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Start van het nieuwe schooljaar; samen ontdekken 
De eerste nieuwsbrief van dit schooljaar van het Lingecollege ligt voor u. We 
brengen u regelmatig op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen in en van de 
school. Reacties zijn natuurlijk altijd welkom. U kunt dit doen door een mailtje te 
sturen aan praktijkonderwijs@lingecollege.nl, beroepscollege@lingecollege.nl of  
mavo@lingecollege.nl. Of gewoon door een telefoontje naar één van onze scholen. 
 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de start van de nieuwe mavo en kijken we 
vooruit naar belangrijke activiteiten die komen gaan. Ik wijs u op de ouder-
gesprekken in de week na de herfstvakantie en de Lingeweek, boordevol 
activiteiten voor onze leerlingen. Meer belangrijke data kunt u hier vinden in de 
jaarkalender op onze website.  
 
Het motto voor het Lingecollege is ‘Samen ontdekken’. Met de start van het 
schooljaar hebben we dat meteen in praktijk gebracht. De mavoleerlingen 
ontdekken samen hun nieuwe school. Het was fijn dat tijdens de introductieweek 
veel ouders echt nieuwsgierig en belangstellend waren naar de nieuwe school van 
hun kind en de tijd namen om een bezoek te brengen. De mavo zal op 17 oktober 
aanstaande officieel geopend worden door de burgemeester van Tiel, Hans 
Beenakker.  
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Voor de basis en kader leerlingen waren er in het beroepscollege de nodige 
ontdekkingen. Het gebouw heeft in de zomervakantie een aantal veranderingen 
ondergaan. Een aantal lokalen en de computerlokalen zijn nieuw ingericht. Verder is 
er een technieklokaal volledig vernieuwd en gemoderniseerd in aankleding en 
inrichting. 
In het trappenhuis zijn prachtige muurschilderingen aangebracht. De schilderingen 
zijn gebaseerd op ontwerpen van eigen leerlingen en zijn gemaakt door oud leerling 
Nazif Lopulissa. Ze geven een beeld bij onze praktijkafdelingen. Herkent u ze? 

 
Ontdekken gaat verder dan alleen gebouwen. Leerlingen en medewerkers 
ontdekken elkaar ook. Best spannend zo al die nieuwe gezichten van leerlingen en 
medewerkers. Maar dat is na de eerst weken al snel vertrouwd.  
 
Voor ouders valt er ook het nodige te ontdekken op school. Uiteraard in de eerste 
plaats wat uw kind allemaal meemaakt, beleeft en leert bij ons op school. 
Ontdekken kan echter verder reiken voor u als ouder. Bijvoorbeeld in de 
medezeggenschapsraad van onze school. In deze nieuwsbrief vindt u meer 
informatie over de MR.  
 
Tenslotte, is er voor het gehele Lingecollege iets veranderd. Het zal u vast niet 
ontgaan zijn, met de start van het jaar heeft het Lingecollege een nieuwe frisse 
huisstijl. In deze nieuwsbrief meer informatie hierover.  
 
Veel leesplezier en een heel mooi schooljaar gewenst! 
 
Han ter Reegen,  
Directeur Lingecollege praktijkonderwijs, beroepscollege en mavo 
 
 
 



 
Mavo van start gegaan 
Het was wel even wennen voor de leerlingen, het nieuwe gebouw van de mavo. 
Waar kun je je leuk zitten? Waar moet ik mijn jas opbergen? Waar is het 
muzieklokaal? Het nieuwe gebouw was de eerste weken het decor voor een mooie 
ontdekkingstocht voor zowel de docenten als hun leerlingen. Met geduld en 
aandacht voor elkaar wist iedereen al snel zijn weg te vinden.  
Voor de brugklassers hebben we bewust gekozen voor een 2-weken durend 
introductieprogramma. Kennismaken met de overstap, het gebouw, de mentoren 
en docenten, de verschillende vakken en vooral met de klasgenoten. Iedere dag 
hadden de mentoren de mogelijkheid in gezamenlijkheid persoonlijke aandacht aan 
de leerlingen te schenken. Snel jezelf thuis voelen op de nieuwe school.  
Nieuw zorgt er natuurlijk ook voor dat de nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. Hoe 
werkt nu zo’n modern kluisje? En nieuw betekent ook dat er soms onverwachte 
situaties zijn. Digitaal je kluisje open maken lijkt simpel, maar wordt toch een hele 
onderneming als de wifi hapert.  Ondanks het ongemak gaan onze leerlingen er 
goed mee om.  
De nieuwe schoolomgeving maakt het ook 
mogelijk om inspirerend onderwijs te 
bieden aan de leerlingen. De lessen 
beginnen altijd klassikaal maar na deel 1 
van de les hebben de docenten en 
leerlingen de mogelijkheid om te variëren. 
Hiervoor worden de leerpleinen gebruikt. 
Het is mooi om te zien hoe leerlingen 
samen ontdekken en het vertrouwen 
krijgen om individueel of in groepsverband 
aan het werk zijn op de leerpleinen.  
 

Coming out day 
Op vrijdag 11 oktober is het internationale Coming Out Day. Oorspronkelijk is deze 
dag bedoeld om ‘uit de kast te komen’. Maar deze dag staat vooral in het teken van 
diversiteit. We gebruiken deze dag om hier eens met leerlingen over te praten. 
Iedereen mag zijn wie hij wil.  

De gemeente Tiel ondersteunt Coming out day. 
De Tielse wethouders komen in de ochtend de 
vlag hijsen op onze scholen.  
Wethouder Groen hijst om 09.30 de vlag bij het 
praktijkonderwijs en wethouder Brink doet 
hetzelfde om 10.00 uur bij het beroepscollege en 
om 10.55 uur bij de mavo.  
De vlag staat voor acceptatie & diversiteit tussen 
mensen. Een mooie gelegenheid om ook thuis 
eens het gesprek te voeren over de diversiteit in 
onze samenleving.  



 
Klassenbesprekingen en oudergesprekken 
In de week van 14 oktober vinden aan het einde van de schooldag de eerste 
klassenbesprekingen plaats. De mentoren bespreken met de docenten, de 
leerlingbegeleiders en de afdelingsleiders hoe het met de klassen gaat. De 
dynamiek van de klas komt aan de orde en uiteraard ook of er leerlingen zijn die 
bijzondere aandacht nodig hebben. In die gevallen zal de mentor u hierover 
informeren en eventueel uitnodigen voor een gesprek op school. De 
oudergesprekken vinden plaats in de week na de herfstvakantie. Daar maakt u als 
ouder toch ook tijd voor vrij?  
 

Beroepscollege, beroepsstage, klas 4 
De examenleerlingen van het beroepscollege 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. 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 programma van toetsing en afsluiting (PTA). 
 

Praktijkonderwijs, ANWB, doe mee! 
Bij het praktijkonderwijs komt op 5 november de ANWB-bus. In interactieve 
workshops wordt ingegaan op het gedrag van jongeren in het verkeer. De 
derdeklassers worden door middel van virtual reality op de plek van bestuurders 
gezet. Op deze manier zien zij hoe andere weggebruikers naar het verkeer kijken en 
worden zij geconfronteerd met hun eigen gedrag in het verkeer. 
 

Lingeweek  
De eerste week van december is voor alle leerlingen de Lingeweek. Een week met 
veel leerzame en ontspannende activiteiten. Sleutelwoorden voor de Lingeweek 
zijn: samen ontdekken, inspiratie, leren door doen en positief. Eind november 
krijgen alle leerlingen van hun mentor het exacte programma met alle informatie. In 
onze volgende nieuwsbrief besteden we speciaal aandacht aan het programma van 
de Lingeweek.  
 

Het Lingecollege vernieuwt! Onze kernwaarden 
Het Lingecollege vernieuwt! Het Lingecollege vormt steeds meer één school, 
waarbij we de krachten van onze locaties bundelen. De afzonderlijke opleidingen 
behouden weliswaar hun eigen identiteit en locatie, maar achter de schermen 
werken we steeds intensiever samen. Dat maakt ons tot een sterke, professionele 
middelbare school voor Tiel én de regio.  
Wellicht is het u al opgevallen dat ‘Samen ontdekken’ steeds vaker is te zien in onze 
uitingen. Samen met leerlingen ontdekken we interesses en talenten en omarmen 
we verschillen. 



 
Vanuit gesprekken met leerlingen, ouders, basisscholen en 
medewerkers hebben we onze zogeheten ‘waarden’ bepaald. 
Deze kernwaarden samen laten zien waar wij als school voor 
staan. Het geeft aan wat wij belangrijk vinden en wie wij zijn als 
school. De kernwaarden bepalen hoe wij ons onderwijs 
vormgeven, hoe we omgaan met leerlingen en hoe onze lessen 
verzorgen. De kernwaarden werken ook door in de gebouwen, 
De kernwaarden bieden voor iedereen houvast, het zijn de 
overkoepelende waarden, die we gezamenlijk delen, maar waar 
we vervolgens per opleiding een eigen betekenis en invulling 
aan geven in onze missie en visie, het team en onze 
toekomstplannen. 
 

  
 
 
  



 
Het Lingecollege vernieuwt! Een nieuw logo  
Het Lingecollege vernieuwt! Daar hoort een nieuw logo 
bij. Er is gekozen voor een frisse blauwe kleur met een 
knipoog naar het blauw van het water van het 
rivierengebied. Het logo is bewust in kleine letters 
ontworpen, dit geeft het logo een vriendelijk karakter dat 
past bij de school. De ‘partjes’ uit het oude logo zijn 
bewaard gebleven, zij staan symbool voor de vier 
locaties van het Lingecollege: het praktijkonderwijs, het 
beroepscollege, de mavo en het lyceum. De ‘partjes’ in 
het logo vormen samen één geheel, zoals ook het 
Lingecollege een school is. De afzonderlijke opleidingen 
hebben een herkenbaar eigen sublogo met een eigen 
kleurstelling. Zo behoudt elke opleiding haar eigen 
identiteit met het vertrouwde kleinschalige karakter 
waar het gaat om betrokkenheid en het kennen van de 
individuele leerling. Naast het nieuwe logo hebben we 
ook onze naam aangepast van RSG Lingecollege naar 
alleen Lingecollege. Voor veel mensen was het niet 
duidelijk waar RSG voor stond. Door de jaren heen is de 
betekenis veranderd. De “R” kende vele betekenissen 
zoals “rijks” of “regionaal”. Omdat het Lingecollege een 
begrip is in Tiel en de regio hebben we gekozen voor Het 
Lingecollege. De school die aan alle leerlingen uit Tiel en 
omstreken passend onderwijs biedt.  

Het Lingecollege vernieuwt! De website  
Tegelijk met de nieuwe schoolnaam, een ander logo en 
gewijzigde huisstijl is ook de website vernieuwd. Veel 
informatie over onze school vindt u op de website, zoals 
bijvoorbeeld de schoolgids. 
 
Daarnaast zijn er veel protocollen en reglementen te 
vinden op de website. Ze bevatten belangrijke informatie 
voor u als ouders.  
 
Informatie over het programma van toetsing en 
afsluiting (PTA) en de bevorderingsreglementen zijn ook 
te vinden op de website voor het beroepscollege en voor 
de mavo. 
 

 

https://lingecollege.nl/schoolgids/
https://lingecollege.nl/ontdek-het-lingecollege/missie-visie/
https://lingecollege.nl/opleidingen/beroepscollege/onderwijs/
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Ouderplatform praktijkonderwijs 
Het praktijkonderwijs is dringend op zoek naar ouders die het ouderplatform willen 
versterken. In het ouderplatform staat het onderwijs aan onze leerlingen centraal. U 
kunt hierover mee praten en mee denken. 
Ook de organisatie van leuke activiteiten voor onze school hoort hierbij. 
Interesse?  Meld je aan via mail praktijkonderwijs@lingecollege.nl. 
 

Leden voor de deelmedezeggenschapsraad (DMR) 
De oudergeleding van de DMR heeft momenteel 4 vacatures. De DMR is hard op 
zoek naar gemotiveerde ouders die mee willen denken en beslissen in de DMR.  
 
Het Lingecollege heeft één medezeggenschapraad, MR, voor alle locaties 
gezamenlijk. Daarnaast zijn er twee deelraden: een deelraad voor het lyceum en 
een gecombineerde deelraad voor het praktijkonderwijs, het beroepscollege en de 
mavo. Zowel de MR als de DMR hebben algemene en bijzondere bevoegdheden 
oftewel rechten, bijvoorbeeld adviesrecht en instemmingsrecht. 
 
In de deelmedezeggenschapraad denkt en spreekt u mee over allerlei onderwerpen 
die met praktijkonderwijs, het beroepscollege en de mavo het te maken hebben. 
Samen met de directie en de medezeggenschapsraad (MR) bewaakt en verbetert 
de DMR belangrijke zaken, zoals de kwaliteit van het onderwijs, de hoogte van de 
ouderbijdrage, voorzieningen in de gebouwen, lesroosters en nog veel meer. 
 
In de DMR zitten vertegenwoordigers van ouders (de oudergeleding) en 
vertegenwoordigers van de medewerkers (de personeelsgeleding). Ook kunnen 
leerlingen zitting nemen in de DMR.  
 
Als DMR-lid vragen van u het volgende: 
• Interesse in schoolbeleid en schoolregels. 
• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (inlezen van 

stukken). 
• Aanwezigheid bij de DMR-vergaderingen (ongeveer 10 maal per jaar). 
• Een kritische en open houding. 
 
Lijkt het u wat om ons team te komen versterken of wilt u meer informatie, neem 
dan contact op met: 
• Gea Bosman (secretaris, bsn@lingecollege.nl) of  
• Gemma Huigenbos-Haijtink (voorzitter, hai@lingecollege.nl) 
 



 
Data meivakantie  
In de schoolgids is vermeld dat de meivakantie 
2020 loopt van 25 april t/m 3 mei. Dit is niet 
correct en betreft de landelijke meivakantie. De 
meivakantie op alle locaties van het Lingecollege 
loopt van woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei.   
Voor de actuele vrije dagen, studiedagen, 
activiteitenweken, informatiebijeenkomsten, etc. 
adviseren wij iedereen regelmatig de jaarplanning 
per opleiding te raadplegen op onze website.  
 

Foto’s schoolfotograaf  
De foto’s van de schoolfotograaf staan online. Als ouder kunt u de foto’s bekijken 
op www.foto.vormgegeven.nl. U kunt inloggen met de fotocode op het briefje dat 
aan de leerlingen is overhandigd tijdens het maken van de foto. Is dit briefje kwijt, 
dan kan de leerling op school de code opvragen via onze servicedesk. De 
servicedesk kunt u per e-mail bereiken op één van de volgende adressen: 
praktijkonderwijs@lingecollege.nl 
beroepscollege@lingecollege.nl 
mavo@lingecollege.nl. 
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