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Voorwoord

Welkom op het Lingecollege
praktijkonderwijs
Welkom op het Lingecollege praktijkonderwijs. De

Wij vinden het belangrijk dat er goed contact is

locatie waar jij leert door te doen en in de praktijk

tussen ouders, school en leerlingen. Iedere leerling

bezig te zijn. We bereiden je voor een zelfstandige

heeft daarom een vast aanspreekpunt, de mentor.

plek in de maatschappij door je allerlei vaardigheden

Jij en je ouders kunnen altijd contact opnemen met

te leren. Na het praktijkonderwijs kun je verder leren.

de mentor.

Of ervoor kiezen om aan het werk te gaan. Wil je
gaan werken? Dan helpen we jou met het vinden van

Wij kijken uit naar jouw komst bij ons op school!

werk. Ons doel is dat je de school verlaat met een

Namens het team praktijkonderwijs,

arbeidscontract op zak.
Nicole Roseboom
Op een nieuwe school komt er van alles op je af: een

Afdelingsleider

nieuwe klas, een nieuwe mentor, andere docenten.
Wij zijn er voor jou om jou te begeleiden in jouw
schoolloopbaan. De eerste week is er een introductie
waarin je jouw mentor en jouw klas leert kennen.
Daarna kun je altijd bij jouw mentor terecht met
vragen.

Lingecollege praktijkonderwijs
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Het Lingecollege
Het Lingecollege is een openbare scholengemeenschap voor Tiel en de regio. Wij bieden passend
onderwijs voor ieder kind. En op elk niveau: praktijkonderwijs, vmbo (beroepscollege en mavo),
havo, vwo (lyceum) en de Internationale Schakelklas (ISK).

Missie en visie

Contactgegevens praktijkonderwijs

Het is onze missie om jongeren te begeleiden om op

Lingecollege praktijkonderwijs

zelfverzekerde en eigen wijze betekenis te kunnen

Rozenstraat 44

geven aan hun toekomstige rol in de maatschappij.

4001 DW Tiel

Volgens onze visie gaat onderwijs verder dan

0344 - 61 43 41

kennisoverdracht. Het gaat ook over persoonlijke

praktijkonderwijs@lingecollege.nl

groei. Door oog te hebben voor mensen en

Dagelijkse leiding praktijkonderwijs

verschillen juist te omarmen, ontdekken wij
interesses en talenten van leerlingen.

Nicole Roseboom,
afdelingsleider

Kwaliteitszorg
Directie en bestuur

Het Lingecollege werkt continu aan het verbeteren
van kwaliteit. Wij vragen ouders en leerlingen

Peter Schaap,

regelmatig wat beter kan. Informatie over onze

directeur onderwijs

onderwijskwaliteit staat op scholenopdekaart.nl.

Ad Kuivenhoven,
directeur onderwijsondersteunende
dienst
Toine Schinkel,
bestuurder

Lingecollege praktijkonderwijs
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Over het Lingecollege

Raad van Toezicht
Pol van Tuijl (voorzitter)
Wiebe Brink
Jolanda Go-Hippe
Rob van Velthoven MSc
Reinette Zanen-Krijger
Het correspondentieadres van het bestuur en de
Raad van Toezicht is:
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Postbus 224
4000 AE Tiel

Samenwerkingsverband
Het Samenwerkingsverband Rivierenland is
een netwerkorganisatie voor alle voortgezet
onderwijsscholen in regio Rivierenland. Meer
informatie vindt u op swvrivierenland.nl.

Lingecollege praktijkonderwijs
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praktijkonderwijs

Lingecollege praktijkonderwijs

7

Schoolgids 2021 - 2022

Onderwijs op het praktijkonderwijs
Het Lingecollege praktijkonderwijs is een kleine overzichtelijke school. Dat is een voordeel, want
leren op maat is onze kracht. Leren is niet voor iedereen even gemakkelijk. De een heeft meer tijd
nodig om zich kennis en vaardigheden eigen te maken dan een ander. Die tijd en ruimte is er bij ons.

Wat is praktijkonderwijs?

De uitgangspunten van het Lingecollege

Praktijkonderwijs betekent leren op een andere

praktijkonderwijs:

manier, namelijk in de praktijk. Het praktijkonderwijs

Wij bieden een inspirerende omgeving en we

is er voor leerlingen die extra ondersteuning nodig

hebben aandacht voor elkaar.

hebben.

Wij zien het als een gezamenlijke opdracht
om leerlingen zelfstandig en succesvol te

Als de leerling het praktijkonderwijs heeft afgerond,

laten zijn in de maatschappij.

kan hij verder leren of aan het werk gaan. Bovendien

In ons onderwijs staat het leer- en 		

worden leerlingen voorbereid op een baan, actief

groeiproces van de leerling centraal. We

burgerschap, zelfstandig wonen en het hebben van

bouwen op een goede relatie tussen ouders,

zinvolle vrije tijdsbesteding.

leerling en docent/school.

Wij bieden leerlingen op onze school drie

Voor wie is het praktijkonderwijs?

uitstroomroutes:

Leerlingen mogen naar het praktijkonderwijs

naar een reguliere werkplek

als ze 12 jaar of ouder zijn en een beschikking

naar een beschermde werkplek

praktijkonderwijs hebben. Deze beschikking moet

naar een vervolgopleiding, bijvoorbeeld het

worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband

ROC (mbo)

Rivierenland (SWV), swvrivierenland.nl.

Lingecollege praktijkonderwijs
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Onderwijs op het praktijkonderwijs

Een leerling komt in aanmerking voor beschikking
praktijkonderwijs als de capaciteiten (uitgedrukt in IQ)
tussen 55/60 - 75/80 liggen en de leerachterstand
50% of groter is op twee van de volgende domeinen:
technisch lezen
begrijpend lezen
spelling
inzichtelijk rekenen
(waarbij één van de twee domeinen begrijpend lezen
of inzichtelijk rekenen moet zijn).
Al onze leerlingen hebben extra zorg en begeleiding
nodig. Ook bij het eventueel aannemen van een
leerling met een specifieke handicap of beperking
moeten mentoren voldoende aandacht voor de
andere leerlingen kunnen houden. Toelating van
leerlingen mag niet leiden tot een ernstige verstoring
van de rust en veiligheid op school. Voor meer
informatie over aanmelding en toelating kunt u
contact opnemen met:
Nicole Roseboom, afdelingsleider
rbm@lingecollege.nl

Lingecollege praktijkonderwijs
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Onderwijs op het praktijkonderwijs

Positive Behaviour Support (PBS)

De eerste lessen loopbaanoriëntatie en –begeleiding

In een omgeving waar je je veilig en fijn voelt, leer je

(LOB) komen aan bod. Daarin is aandacht voor

beter. Daarom werken we op het praktijkonderwijs

de sectorkeuze: Winkel, Horeca, Groen & Dier of

met PBS (positive behaviour support). We

Techniek.

benaderen iedereen op een positieve manier. Het
is wetenschappelijk bewezen dat mensen eerder

Leerjaar 2

een positieve gedragsverandering laten zien als ze

De basisvaardigheden en algemene

positief worden benaderd.

werknemersvaardigheden worden verder uitgebreid

De drie belangrijkste waarden zijn: veiligheid, respect

en aangeleerd. In de LOB-lessen oriënteren

en groei. Onze leerlingen krijgen les in een veilige

leerlingen zich op stage en werk. Ook gaan leerlingen

omgeving waar wij respect voor elkaar hebben, zodat

op bezoek bij bedrijven. Halverwege dit leerjaar start

de leerlingen kunnen opgroeien tot zelfstandige

het stage-assessment. Dit is een onderzoek dat

jonge mensen.

wordt gedaan door de mentor en het stagebureau
om te kijken of de leerling in het derde leerjaar start

Leerjaren

met een stage op school of stage bij een bedrijf.

Wij werken met leerjaren. Leerlingen zitten tot en
met leerjaar 5 bij ons op school. Een leerling krijgt

Het assessment bestaat uit een

het onderwijs dat bij hem/haar past met een eigen

beroepeninteressetest en een sollicitatietraining.

leertempo binnen deze vijf leerjaren.

Ook geeft de mentor informatie over de sterke
eigenschappen van de leerling.

Leerjaar 1
Dit leerjaar is bedoeld om de overgang van

Leerjaar 3

basisschool naar voortgezet onderwijs soepel te

In dit leerjaar start de leerling met de stage op

laten verlopen. Daarnaast worden basisvaardigheden

school of bij een bedrijf. Eerst één dag in de

aangeleerd. Zelfredzaamheid is hierbij een belangrijk

week. Later wordt dit uitgebreid naar twee dagen

doel. In dit leerjaar is de leerling bezig met de

per week. In dit leerjaar krijgt het verwerven van

vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik worden?

werknemersvaardigheden steeds meer aandacht.

Lingecollege praktijkonderwijs
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Onderwijs op het praktijkonderwijs

Leerjaar 4

Tijdens dat jaar kijken we of je kunt doorstromen naar

Leerjaar 4 lijkt veel op leerjaar 3. In leerjaar 4 wordt

het tweede jaar van het vmbo bbl of dat het tweede

de stage uitgebreid van twee naar drie dagen per

jaar van praktijkonderwijs beter past.

week. Er is nog meer aandacht voor het aanleren
van werknemersvaardigheden. In dit jaar kiezen

Zo werkt het

leerlingen welk certificaat ze willen behalen.

In de schakelklas krijgen leerlingen les op vmbo

Bijvoorbeeld een winkelcertificaat, schoonmaak in de

bbl niveau. Er zitten minder leerlingen in de

groothuishouding, VCA Veiligheid of een certificaat

schakelklas dan in een gewone vmbo bbl klas. En we

heftruck.

proberen het wisselen van docent te beperken. Zo
is de overstap van basisschool naar de middelbare

Leerjaar 5

school wat kleiner. Tijdens dit jaar verwachten

In dit laatste leerjaar begeleiden we de leerling naar

we wel van leerlingen dat ze steeds zelfstandiger

een passende werkplek via een stage bij een bedrijf.

worden. De schakelklas krijgt les op twee locaties:

Daarbij is het doel dat de leerling de school verlaat

praktijkonderwijs en het beroepscollege. Om over

met een arbeidscontract op zak. Leerlingen kunnen

te gaan naar het tweede jaar van het vmbo bbl

ook kiezen voor een vervolgopleiding. Het laatste

moeten leerlingen van de schakelklas aan dezelfde

jaar is de leerling meestal maar één dag of dagdeel

beoordelingscriteria voldoen als leerlingen op het

per week op school. Wanneer de leerling onze school

gewone vmbo.

verlaat, volgen wij nog twee jaar hoe het met hem/
haar gaat. Ook helpen we als er vragen of problemen

Voor wie is de schakelklas bedoeld?

zijn op de werkplek of de vervolgopleiding.

De schakelklas is geschikt voor leerlingen die het bblniveau aankunnen, maar behoefte hebben aan:

Schakelklas

veiligheid

Is er bij de basisschool twijfel over een schooladvies

duidelijkheid

voor praktijkonderwijs of vmbo bbl-niveau? Dan kun

structuur

je in leerjaar 1 misschien naar de schakelklas.

extra uitleg en ondersteuning bij plannen en

De schakelklas volg je alleen het eerste leerjaar.

organiseren van de lesstof
motivatie

Lingecollege praktijkonderwijs
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Onderwijs op het praktijkonderwijs

Aanmelden voor de schakelklas
Wilt u uw kind aanmelden voor de schakelklas?
Hiervoor kunt u het aanmeldformulier klas 1
gebruiken. Een toelatingscommissie beslist of een
leerling geschikt is voor de schakelklas.

Lingecollege praktijkonderwijs
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Onderwijs op het praktijkonderwijs

Stages

het voeren van een sollicitatiegesprek en een

Leren in de praktijk doe je juist niet alleen op school.

beroepeninteressetest. Ook geeft de mentor

Daarom lopen de leerlingen op onze school veel

informatie over de leerling.

stage. Dat doen ze intern (op school) en extern (bij
een bedrijf). Bij stages komen alle vaardigheden

Stagebegeleiding

aan bod die nodig zijn om als werknemer goed

Het praktijkonderwijs heeft een stagebureau.

te functioneren. In leerjaar 2 doen leerlingen een

Stagebegeleiders helpen de leerlingen bij het vinden

beroepskeuzetest, zodat we samen een passende

van een stage en zij begeleiden de leerlingen in

stageplek kunnen zoeken.

hun stages. We hebben een groot netwerk van
stagebedrijven. Ook hebben we goed contact met de

Interne stage

gemeente, het UWV en re-integratiebedrijven. Het

Tijdens de interne stage leren leerlingen stapsgewijs

aanbod van stages is daardoor groot.

welke vaardigheden ze nodig hebben voor later.
Leerlingen die nog niet toe zijn aan een externe

Cursussen en certificaten

stage, volgen een interne stage.

Onze leerlingen kunnen op school branche-erkende

Interne stages zijn vaak op een andere locatie van

cursussen volgen en hierin examen doen. Ook

het Lingecollege. Een leerling loopt daar bijvoorbeeld

kunnen zij diverse (branchegerichte) certificaten

mee met een conciërge of verzorgt de catering.

behalen. Met deze cursussen en certificaten vergroot
de leerling zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt.

Externe stages

Voorbeelden van deze cursussen en certificaten zijn:

De externe stages (bij bedrijven) bereiden leerlingen

Winkelcertificaat

voor op werk. Of leerlingen vanaf leerjaar 3 aan

De leerling leert hoe winkels georganiseerd

een stage bij een bedrijf beginnen, hangt af van de

zijn: goederen spiegelen, vakkenvullen, 		

ontwikkeling van de leerling. In leerjaar 2 doet de

onderhoud, veilig werken en omgaan

leerling een stage-assessment. Hieruit blijkt aan

met klanten. Het is verplicht de stage te

welke competenties de leerling nog moet werken.

doorlopen in een winkel.

Het stage-assessment bestaat onder andere uit
Lingecollege praktijkonderwijs
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Onderwijs op het praktijkonderwijs

SVA werken in de keuken 1

ouder/verzorger een bijdrage van 50% van de kosten

Leren omgaan met professionele apparaten.

voor het volgende examen. Daarna zijn de kosten

De leerling leert hoe hij een kok assisteert en

volledig voor de ouder/verzorger.

krijgt speciale technieken aangeboden.
Engels

Samenwerking met ROC Rivor

Alle leerlingen krijgen Engelse les en iedere

Leerlingen die graag verder leren, kunnen ervoor

leerling krijgt daardoor de kans krijgt om het

kiezen om het Entreediploma te halen. Dat is een

certificaat te halen.

ROC-diploma.

Schoonmaak in de groothuishouding

Als een leerling in een schooljaar 16 jaar wordt en de

Les over de schoonmaak in

test van het ROC voldoende heeft gemaakt, mag hij/

de groothuishouding, dus bij grote 		

zij een opleiding op mbo niveau 1 bij ons op school

bedrijven, zoals zorgcentra en kantoren.

gaan volgen. Hij/zij gaat dan naar de ROC-klas. De

Veilig werken, stofwissen, moppen, interieur

ROC-klas duurt twee schooljaren (leerjaar 4 en 5).

en sanitair onderhouden en ramen wassen.

Leerjaar 1 is het voorbereidende jaar. Leerlingen

VCA Veiligheid

krijgen theorielessen en lopen stage bij een erkend

Leerlingen leren veilig te werken en kunnen

leerbedrijf. Leerjaar 2 is het examenjaar. Het jaar

het officiële VCA certificaat behalen. 		

bestaat uit stage lopen, lessen Nederlands, rekenen,

Belangrijk voor iedere werkplek!

loopbaanbegeleiding en burgerschap. Het tweede

Certificaat heftruck

jaar wordt afgesloten met een officieel ROC-examen.

Leerlingen leren een heftruck te bedienen

Leerlingen krijgen naast een diploma voor het

en alles over de veiligheid op en om een

praktijkonderwijs ook een niveau 1 ROC-diploma.

heftruck. Ook de kennis van de techniek
van een heftruck is hier onderdeel van.

De ROC-klas krijgt les op het praktijkonderwijs.
Het diploma kan op 2 manieren worden afgegeven:

Bijdrage certificaten

1.

Entree met uitstroom naar werk

De school betaalt de eerste keer voor het certificaat

2.

Entree met doorstroomrecht naar niveau 2

van de leerling. Als hij/zij niet slaagt, vragen we aan
Lingecollege praktijkonderwijs
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Onderwijs op het praktijkonderwijs

Wanneer kunnen leerlingen de opleiding voor het
Entreediploma volgen?
Om de opleiding voor het Entreediploma te kunnen
volgen, verwachten we een goede beroepshouding.
Dit betekent:
actief zijn
afspraken nakomen
motivatie hebben om te leren
zelfstandigheid
Leerlingen die 16 jaar zijn, kunnen aangemeld worden
voor de pré-ROC klas. Mentoren en docenten van de
pré-ROC klas bekijken wie hiervoor in aanmerking
komt. Ook ouders worden betrokken. De pré-ROC klas
duurt zes maanden. Eind mei maken leerlingen een
test. Daaruit blijkt of zij naar de ROC-klas kunnen.

Resultaten
Op de website scholenopdekaart.nl vindt u allerlei
informatie over het Lingecollege Praktijkonderwijs.
U ziet hier bijvoorbeeld waarheen onze
leerlingen uitstromen (bijvoorbeeld naar werk of
vervolgonderwijs). Hoe tevreden ouders en leerlingen
over onze school zijn. Alle informatie kunt u
vergelijken met landelijke gemiddelden. De informatie
op scholenopdekaart.nl komt van verschillende
overheidsdiensten en van de school zelf.
Lingecollege praktijkonderwijs
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Lessentabel
lj1

lj2

lj3

Nederlands

3

3

2(1)

rekenen

2

3

2(1)

lj4/5

Verplichte vakken:

Theorie

5

Vakken keuze van ons:
mentoraat (coachclub)

4

4

Engels

1

1

Nederlandse mondelinge taal

1

loopbaanoriëntatie en begeleiding

2

veilig op stage

3(2)

1(0)

horeca

4

2

plant en dier

4

2

techniek

4

winkel

6

2

2

6

2

2

6

2

2

2(0)

culturele en kunstzinnige vorming

4

2

lichamelijke opvoeding

4

4

Weerbaarheid/EHBO

2**

certificaat
Totaal lesuren op school:

3(1)

*
30

30

16(12)*

12(8)*

stage (in klokuur)

8(16)

16(24)

stage (in lesuur)

10(19)

19(29)

*De lesstof voor een certificaat wordt in de gewone lessen aangeboden.

Lingecollege praktijkonderwijs
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Onderwijs op het praktijkonderwijs

Lessentabel ROC-klas
2020/2021

2020/2021

2021/2022

2021/2022

ROC1

ROC2

ROC1

ROC2

Nederlands

2

2

2

2

Rekenen

2

2

2

2

Burgerschap

2

2

2

Verplichte vakken:

ICT
Beroepspraktijkvorming

2
2

2

Praktijk

2**
2

2

Lichamelijke opvoeding

2
2*

2*

Vakken keuze van ons:
Lichamelijke opvoeding

2

Totaal lesuren op school:

10

10

10

12

stage (in klokuur)

24

24

24

24

stage (in lesuur)

24

24

29

29

*praktijk en LO moeten tegenover elkaar geroosterd worden
**ICT is een verplicht examenonderdeel, dit geldt alleen voor de ROC 2 klas.

Lingecollege praktijkonderwijs
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Dagelijkse gang
van zaken
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Dagelijkse gang van zaken
Lestijden

Onze manieren

1e lesuur

8.15 – 9.05 uur

Er is één hoofdregel: we behandelen elkaar met

2e lesuur

9.05 – 9.55 uur

respect. Dat geldt voor iedereen op school.

Pauze

9.55 – 10.15 uur

We hebben aandacht en waardering voor elkaar.

3e lesuur

10.15 – 11.05 uur

Zorgvuldigheid en respect verwachten we ook als het

4e lesuur

11.05 – 11.55 uur

gaat om spullen van anderen en van de school. Je

Pauze

11.55 – 12.25 uur

helpt mee om de school en de omgeving schoon en

5e lesuur

12.25 – 13.15 uur

netjes te houden. Om de belangrijkste schoolregels

6e lesuur

13.15 – 14.05 uur

goed te onthouden, hebben we een handig

Pauze

14.05 – 14.20 uur

hulpmiddel dat we samengevat ‘STOER’ noemen.

7e lesuur

14.20 – 15.10 uur

STOER is gebaseerd op het stimuleren van positief

8e lesuur

15.10 – 16.00 uur

gedrag.

9e lesuur

16.00 – 16.50 uur

Lesuitval
Het Lingecollege probeert lesuitval zoveel mogelijk te
voorkomen. Langdurig zieke docenten worden indien
mogelijk vervangen. Als op vergaderdagen de lessen

Bekijk ons ‘STOER’ hulpmiddel

slechts voor een deel van de dag hoeven te vervallen,

op de volgende pagina.

gelden aangepaste lestijden. Bij lesuitval worden de
leerlingen op verantwoorde wijze opgevangen.

Lingecollege praktijkonderwijs
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Dagelijkse gang van zaken

STOER

Samen gebruiken we dezelfde taal.
Deze taal is respectvol, zonder scheldwoorden of beledigingen en we spreken in het Nederlands.

Telefoon uit (het zicht) en in de tas.
Alleen in opdracht van de docent wordt de telefoon ingezet in de les. Telefoon en social media gebruiken we om
leuke en interessante dingen met elkaar te delen. We beledigen elkaar daarbij niet en respecteren elkaars privacy.

Opruimen is heel normaal en doen we allemaal.
Iedereen ruimt op. Zo zorgen we voor een nette en prettige omgeving in en buiten de school. Je doet mee aan
corvee.

Eten en drinken doen we op aangewezen plaatsen.
Tijdens de pauzes kun je in de aula’s en op de pleinen eten en drinken. Ook dan ruimen we rommel op en helpen
we elkaar om de school netjes te houden.

Respect voor alle personen en de omgeving.
We benaderen iedereen met respect. Spullen van jezelf, anderen en van de school behandelen we zorgvuldig.
Samen zorgen we ervoor dat de school een fijne, veilige en nette plek is voor iedereen.

We vullen STOER aan met een aantal
belangrijke regels:

schoolterrein en net buiten de schoolpoort.
Ook tijdens buitenschoolse activiteiten mag

Leerlingen dienen op tijd te komen bij hun

niet worden gerookt.

afspraken. Dat kan zijn op school, maar ook

Bij buitensporig verbaal geweld en/of fysiek

op de stageadressen. Leerlingen dienen de

geweld zal de school contact opnemen met

lessen en de stages die voor hen gelden te

de contactpersoon bij de politie. Dit geldt

volgen.

voor een ieder die betrokken is bij school,

Wij staan voor een rookvrijbeleid.

direct of indirect. In voorkomende gevallen

Niemand mag roken op school, het 		

neemt de school gepaste maatregelen. 		

Lingecollege praktijkonderwijs
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Fysiek geweld leidt tot schorsing van 		

geluidsopnamen worden gemaakt.

de leerling.

Bij te laat komen, meld je je bij de conciërge

De schade door moedwillige beschadiging

of administratie. Bij veelvuldig te laat komen

van schooleigendommen of persoonlijke

of spijbelen wordt melding gemaakt bij

bezittingen wordt bij de ouders/verzorgers

de leerplichtambtenaar en moet de tijd 		

in rekening gebracht. Om personen en 		

ingehaald worden.

goederen te kunnen beschermen, heeft de

De leerling doet een jas en/of pet bij 		

school maatregelen genomen die eventueel

binnenkomst van de school in zijn/haar kluis

kunnen leiden tot het doorzoeken van 		

of hangt deze aan de kapstok.

kluisjes of tassen.

Het nuttigen en in het bezit hebben van

Op het plein loop je met de fiets of de 		

energiedranken/boosters e.d. is niet

bromfiets aan de hand.

toegestaan.

Leerlingen blijven tijdens pauzes in het 		

De school heeft het recht om de schoolregels aan

gebouw of op het plein.

te passen.

Mobiele telefoons en geluidsdragers mag je
alleen in de pauzes of na schooltijd aan of

Gepaste kleding

om hebben. De rest van de tijd is de

Tijdens schoolactiviteiten dragen leerlingen

apparatuur in de tas of de kluis. Overtreding

en medewerkers gepaste kleding. Jassen,

van deze regel leidt tot inbeslagname voor

handschoenen, petten en dergelijke zijn alleen buiten

een bepaalde periode.

het schoolgebouw aan of op. Hoofddoeken worden

Het in bezit hebben van wapens en/of drugs

zo gedragen, dat een goede communicatie mogelijk

wordt gemeld bij de contactpersoon van de

is. Dit betekent dat ten minste wenkbrauwen, kin en

politie en is aanleiding voor gepaste 		

zijkanten van het gezicht onbedekt zijn.

maatregelen.
Alleen met toestemming van de docent

Roken en alcohol

mag met de mobiele telefoon of met 		

Het Lingecollege doet mee aan de alliantie Rookvrije

andere opnameapparatuur beeld- of 		

generatie Tiel. Niet alleen het schoolgebouw is

Lingecollege praktijkonderwijs
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rookvrij, ook op het gehele schoolterrein mag niet

De verzuimverklaring kan opgehaald worden bij de

gerookt worden. School respecteert de wettelijke

servicedesk.

bepalingen met betrekking tot het gebruik van

Regels voor verzuim

alcohol en past deze toe.

Leerlingen zijn verplicht om alle lessen te volgen die

Veiligheid

op hun lesrooster staan. Als een leerling niet naar

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt

school kan, meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de

op onze school. Pesten is absoluut verboden. Op

administratie van de school. Dit is in het belang van

onze school geldt een pestprotocol. Hierin staat wat

de leerling en de school. Als leerlingen zonder bericht

het Lingecollege doet als pesten toch gebeurt en wat

of geldige reden niet naar school komen, wordt

we doen om pesten te voorkomen. Het pestprotocol

dit aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim.

staat op lingecollege.nl. Leerlingen die gepest

Als uw zoon/dochter moet verzuimen door een

worden, kunnen terecht bij hun mentor of bij onze

bezoek aan tandarts, orthodontist of arts, wordt

eigen vertrouwenspersonen.

dit als ongeoorloofd verzuim genoteerd totdat de
leerling de afsprakenkaart laat zien bij de conciërge

Ziek

of administratie. Ongeoorloofd verzuim wordt

Als een leerling ziek is, meldt de ouder/verzorger

gemeld bij de leerplichtambtenaar en bij DUO. De

dit vóór 8.15 uur telefonisch via 0344 – 63 59 93.

leerplichtambtenaar heeft een preventief spreekuur

Als het kind de volgende dag ook ziek is, dient de

op onze locatie. Uw kind wordt hiervoor uitgenodigd

ouder/verzorger zijn/haar kind opnieuw telefonisch

als er sprake is van ongeoorloofd verzuim. U als

ziek te melden. Als de ouder/verzorger al weet dat

ouder krijgt hiervoor ook een uitnodiging, zodat u bij

zijn/haar kind wat langer thuis blijft (bijvoorbeeld

het gesprek aanwezig kunt zijn. Wanneer de leerling

tijdens een griepepidemie), dan kan dat telefonisch

tijdens een stageperiode verzuimt, moet de leerling

worden doorgegeven. Bij terugkeer op school

zélf het stagebedrijf bellen. De ouder/verzorger belt

brengt de leerling de ingevulde en ondertekende

naar school.

betermelding mee en levert die in bij de servicedesk.
De betermelding staat op de verzuimverklaring.
Lingecollege praktijkonderwijs
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Verzuimbeleid

Welke spullen heb je nodig?

Bij 3 keer te laat komt de leerling een hele week ’s

De (werk)boeken die leerlingen nodig hebben,

morgens om 7.45 uur op school.

hoeft u niet zelf aan te schaffen. Via het boekenfonds

Bij 6 keer te laat, 6 keer verzuim of 3 keer ziek volgt

krijgt u deze in bruikleen van de school. De

een gesprek met de verzuimmedewerker en de

‘bruikleenovereenkomst leermiddelen’ en het

mentor.

‘reglement leermiddelen’ vindt u op lingecollege.nl.

Bij 9 keer verzuim maken we melding bij het
verzuimloket, DUO.

Wel moet iedereen het volgende aanschaffen:

Bij 12 keer te laat maken we melding bij het

Algemeen
pen en potlood

verzuimloket, DUO.

gum

Verlof aanvragen

puntenslijper

In bijzondere gevallen kan de afdelingsleider

liniaal

toestemming geven voor verlof. Op lingecollege.nl

een goedkope rekenmachine met alle 		

leest u hoe u een aanvraag voor verlof kunt indienen.

basisfuncties (voor de Schakelklas wordt de
rekenmachine door school gekocht)

Sportkleding

lijm/plakband

Bij lichamelijke opvoeding is het verplicht dat

agenda

leerlingen gymkleding dragen waarin je goed en veilig

schaar

kunt sporten. Denk hierbij aan goede schoenen en,

kleurpotloden/stiften

indien van toepassing, een sporthoofddoek. Sieraden
Voor lichamelijke opvoeding

zijn niet toegestaan. Onderbouw leerlingen dragen
een wit T-shirt met het logo van de school. Dit kan

sportshirt (te koop bij Van den Berg Sport,

tegen een gereduceerd tarief (€ 9,95) besteld worden

Voorstad 4 in Tiel. Kosten: € 9,95)

bij Van den Berg Sport, Voorstad 4 in Tiel.

sportschoenen
sportbroek

Lingecollege praktijkonderwijs
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Voor groen en dier
laarzen
De school zorgt voor werkkleding en
veiligheidsschoenen voor de praktijkvakken
gedurende het schooljaar. Bij verschillende
activiteiten van ons lesprogramma kan kleding
smerig worden. Denk aan het werken met verf, hout,
metaal of vet. De school vraagt leerling en ouders
hiermee rekening te houden.
De leerling is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij
de juiste werkkleding draagt in de lessen. Draagt hij/
zij niet de geschikte werkkleding, dan kan hij/zij niet
deelnemen aan de les

Lingecollege praktijkonderwijs
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Vakanties
Herfstvakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Zomervakantie

11 juli t/m 19 augustus 2022

Alle andere vrije dagen zijn te vinden in de jaarkalender op lingecollege.nl.

Pont uit de vaart
Als de pont uit de vaart is, regelt de school 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 worden betaald door de school. De
bustijden zijn globaal als volgt:
’s Morgens
7.15 uur

Heerewaarden (kruising Burg. Woltersstraat/Variksestraat)

7.25 uur

RK Kerk Dreumel

7.40 uur

RK Kerk Wamel

7.50 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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Op onze school houden wij rekening met onderlinge verschillen die er tussen leerlingen zijn.
Voor elke leerling wordt tijdens de mentorgesprekken samen met de mentor een Individueel
OntwikkelingsPlan (IOP) gemaakt. Hierin staan de aandachtspunten/leerdoelen voor de komende
periode.

Mentor
Elke leerling heeft een mentor. De mentor is het

leerling en ouders. Vanaf leerjaar 2 en hoger heb je

eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De

minimaal één keer per jaar een gesprek over je IOP.

mentor helpt leerlingen met hun vragen over school

De informatie voor deze IOP-besprekingen komt

en hij volgt hoe iedere leerling zich ontwikkelt en hoe

van iedereen die betrokken is bij de leerling. Ook

het gaat met hun studieresultaten. De mentor helpt

informatie uit de mentorgesprekken telt mee.

leerlingen ook bij het wennen aan de school en de
klas en begeleidt ze bij het leren leren. Leerlingen

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

houden dezelfde mentor zolang als zij bij ons op

Voor elke nieuwe leerling maken we een

school zitten.

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In dit plan staan
de doelen en ontwikkelingsmogelijkheden die een

Het Individueel OntwikkelingsPlan (IOP)

leerling volgens ons kan halen en wat hij daarvoor

Elke leerling maakt ieder jaar samen met zijn mentor

nodig heeft. De mentor bespreekt het OPP met

een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP). Hierin

de leerling en de ouders/verzorgers. De mentor

staan jouw aandachtspunten en leerdoelen voor de

houdt in de gaten of het plan goed gevolgd wordt

komende periode. En wat jij en de school moeten

en bespreekt het als er iets niet goed gaat. Elk jaar

doen om die doelen te behalen. Het is een soort

evalueert de mentor het OPP met de leerling en de

routekaart voor wat je in het schooljaar wilt bereiken.

ouders. Als het nodig is, wordt het OPP aangepast.

In leerjaar 1 wordt het IOP twee keer besproken met
Lingecollege praktijkonderwijs
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Huisbezoek
Bij leerlingen in leerjaar 1 gaat de mentor voor
de kerstvakantie op huisbezoek. Dan wordt
onder andere het IOP en OPP besproken.

Begeleiding bij dyslexie/dyscalculie
Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring
kunnen gebruikmaken van faciliteiten als extra
tijd. Daarnaast werken we met het programma
SPRINT. Hierbij worden onder andere toetsen voor
je voorgelezen. In het Dyslexieprotocol en het
Dyscalculieprotocol staat hoe het Lingecollege
ondersteuning biedt.

Lingecollege praktijkonderwijs
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Extra ondersteuning

Schoolmaatschappelijk werk

Soms heeft een leerling meer begeleiding of

Als het niet goed dreigt te gaan met de ontwikkeling

ondersteuning nodig. Uiteraard zorgen we daar dan

van een leerling, kan het schoolmaatschappelijk werk

voor. Zowel onze eigen medewerkers als instanties

worden ingeschakeld. De schoolmaatschappelijk

buiten de school kunnen extra ondersteuning bieden.

werker gaat in gesprek met de leerling. En als het
nodig is ook met organisaties buiten school. Ouders

Zorgteam

moeten toestemming geven voor deze gesprekken.

Er worden leerlingbesprekingen gevoerd. Mochten

Moeilijkheden kunnen liggen op sociaal-emotioneel

er zorgen zijn die tijdens deze besprekingen niet

gebied zoals:

kunnen worden opgepakt, dan kan de leerling

veel ruzies met andere leerlingen en/of 		

aangemeld worden bij het zorgteam. Het Zorg Intern

docenten

Team (ZIT) van onze school bestaat uit:

niet lekker in zijn/haar vel zitten

de afdelingsleider (indien nodig)

slecht slapen/eten/concentreren

de zorgcoördinator

problemen thuis, zoals ruzies met of tussen

een orthopedagoog

ouders, echtscheiding, ziekte

schoolmaatschappelijk werker

depressieve gevoelens

Het zorgteam overlegt wekelijks hoe de begeleiding

verlegen, onzeker, faalangstig zijn

en zorg het best kunnen worden gegeven. Wanneer

Vertrouwenspersonen

het nodig is, zetten we specialistische hulp in.

Leerlingen die een vertrouwelijk gesprek willen over

Zorgcoördinator en orthopedagoog

persoonlijke of sociale problemen kunnen terecht bij

De zorgcoördinator coördineert de behandeling

de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er

van specifieke zorgvragen. De orthopedagoog

ook voor klachten over (seksuele) intimidatie.

wordt ingeschakeld bij het doen van psychologisch
onderzoek en heeft een adviserende rol bij het
zorgoverleg en adviseert docenten.

Lingecollege praktijkonderwijs
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Zorg Advies Team

Externe vertrouwenspersoon

In het Zorg Advies Team (ZAT) worden leerlingen

De GGD Gelderland-Zuid vult voor ons de rol

besproken over wie zorgen bestaan op gedragsmatig,

van externe vertrouwenspersoon in. Via de GGD

sociaal-emotioneel of medisch vlak en waarvoor we

Gelderland-Zuid kan contact opgenomen worden

advies nodig hebben van externe organisaties (dus

met één van de vier externe vertrouwenspersonen

van buiten de school). In het ZAT zitten de leden van

verbonden aan de GGD.

het zorgteam (ZIT), de jeugdarts van de GGD en de
leerplichtambtenaar. Ouders moeten toestemming
geven voordat een leerling in het ZAT wordt
besproken.

Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst (GGD)
Vanuit de GGD Gelderland-Zuid in Tiel is een
jeugdarts nauw betrokken bij de school. De
jeugdarts heeft een duidelijke inbreng bij de
begeleidingsonderzoeken van de leerlingen
(bijvoorbeeld in het geval van veel ziekteverzuim) en
de eventuele verwijzing naar andere afdelingen van
de school of andere vormen van onderwijs.

Leerplichtambtenaar Tiel
De leerplichtambtenaar is regelmatig op school
aanwezig. Het doel van deze aanwezigheid op school
is het tegengaan van verzuim.

Lingecollege praktijkonderwijs

30

Schoolgids 2021 - 2022

Contact met ouders

Lingecollege praktijkonderwijs

31

Schoolgids 2021 - 2022

Contact met ouders
Leren gebeurt niet alleen op school. Daarom worden ouders/verzorgers en andere volwassenen
die te maken hebben met de leefomgeving van de leerling zo actief mogelijk betrokken bij het
onderwijs.

Gedurende het hele schooljaar zijn er
meerdere ouderavonden, te weten:

rapportbespreking schakelklas
10-minutengesprek met docent

een voorlichtingsavond en kennismaken

schoolverlatersavond, eind juni

voor de ouders/verzorgers aan het begin van
het schooljaar

U kunt ook zelf contact met ons opnemen

een informatieavond voor ouders/verzorgers

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij

met leerlingen die in een stagetraject komen

ouders/verzorgers en school wat vaker contact

een voorlichtingsavond en kennismaken voor

moeten hebben, hetzij thuis, hetzij op school. Hierbij

de ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen

kunt u denken aan contact over stages/werk of

(meestal de tweede week in het nieuwe

problemen op school en/of thuis. Aarzel niet om

schooljaar)

contact op te nemen als u denkt dat het in het

een à twee thema-avonden

belang is van de ontwikkeling van uw kind.

een OPP-bespreking (de zogenaamde 		

Alle mentoren zijn telefonisch te bereiken via

15-minuten-besprekingen). Ouders/

0344 – 61 43 41.

verzorgers kunnen dan samen met hun 		
zoon/dochter met de mentor praten over
de ontwikkeling van hun kind. Voor 		
deze bespreking wordt door de mentor een
afspraak gemaakt.

Lingecollege praktijkonderwijs
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Informatievoorziening
gescheiden ouders/verzorgers

leerlingen kan het doen van bank- 		

Wanneer ouders/verzorgers gescheiden leven of

behoren. Soms zijn deze boodschappen

gaan scheiden, kan het voor de school moeilijk zijn

onderdeel van een stageopdracht.

te bepalen welke positie bij het verstrekken van

Lesactiviteiten volgen buiten de school,

informatie moet worden ingenomen. De wet biedt

zelfstandig of in groepsverband.

en/ of postzaken ook tot de mogelijkheden

hierin een duidelijke richtlijn. Het is in het belang
van het kind dat gescheiden ouders gezamenlijk bij
gesprekken aanwezig zijn. Meer informatie kunt u
vinden op lingecollege.nl.

Toestemming van ouders/verzorgers
Op het praktijkonderwijs is het gebruikelijk dat
leerlingen ook actief zijn buiten het schoolgebouw.
We vinden dit belangrijk, omdat het de
zelfstandigheid van leerlingen bevordert. Daarom
vragen we ouders/verzorgers schriftelijk om
toestemming voor:
Het doen van boodschappen voor school in
opdracht van de docent. Het betreft hier
met name boodschappen voor de vakken
horeca, zorg & welzijn, dienstverlening en
boodschappen doen voor de eigen klas en
techniek.
Het doen van boodschappen in zijn 		
algemeenheid om te leren omgaan 		
met opdrachten en met geld. Voor de oudere
Lingecollege praktijkonderwijs
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Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit
vertegenwoordigers van de medewerkers, de
leerlingen en de ouders/verzorgers. Veel zaken in
de school kunnen alleen geregeld worden wanneer
ze de instemming hebben van de MR. De MR kan
het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd advies
geven.

Ouderplatform
Het Praktijkonderwijs heeft een ouderplatform.
Dit ouderplatform denkt mee met de directie over
bijvoorbeeld het verbeteren van het onderwijs en de
communicatie tussen ouders en school.
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Ouderbijdrage

Gedragscode Schoolkosten
Voortgezet Onderwijs

De ouderbijdrage kent twee onderdelen:
de vrijwillige ouderbijdrage

Het Lingecollege heeft de Gedragscode Schoolkosten

Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden

Voortgezet Onderwijs onderschreven. Dit betekent

die zaken gefinancierd die voor het volgen

dat de hoogte van de ouderbijdrage in samenspraak

van onderwijs niet essentieel zijn en 		

met de medezeggenschapsraad tot stand komt en

waarvoor de school dus ook geen bekostiging

er over de ouderbijdrage een aparte verantwoording

ontvangt, maar die wel een verrijking vormen

plaatsvindt. Meer informatie op lingecollege.nl.

voor de leerlingen: (buitenschoolse) 		
leerlingactiviteiten, etcetera.

Tegemoetkoming studiekosten

De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar 		

Afhankelijk van het inkomen kunnen ouders/

vastgesteld op €37,50.

verzorgers van leerlingen in aanmerking komen voor

noodzakelijke schoolkosten

een kindgebonden budget. Op belastingdienst.nl

Er zijn zogenaamde noodzakelijke kosten

vindt u de voorwaarden en hoe u dit aanvraagt.

voor de aanschaf van zaken en diensten
die noodzakelijk zijn voor het volgen van

Stichting Leergeld WestBetuwe

onderwijs, maar waarvoor de school 		

Voor kinderen die om financiële redenen niet

geen bekostiging krijgt: gymkleding,

kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse

gereedschappen en kosten voor specifieke

activiteiten biedt stichting Leergeld kansen.

opleidingen, zoals de schakelklas of de ROC

Stichting Leergeld WestBetuwe, tel. 06-83 92 28 98

opleiding. U wordt per activiteit via e-mail

(bereikbaar op maandag tussen 9.00 uur en 12.00

of per brief geïnformeerd over de kosten.

uur), leergeldwestbetuwe@gmail.com

Een kostenoverzicht vindt u ook op 		

leergeld.nl/westbetuwe.

lingecollege.nl.
Lingecollege praktijkonderwijs
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Verzekeringen

gerechtigd, al dan niet in samenwerking met de

De school heeft een aanvullende verzekering

politie, de inhoud van de kluisjes te controleren.

afgesloten die de lichamelijke schade dekt die
ontstaat wanneer de leerling op school en van en
naar school een ongeval overkomt. Naast deze
verzekering is ook de schade gedekt wanneer de
leerling als gevolg van het ongeval blijvend invalide
wordt dan wel komt te overlijden. Ook is de leerling
verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid, als
er schade wordt aangericht aan derden wanneer
de leerling onder toezicht staat van de school.
Bovenstaande geldt ook bij stages, excursies en
werkweken. De school is niet aansprakelijk voor
diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke
bezittingen van de leerlingen.

Kluisjes
In elk leerjaar betaalt de leerling € 15 voor de huur
van zijn kluisje. Dit bedrag is onderdeel van de
ouderbijdrage. Aan het einde van hun schoolcarrière
leveren de leerlingen de kluissleutel in bij de
conciërge. Bij niet inleveren van de kluissleutel wordt
€ 15 in rekening gebracht. Bij verlies van de sleutel
kan een nieuwe sleutel worden verkregen tegen
contante betaling van € 15. Er wordt in dat geval
een nieuw slot geplaatst. De school is te allen tijden
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Rechten en plichten
Leerlingenstatuut

de plichten van school en de rechten van ouder en

De school heeft een leerlingenstatuut waarin rechten

leerling zijn na te lezen in ons privacyreglement op

en plichten van de leerlingen zijn benoemd. Dit staat

lingecollege.nl.

op lingecollege.nl.
In Magister vragen we toestemming voor het gebruik

Privacy

en verstrekken van persoonsgegevens, - informatie

AVG

en beeldmateriaal. Voor leerlingen jonger dan 16

De AVG beschermt de privacy en geeft

jaar geven ouders wel of geen toestemming via de

aan wat school wel en niet mag doen met

ouderlogin. Leerlingen ouder dan 16 jaar geven zelf

persoonsgegevens. Zo verwerkt school in beginsel

wel of geen toestemming via hun eigen login. Later

alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk

aanpassen is altijd mogelijk.

zijn voor het onderwijs, heeft school met alle
verwerkers een verwerkersovereenkomst 3.0

Als er misschien iets niet goed gaat waar het de

afgesloten en vraagt school ouders aanvullende

bescherming van privacy betreft, als ouders tips of

toestemming voor gebruik van persoonsgegevens

vragen hebben, kan contact worden opgenomen met

in een aantal bijzondere situaties. De

school via: datalek@lingecollege.nl. Wij hebben een

verwerkersovereenkomst 3.0 is ontworpen door

functionaris voor gegevensbescherming.

diverse onderwijsbelangenorganisaties. Het belang
en de privacy van de leerling staan hierin voorop.
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
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Sommige leerlingen mogen van hun ouders

Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling

niet op foto of film worden gezet, of zij willen

Organisaties, waaronder onderwijsinstellingen,

dat zelf niet (leerlingen van 16 en ouder dienen

die te maken kunnen krijgen met kindermishandeling

zelf toestemming te geven voor het gebruik van

en huiselijk geweld zijn wettelijk verplicht de

hun persoonsgegevens). Wij vragen iedereen

meldcode huiselijk geweld te volgen. De meldcode

terughoudend te zijn bij het maken van foto’s of

beschrijft wat een professional moet doen bij

filmpjes tijdens schoolactiviteiten. Ouders vragen

vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk

we om alleen foto’s of video’s te maken van hun

geweld. Wij hebben voor meldingen een functionaris

eigen kind(eren). Foto’s of filmpjes waarop ook

aangesteld.

Foto en film

anderen (leerlingen, leraren, ouders) dan alleen
eigen kind(eren) herkenbaar zijn, mogen niet worden

Regelingen en protocollen

gedeeld via sociale media.

Op het Lingecollege gelden nog meer protocollen,
regelingen en codes. Zo hebben we onder andere

Klachtenregeling

een integriteitscode, een protocol sociale media, een

Het bevoegd gezag heeft voor het Lingecollege

protocol genotsmiddelen en een convenant Veilige

een klachtenregeling vastgesteld. U vindt de

School. Al onze protocollen en regelingen staan op

klachtenregeling op lingecollege.nl. Op iedere locatie

lingecollege.nl.

zijn hiervoor twee contactpersonen benoemd die
u eventueel doorverwijzen naar een onafhankelijk
vertrouwenspersoon. Natuurlijk willen wij klachten
zoveel mogelijk voorkomen en handelen wij klachten
zorgvuldig af.
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Rozenstraat 44
4001 DW Tiel

@lingecollege

0344 - 61 43 41
praktijkonderwijs@lingecollege.nl

@lingecollege

lingecollege.nl
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