de opleidingen havo, vwo en 

daarnaast de ISK (Internationale SchakelKlas) en 

heeft een éénjarige brugklas. Om het onderwijs en 

de begeleiding te verzorgen, is de school ingedeeld 

in zes kleinschalige afdelingen met elk een eigen 

kernteam, onder leiding van een afdelingsleider.

 brugklas: havo/mavo, vwo/havo en vwo 

 havo 2 en 3 

 vwo 2 en 3 

 havo 4 en 5 

 vwo 4, 5 en 6 

 ISK (Internationale SchakelKlas) 

 

Locatiedirecteur lyceum
drs. P. Schaap MEM 

locatiedirecteur

Kernteam en afdelingsleider
Een kernteam bestaat uit mentoren en vakdocenten 

die een belangrijk deel van de lessen geven aan de 

betrokken klassen. De afdelingsleider ondersteunt 

het werk van de vakdocenten en mentoren en 

is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 

zaken in het kernteam, onderwijsontwikkeling en 

leerlingbegeleiding.

Afdelingsleiders
Vacature afdelingsleider brugklas

 Antoon van den Heuvel - havo 2 en 3

 Conny Claassen - vwo 2 en 3 

 drs. Rob Knoben - havo 4 en 5

 drs. Wya van Bijnen - vwo 4, 5, 6  

 Dirk van Oosteren - ISK 

Lesrooster 

Het lesrooster van de school staat op Zermelo portal. 

Lesuitval
Uiteraard probeert de school lesuitval zoveel 

mogelijk te voorkomen. Langdurig zieke docenten 

worden vervangen. Bij lesuitval worden leerlingen op 

verantwoorde wijze opgevangen.

In leerjaar 1 en 2 worden de lessen zoveel mogelijk 

overgenomen door onderwijsassistenten. In principe 

hebben de onderbouwleerlingen geen tussenuur in 

het basisrooster.

 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 plaatsingsniveau te bespreken. Daarna volgt de 

definitieve plaatsing.
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Talentrichtingen
Naast de algemene opleidingen havo en vwo en 

de ISK (Internationale Schakelklas) biedt de school 

talentrichtingen om leerlingen te stimuleren talent te 

ontwikkelen. De brugklas is een oriëntatiejaar. Vanaf 

leerjaar 2 kunnen leerlingen een talentrichting kiezen 

die bij hen past. Cambridge English en Onderzoek 

en Ontwerp (O&O) van het Technasium hebben een 

vervolg tot in het examenjaar.

Cambridge English 

Are you good at languages? Het Lingecollege 

besteedt veel aandacht aan talen. Cambridge English 

is een versneld en uitdagend traject voor leerlingen 

die zich meer willen verdiepen in de Engelse taal en 

daar internationaal erkende certificaten voor willen 

behalen. In leerjaar 1 start een introductietraject voor 

geïnteresseerde leerlingen. Vanaf leerjaar 2 gaan 

de leerlingen in aparte groepen gericht werken aan  

de verschillende certificaten. Om in aanmerking te 

komen voor deelname aan Cambridge English kijken 

we allereerst naar de ambitie van de leerling: als 

de leerling gemotiveerd is en ook de docent en de 

 Wat we bieden
mentor een positief oordeel geven over deelname 

(richtlijn is een 7 gemiddeld voor Engels), kan de 

leerling in leerjaar 2 met het programma starten. 

In het programma is een Cambridge-excursie naar 

Engeland opgenomen, vanaf leerjaar 3 kunnen 

leerlingen in één van de examencentra in Midden-

Nederland officiële Cambridge-examens afleggen. 

English please! 

Sport 

Het Lingecollege besteedt veel aandacht aan 

bewegen en sport. In de brugklas en in leerjaar 2 

worden er keuze-uren LO en ‘Sport versterkt’ 

aangeboden. Binnen dit programma kunnen 

leerlingen sporten kiezen die een verbreding of een 

verdieping zijn op het reguliere LO programma, zoals 

tennis, golf, atletiek en karate. In leerjaar 3 bieden we 

een sportklas, waar leerlingen in klassenverband een 

extra sportprogramma volgen met sporten als rugby, 

boksen en waterpolo. 

Lyceum

Technasium
Technasium is een onderwijsformule die staat voor 

inspirerend onderwijs dat denken koppelt aan doen, 

theorie combineert met praktijk en kennis leert 

construeren. Hierbij maken leerlingen kennis met 

de veelzijdigheid en aantrekkelijkheid van beroepen, 

bedrijven en vervolgopleidingen in de wereld van de 

bètavakken en techniek.

 

Voor alle brugklassen betekent dit, dat gedurende 

een half jaar intensief aan twee onderzoeks- of 

ontwerpopdrachten (O&O) wordt gewerkt. De 

opdracht wordt opgesteld door een bedrijf dat 

een oplossing zoekt voor een reëel probleem. 

Aan leerlingen wordt gevraagd in acht weken een 

oplossing te bedenken. Dit begint met een bezoek 

aan het bedrijf en vervolgens wordt in een groepje 

samengewerkt om de oplossing te bedenken.

 

Het Technasium is geschikt voor iedereen die 

nieuwsgierig is, de wereld om zich heen wil begrijpen 

en het leuk vindt om in een groep samen oplossingen 

voor problemen te bedenken. Na de brugklas kunnen 

leerlingen kiezen voor de talentrichting Technasium. 

Dit houdt in, dat het vak O&O op het lesrooster staat. 

In 5 havo en 6 vwo wordt examen in het vak O&O 

gedaan en krijgt de leerling een certificaat dat het 

Technasium is gevolgd gedurende de schoolloop.

Culturele en kunstzinnige vorming 

Theaterklas wordt aangeboden in leerjaar 3. Dit 

houdt in dat leerlingen samen leren toneelspelen 

en improviseren. Waarbij inleven in een rol de 

mogelijkheid biedt om jezelf creatief te presenteren. 

Tijdens de keuze uren kan de leerling in leerjaar 

1 en 2 kennis maken met theater en drama. In 

de bovenbouw kunnen creatieve leerlingen het 

examenvak tekenen (vwo) of handvaardigheid (havo) 

kiezen.
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Leerlingbegeleiding
Leerlingbegeleiding maakt een belangrijk deel uit van ons onderwijs. 

Zo zorgen we er samen voor dat kansen optimaal worden benut. In dit 

hoofdstuk leest u hoe de leerlingbegeleiding op het lyceum is geregeld 

en wie de contactpersonen zijn.
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 Leerlingbegeleiding
Leerlingbegeleiding vinden we belangrijk. Zo 

krijgen leerlingen gelijke kansen om zichzelf te 

ontwikkelen. 

De mentor en het mentoruur
De mentor is de persoon, die samen met ouders 

en in overleg met het kind sturing geeft aan 

het leerproces. Daarnaast begeleidt de mentor 

ook op sociaal- emotioneel gebied. Het eerste 

aanspreekpunt voor leerlingen is dan ook de 

mentor. De mentor begeleidt zowel individueel als 

in groepsverband. Via de mentor worden leerlingen 

geïnformeerd over verschillende schoolactiviteiten, 

activiteitenweken en andere schoolse zaken. De 

mentor is de contactpersoon voor en richting ouders. 

Het mentoruur vindt 1 à 2 keer per week plaats. 

Tijdens dit mentoruur komen algemene schoolzaken, 

studievaardigheden (zoals ‘leren leren’) en 

welbevinden aan de orde. Verder worden er specifieke 

thema’s behandeld. Ook sociale vaardigheden zijn 

een belangrijk onderdeel binnen het geheel. 

Extra ondersteuning
Het kan zijn dat een leerling extra begeleiding of 

ondersteuning nodig heeft. Op het lyceum is een 

zorgteam aanwezig om leerlingen bij te staan bij 

sociaal-emotionele, maatschappelijke en/of fysieke 

problematiek. Het zorgteam wordt waar nodig 

bijgestaan door een schoolmaatschappelijk werkster 

en een schoolverpleegkundige/arts.

Het zorgteam heeft wekelijks overleg met 

afdelingsleiders, mentoren en/of vakdocenten. 

Leerlingen kunnen de mentor worden aangemeld bij 

het zorgteam. 

Onderstaand een overzicht van de eigen 

medewerkers en externe instanties die er zijn voor de 

extra ondersteuning. 

Het zorgteam 

Het zorgteam heeft binnen school verschillende 

specialisaties. Het team kan door intern behandelen 

en begeleiden de leerling op weg helpen. 

Leerlingbegeleiding

De zorgcoördinator coördineert de behandeling van 

specifieke zorgvragen. 

 E. Herkendaal: hkl@lingecollege.nl

De counselors bieden individuele hulp en begeleiding 

op pedagogisch en sociaal emotioneel vlak.

 E. Wittens: wts@lingecollege.nl

 J. Louwerse: lou@glingecollege.nl

 C. van Ommeren: omr@lingecollege.nl

FRT-trainers verzorgen, meerdere keren per jaar, 

interne cursussen faalangstreductie. 

 J. Louwerse: lou@lingecollege.nl

 E. Wittens: wts@lingecollege.nl

EVT-trainers verzorgen specifieke faalangstreductie 

cursussen gericht op eindexamens.

 C. van Ommeren: omr@lingecollege.nl

 J. Louwerse: lou@lingecollege.nl

Sova-trainers verzorgen, meerdere keren per jaar, 

interne sociale vaardigheidstrainingen. 

 E. Wittens: wts@lingecollege.nl

 J. Louwerse: lou@lingecollege.nl

De schoolontwikkelingspsycholoog houdt zich 

bezig met onderzoek, intensieve begeleiding en 

ondersteuning bij psychische problematieken. 

 J. van Eldik: elk@lingecollege.nl

School/sociaal verpleegkundige houdt zich bezig met 

specifieke hulp en begeleiding bij problematieken met 

fysieke oorsprong of de gevolgen ervan. Daarnaast 

biedt de verpleegkundige rouwbegeleiding. 

 A. Bastiaansen: bss@lingecollege.nl

De taal- en leergerelateerde problematiek coach 

biedt hulp, begeleiding en coaching waar het 

gaat over problemen als dyslexie, dyscalculie en 

taalontwikkelingsstoornissen.

 M. de Bruin: mbr@lingecollege.nl

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 of de zorgcoördinator.
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Leerlingbegeleiding

Externe begeleiding 
Aan het zorgteam wordt extra ondersteuning 

geboden door: 

Schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker biedt specifieke 

hulp en begeleiding waar het gaat om problematiek 

met een buitenschoolse oorsprong (bijvoorbeeld 

scheidingen). 

 J. Bijl: bijl@lingecollege.nl

GGD
De GGD (schoolarts en schoolverpleegkundige) zijn 

wekelijks op school aanwezig voor onderzoeken 

en controles. 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 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 is 

daarnaast een schoolverpleegkundigen aanwezig 

die leerlingen kan helpen bij allerlei problematieken. 

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).

 A. Bastiaansen: 

 abastiaansen@ggdgelderlandzuid.nl

 M. Verstegen: 

 mverstegen@ggdgelderlandzuid.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 
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Leerlingbegeleiding

is er ook voor klachten over (seksuele) intimidatie. 

De vertrouwenspersoon kan bereikt worden via de 

mentor, de leerlingbegeleider of de zorgcoördinator.

Het ZAT (zorg-advies-team)
Naast het interne zorgteam (het ZIT) is er regelmatig 

overleg met het zorg-advies-team (het ZAT). Het 

ZAT is een multidisciplinair team, bestaande uit 

zorgbegeleiders binnen de school en externe 

instanties zoals de leerplichtambtenaar, GGD en 

schoolmaatschappelijk werk. Het team adviseert 

over de zorg van leerlingen. Het gaat vrijwel altijd 

om complexe en/of meervoudige problematiek. 

Ouders worden altijd op de hoogte gebracht van een 

aanmelding. 

Leerplichtambtenaar 

De leerplichtambtenaar onderhoudt contact 

met de verzuimcoördinator en het zorgteam en 

voert regelmatig gesprekken met leerlingen. 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 van de 

gemeente Tiel kan bereikt worden via sdeniz@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. 

Huiswerkklas
Huiswerkbegeleiding is wekelijks op drie middagen in 

de week mogelijk. De huiswerkklas biedt plaats aan 

kinderen die in een rustige omgeving kunnen werken 

aan het maak- en leerwerk. 

Dyslexie of 
dyscalculiebegeleiding 

Leerlingen met een diagnose dyslexie en/of 

leerlingen met een specifieke taalontwikkelings-

stoornis kunnen extra begeleiding, coaching 

en sturing buiten de les krijgen, gebruik 

maken van diverse hulpmiddelen en 

ondersteuningsprogramma’s. 'Leren leren' en 

executieve vaardigheden kunnen onderdeel zijn van 

de begeleiding. Verder behoren faciliteiten als extra 

tijd en bijvoorbeeld voorleesondersteuning tot de 

mogelijkheden. De school heeft een protocol waarin 

beschreven is op welke manieren ondersteuning 

geboden wordt. U vindt het protocol op onze website.

Motorische Remedial Teaching 

MRT is geïntegreerd in de lessen lichamelijke 

opvoeding. 

Diëtist
Indien gewenst is er voor leerlingen een diëtist 

aanwezig. Een diëtist kan het volgende voor een 

leerling betekenen:

 beantwoorden van algemene 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;

 het geven van een 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). 
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Overige informatie
In dit hoofdstuk leest u meer over hoe de communicatie en inspraak is 

geregeld. Daarnaast leest u meer over de dagelijkse gang van zaken op 

het Lingecollege.
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 Communicatie met ouder(s)/verzorger(s)
Magister 

Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om 

de studieresultaten, het verzuim en het huiswerk 

van hun zoon/dochter via het leerlingvolgsysteem 

Magister dagelijks te kunnen volgen. De inlogcode 

voor het ouderaccount wordt bij aanvang van 

de schoolcarrière aan nieuwe ouders/verzorgers 

verstrekt en geldt voor de verdere schooltijd.

Van Itslearning naar Magister 
en Magister.me 

Dit schooljaar stappen alle locaties voor hun ELO 

over op Magister.me. Dit platform is een aanvulling 

op Magister waarin tot nu toe vooral het huiswerk 

werd genoteerd. Magister.me is een website  waarbij 

docenten aanvullende lesinformatie kunnen delen 

met de leerlingen.

Bij problemen met Magister kunt u contact opnemen 

met mevrouw E. Kort: kot@lingecollege.nl. 

E-mail, website en nieuwsbrief 

Over actuele zaken informeren wij u voornamelijk 

digitaal via e-mail. Daarnaast is informatie op de 

website te vinden. Uiteraard kunt u ook vragen 

stellen via e-mail. Dit kan via het algemene 

e-mailadres van school, lyceum@lingecollege.nl. Per 

woonadres wordt één mailadres aangeschreven om 

te voorzien in schoolinformatie. Het thuis-mailadres

wordt gekoppeld aan een Magister inlogcode welke 

eenmaal per woonadres wordt gegenereerd.

Informatievoorziening 
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 ingenomen moet worden. De wet biedt 

hierin een duidelijke richtlijn: het is in het belang 

van het kind dat gescheiden ouders zoveel mogelijk 

gezamenlijk bij rapporten/of ouderavondgesprekken

aanwezig zijn. Meer informatie hierover vindt u op 

onze website.

Overige informatie

Inspraakorganen 
en klankbordgroepen
Medezeggenschapsraad en deelraad 
van de medezeggenschapsraad
Het Lingecollege kent een MR die opleiding 

overstijgende thema’s behandelt. De MR bestaat uit 

vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en 

ouders/verzorgers. Veel zaken in de school kunnen 

alleen worden geregeld wanneer ze instemming 

hebben van de MR. De MR kan het bevoegd gezag 

gevraagd en ongevraagd advies geven.

De locaties hebben elk een deelraad van de 

medezeggenschapsraad (DMR) die eveneens bestaat 

uit medewerkers, ouders/verzorgers en enkele 

leerlingen. De leden van de DMR worden gekozen 

door medewerkers, ouders/verzorgers en, indien 

van toepassing, leerlingen. De DMR wordt door de 

locatiedirectie geraadpleegd over zaken die de locatie 

betreffen.

Leerlingenraad
In de leerlingenraad kunnen leerlingen meepraten 

over alles wat er op school gebeurt. Samen met 

de afdelingsleider(s) wordt een aantal keren per 

jaar overlegd. De leerlingenraad is gesplitst in een 

Schoolzakencommissie (onderwijs & organisatie) en 

een Activiteitencommissie (feesten en activiteiten). 

leerlingenraadhs@lingecollege.nl

Ouderplatform
Als school vinden we het belangrijk ouders 

te betrekken bij ontwikkelingen die op school 

plaatsvinden. De locatie richt jaarlijks per kernteam 

een ouderplatform op met als doel om samen 

vijfmaal per jaar bijeen te komen. Bij de eerste 

ouderavond aan het begin van het schooljaar kunnen 

ouders/verzorgers zich hiervoor opgeven bij de 

afdelingsleider.
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 De dagelijkse gang van zaken
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 dat we samengevat ‘STOER’ noemen. 

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 het Nederlands. Leerlingen van ISK die de 

Nederlandse taal nog moeten leren, vormen hierbij 

uiteraard een uitzondering. Het taalgebruik is 

daarnaast netjes, zonder beledigingen of schelden.

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

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 

en uit het zicht. Privacy is voor iedereen belangrijk, 

daarom is het niet toegestaan dat er ongevraagd 

beeld- of geluidsopnames gemaakt worden 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. 

Overige informatie

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. Eventueel 

kan er 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.

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, alvorens naar de les te gaan, 

een stempel bij de servicedesk: een rode stempel 

is ‘ongeoorloofd te laat’ en een groene stempel 

‘geoorloofd’. Na zes rode stempels volgt straf (o.a. 

terugkomen op een vrije middag).

Bezoeken aan arts, tandarts of orthodontist moeten 

buiten de schooltijden worden afgelegd. Als

dit bij 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 

onderbouw leerling zich bij de servicedesk.

Wegblijven van school om andere dan 

gezondheidsredenen moet ruim van tevoren door de 

ouders/ verzorgers schriftelijk worden aangevraagd 

bij de afdelingsleider. De school gaat bij haar

beslissing uit van de regels van de leerplichtwet.

Ten aanzien van vakantie tijdens lestijd volgen wij 

de leerplichtwet: u mag uw kind niet meenemen 

op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u 

dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. Meer 

informatie hierover over vindt u op de website van de 

Rijksoverheid. 

Verlof voor het bezoeken van open dagen wordt 

verleend door de afdelingsleider na overleg met de 
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adviseur loopbaanoriëntatie. 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.

Ziek
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.

Als een leerling door ziekte niet naar school kan 

komen, melden ouders/verzorgers dit vóór 08.30 uur 

telefonisch aan school: (0344) 62 07 17. 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.

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.

Integriteitscode
Voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve 

van Lingecollege geldt onze integriteitscode. Meer 

informatie 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.

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 

van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Wij 

hebben voor meldingen een functionaris aangesteld. 

Kleding
Tijdens schoolactiviteiten dragen leerlingen 

en medewerkers gepaste kleding. Jassen, 
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handschoenen, petten en dergelijke zijn alleen buiten 

het schoolgebouw aan of op. Hoofddoeken worden 

zo gedragen, dat een goede communicatie mogelijk 

is. Dit betekent, dat ten minste wenkbrauwen, kin en 

zijkanten van het gezicht onbedekt zijn.

Meerderjarige leerlingen
De wet bepaalt dat leerlingen van 18 jaar en 

ouder meerderjarig zijn. Op een aantal leerlingen 

in de bovenbouw 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 school. De wet bepaalt echter 

wel, dat de ouders/verzorgers financieel aansprakelijk 

blijven voor de meerderjarige leerling.

Mobiele telefoons
Gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan 

in pauzes en tussenuren. Tijdens de les worden de 

telefoons opgeborgen in telefoontassen in de klas, of 

in aparte voorzieningen bij de lessen LO.

Tijdens examens en in studieruimten mag geen 

gebruik worden gemaakt van een mobiele telefoon. 

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van 

de schoolleiding en/of betrokkenen met mobiele 

telefoons (of anderszins) beeld- of geluidsopnamen 

te maken en/of deze te verspreiden.

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 leerlingenadministratiesysteem. In 

het Open Leercentrum (OLC) zijn vaste computers 

beschikbaar voor leerlingen om aan te werken. 

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. Misbruik wordt 

bestraft.
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Rook- en drankbeleid
Het Lingecollege doet mee aan de alliantie Rookvrije 

generatie Tiel. Niet alleen het schoolgebouw is 

rookvrij, ook het terrein rondom het schoolgebouw is 

volledig rookvrij. 

School respecteert de wettelijke bepalingen met 

betrekking tot het gebruik van alcohol en past deze 

toe. 

Sociale media
De school heeft een protocol voor het gebruik van 

sociale media. 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.

Ons social media protocol vindt u op onze website.

Foto en film
Er zitten op onze school leerlingen die van hun 

ouders niet op foto en film mogen worden gezet of 

Overige informatie

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 voor ouders

alleen van hun eigen kind(eren). 

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, heeft school met belangrijke externe 

verwerkers een verwerkersovereenkomst 3.0 –deze 

is door diverse onderwijsbelangenorganisaties 

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 

laten verwijderen. Het doel van de verwerking 

van de persoonsgegevens door school, de manier 

waarop en 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 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, als ouders tips of 

vragen hebben, kan contact kan contact worden met 

school via datalek@lingecollege.nl.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming 

aangesteld binnen de school. 

Privacy
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).

Gebedsruimtes
Het 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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 Onderbouw
De onderbouw zijn de eerste drie leerjaren 

op havo en  vwo. 

Brugklas 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet 

onderwijs is een grote stap. Veel leerlingen moeten 

erg wennen aan het maken van huiswerk, de 

vele docenten en het aantal vakken. We proberen 

leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarbij 

gaat het niet alleen om studiebegeleiding. Zeker 

zo belangrijk is dat leerlingen zich thuis voelen 

op school. In de brugklas krijgt iedere leerling een 

basisprogramma van twaalf vakken aangeboden. 

Er wordt aandacht besteed aan het verwerven 

van kennis en vaardigheden zoals samenwerken, 

onderzoeken, spreek- en schrijfvaardigheid. 

Het lyceum werkt met drie typen brugklassen: mavo/

havo, havo/vwo en vwo. 

In de brugklas mavo/havo wordt zoveel mogelijk 

op havoniveau lesgegeven. Leerlingen kunnen 

afhankelijk van de ontwikkeling en prestatieniveau 

doorstromen door naar het tweede leerjaar havo of 

naar mavo. De brugklas havo/vwo biedt na afronding 

een aansluiting op het tweede leerjaar van zowel 

havo als vwo.

Device
Leerlingen in alle brugklassen werken met ingang 

van 2019-2020 met digitale leermiddelen via een 

device (tablet, laptop of hybride). Het werken met een 

device maakt het onderwijs aantrekkelijker en biedt 

mogelijkheden tot differentiatie.

Keuze uren 

Onlangs zijn we gestart met het aanbieden van 

keuze-uren in de brugklas. Leerlingen stellen zo 

zelf (deels) hun programma samen. We stimuleren 

leerlingen zelf de regie te nemen en ontdekken 

waar extra ondersteuning nodig is. Het principe van 

onderwijs op maat zetten we het tweede leerjaar 

voort.

Vwo 
Een vwo-diploma geeft toegang tot universiteit of 

hbo en duurt zes jaar. Op het gymnasium verzorgen 

we naast Latijn ook Grieks in klas 2 en 3. 

Het gymnasium is bij uitstek geschikt voor leerlingen 

die het waarom, de achtergrond en de historie van 
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de klassieken willen weten: leerlingen die creatief 

zijn in denken en doen, een brede belangstelling 

hebben en alles tot op de bodem willen uitzoeken. Wij 

gaan uit van het principe compact en verrijken: de 

leerstof wordt sneller aangeboden waardoor er tijd is 

voor verrijking door het volgen van keuze-modules 

over bijvoorbeeld kunst en bèta. Gymnasium leert 

leerlingen op een kritische, analytische manier naar 

de wereld kijken voor een nog betere voorbereiding 

op universitair vervolgonderwijs. Lees meer hierover 

op het onderdeel 'Opleidingen' op onze website. 

Op het vwo verwachten we een groei naar een 

zelfstandige werkhouding. Aan het eind van het 

derde leerjaar kiezen we samen met leerling, 

ouders en decaan een profiel. Een belangrijke 

keuze, omdat wordt gekozen welke vakken worden 

gevolgd in de laatste drie jaar van het vwo en welke 

vervolgopleidingen daarmee kunnen worden gevolgd. 

De juiste profielkeuze hangt af van interesse en waar 

een leerling goed in is. 

Havo
Met een havo-diploma kunnen leerlingen beginnen 

aan een hbo-opleiding of doorstromen naar klas 5 

van het vwo. Een havo-opleiding duurt vijf jaar. Aan 

het eind van het derde leerjaar kiezen we samen 

met leerling, ouders en decaan een profiel. Dat is 

een belangrijke keuze, omdat dan de vakken worden 

gekozen voor het vierde en vijfde leerjaar en daarmee 

welke vervolgopleidingen na havo kunnen worden 

gevolgd. De juiste profielkeuze hangt af van interesse 

en waar een leerling goed in is.  

Internationale SchakelKlas 

Op de afdeling ISK zitten leerlingen van 12-18 jaar 

die meestal korter dan twee jaar in Nederland zijn. 

De doelstelling voor deze jongeren is dat ze in twee 

jaar genoeg Nederlands leren om door te stromen 

naar regulier onderwijs op hun eigen niveau. Het 

eerste jaar bestaat voor het overgrote deel uit taal. 

In het tweede jaar is daarnaast meer aandacht 

voor schakeling naar vervolgonderwijs. Vanuit de 

ISK stromen leerlingen door naar de verschillende 

schooltypen in het voortgezet onderwijs en mbo.

Voorlichting over de bovenbouw
Het spreekt voor zich, dat in leerjaar 3 uitgebreid 

voorlichting wordt gegeven over de bovenbouw: 

profielkeuze en vakkenpakketten. De leerlingen 
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worden door de mentoren en de loopbaanadviseur 

geholpen bij hun keuze en in oktober wordt een 

voorlichtingsavond georganiseerd. Uitgebreide 

informatie over vakken, profielkeuze, doorstroming 

en toelatingseisen wordt gedurende het schooljaar 

verstrekt.

Overige informatie



4746

Lingecollege  -  Schoolgids 2019 - 2020

 Bovenbouw
De bovenbouw bestaat uit de leerjaren 

4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo. 

Om leerlingen in de bovenbouw goed voor te 

bereiden op de vervolgopleiding is naast het 

verwerven van kennis ook het verwerven van 

vaardigheden belangrijk. Leerlingen moeten leren 

omgaan met de grote hoeveelheid informatie die 

op alle vakgebieden beschikbaar is: informatie 

opzoeken, selecteren, goed en kritisch lezen en 

toepassen is bij bijna alle vakken een onderdeel 

van het examenprogramma. Daarnaast komen de 

vaardigheden problemen oplossen, argumenteren, 

onderhandelen en samenwerken aan bod. 

In de bovenbouw studeren leerlingen vaker 

zelfstandig tijdens schooluren en krijgen ze meer 

eigen verantwoordelijkheid bij het plannen van de 

leerstof. Tijdens onderzoekuren, die als voorbereiding 

op het hoger onderwijs dienen, vergroten leerlingen 

hun vaardigheden die van belang zijn in het hoger 

onderwijs. Leerlingen kunnen in samenwerking met 

de universiteit hun profielwerkstuk maken. Aan het 

begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen in de 

bovenbouw via het PTA (Programma van Toetsing 

en Afsluiting) een overzicht van de toetsen die in het 

schooljaar worden afgenomen. 

Keuze-uren 
Dit schooljaar starten we conform de ingezette lijn 

ook met keuze-uren voor de leerlingen die in het 

4e leerjaar zitten. Afhankelijk van hun leerbehoefte 

krijgen zij de mogelijkheid tot extra ondersteuning, 

verrijking of verdieping op bepaalde vakken. 

Overige informatie
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Overige informatie

 Data en tijden schoolvakanties

Lestijden
1e lesuur  08.15-09.05 uur 

2e lesuur  09.05-09.55 uur 

3e lesuur  09.55-10.45 uur 

pauze

4e lesuur  11.05-11.55 uur 

5e lesuur  11.55 -12.45 uur 

pauze

6e lesuur  13.15-14.05 uur 

7e lesuur  14.05-14.55 uur 

pauze

8e lesuur  15.10-16.00 uur 

9e lesuur  16.00-16.50 uur

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 die op de website staat van de school.
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 Financiën
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. 

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 hun 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 €40,- 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 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.  

Stichting Leergeld WestBetuwe 

Voor kinderen die om financiële redenen niet 

kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 

activiteiten biedt stichting Leergeld kansen:

Overige informatie

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
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 Overige zaken
Boeken en leermiddelen 
De school stelt de schoolboeken/leermiddelen die 

nodig zijn voor het volgen van de lessen gratis ter 

beschikking. Studieboekhandel VanDijk beheert 

de schoolboeken van Lingecollege en verzorgt de 

logistiek van de schoolboeken rondom inname en 

uitgifte. Voor vragen over logistiek en facturering 

verwijzen wij u naar: 

VanDijk.nl 

Postbus 23 8260 AA Kampen 

088-203 03 03 

klantenservice@vandijk.nl 

www.vandijk.nl 

Sportkleding 

In de lessen lichamelijke opvoeding dragen de 

onderbouwleerlingen een wit T-shirt met logo dat 

tegen gereduceerd tarief kan worden besteld bij 

Sport-inn in Tiel (oude pand van Intersport). Voor de 

bovenbouwklassen geldt een wit T-shirt.

 

Fotografie en filmopname 

Voor opleidings- en trainingsdoeleinden kunnen 

beelden worden opgenomen van klassensituaties. 

Deze beelden zijn alleen voor intern gebruik. 

Mediatheek en Open Leercentrum 
(OLC) 

De mediatheek en het OLC zijn dagelijks geopend. 

In de mediatheek kunnen boeken en tijdschriften 

worden geleend die voor het onderwijs zijn bedoeld. 

Daarnaast kan er huiswerk worden gemaakt, of 

op de computer informatie worden gezocht. Een 

brugklasleerling ontvangt aan het begin van

het schooljaar een printtegoed ter waarde van €6,- 

om onder andere boeken en ander materiaal te

lenen. Als het bedrag op is, kan het tegoed worden 

opgewaardeerd.

Kluishuur
Leerlingen kunnen een kluisje huren om spullen veilig 

in op te bergen. De kosten van een kluisje bedragen 

€15,- per jaar. Aan het eind van het schooljaar leveren 

examenleerlingen en leerlingen die van school gaan 

hun kluisdruppel in.

Overige informatie

Stageschool
Lingecollege wil een bijdrage leveren aan een 

goede opleiding van toekomstige docenten. 

We hebben een stageovereenkomst met de 

Radbouduniversiteit Nijmegen en de Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het hele jaar bieden 

wij op onze school plek aan stagiaires van deze 

opleidingsinstituten.

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.
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Slagingspercentages 

De slagingspercentages van voorgaande jaren en de bevorderingsresultaten 

van 2018/2019 vindt u op onze website. 

Vensters voor Verantwoording / 
Inspectie van het Onderwijs 

Vensters voor Verantwoording is een project van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige 

informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. 

Deze informatie, afkomstig van bijvoorbeeld DUO, Onderwijsinspectie en van de 

scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Scholen kunnen vervolgens de gegevens 

over hun eigen school via een link publiceren op hun website. Resultaten worden 

vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen kunnen ook een toelichting geven op 

gepubliceerde cijfers en feiten. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel 

beeld van het onderwijs. Op basis van Vensters kunnen scholen het gesprek aangaan 

met hun belanghebbenden, www.scholenopdekaart.nl. 

Op de site van de onderwijsinspectie is te zien onder welk toezicht de school staat, 

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

 Eindexamenresultaten

Opleiding 2018/2019
Havo

Vwo

86%

88%

Overige informatie
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