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Voorwoord

Beste jongens en meisjes,
beste ouders,
Welkom op het Lingecollege lyceum. Een fantastische school voor havo, atheneum en gymnasium,
voor alle leerlingen uit Tiel en ver daarbuiten. Een school met goed onderwijs én vele extra’s!
Of je nu naar de brugklas gaat, instroomt in de vierde

English of het Technasium. Dat is echt een mooi

klas of al weer wat jaartjes meeloopt op onze school,

aanbod als je nieuwsgierig bent naar nieuwe,

één ding is zeker op het lyceum: iedereen voelt zich

bijzondere dingen.

er thuis. Daar zorgt onder andere je mentor wel voor.
Hij of zij maakt je vertrouwd met onze school, helpt je

Deze schoolgids geeft veel informatie. Misschien heb

op weg en begeleidt je als je vragen hebt. De mentor

je, ook na het bekijken van onze website

is ook het eerste aanpreekpunt voor ouders of

lingecollege.nl nog vragen? Neem dan gerust

verzorgers. Betrokken contact met ouders/verzorgers

contact met ons op. Dan maken we een afspraak,

vinden wij dan ook enorm belangrijk. Logisch dat je

zodat we al je vragen rustig kunnen doornemen.

na de introductie aan het begin van elk schooljaar
snel je draai gevonden hebt, net als alle andere

Er is veel samen te ontdekken op het lyceum!

leerlingen.
Namens het team lyceum,
Het lyceum zit in een prachtig nieuw, licht en ruim

Robert Redelijk, afdelingsleider

gebouw, waar je zelf keuzes kunt maken voor wat
jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld tijdens de LC-uren,
waarin je zelf kiest welk vak je volgt. Daarnaast kun je
ook kiezen voor een talentrichting, zoals Cambridge
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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), Internationale Schakelklas (ISK) en Overstap 10-14 Tiel.

Missie en visie

doelstelling voor deze jongeren is dat ze in twee jaar

Het is onze missie om jongeren te begeleiden om op

genoeg Nederlands leren om door te stromen naar

zelfverzekerde en eigen wijze betekenis te kunnen

regulier onderwijs op hun eigen niveau. Het eerste

geven aan hun toekomstige rol in de maatschappij.

jaar bestaat voor het overgrote deel uit taal. In het

Volgens onze visie gaat onderwijs verder dan

tweede jaar is er extra aandacht voor schakeling naar

kennisoverdracht. Het gaat ook over persoonlijke

vervolgonderwijs. Vanuit de ISK stromen leerlingen

groei. Door oog te hebben voor mensen en

door naar de verschillende schooltypen in het

verschillen juist te omarmen, ontdekken wij

voortgezet onderwijs en mbo.

interesses en talenten van leerlingen.

Kwaliteitszorg

Overstap 10-14 Tiel
Het Lingecollege heeft samen met de Tielse

Het Lingecollege werkt continu aan het verbeteren

basisscholen en de gemeente het 10-14 onderwijs

van kwaliteit. Wij vragen ouders en leerlingen

omarmd. Het project in zijn geheel noemen wij de

regelmatig wat beter kan. Informatie over onze

Overstap 10-14 Tiel. Dit onderwijs is gericht op het

onderwijskwaliteit staat op scholenopdekaart.nl.

versterken van de kansengelijkheid. Het streven is
dat leerlingen dankzij het 10-14 onderwijs op het

Internationale Schakelklas (ISK)

niveau van hun potentieel hun diploma behalen.

Op de afdeling ISK zitten leerlingen van 12-18 jaar die

Als pilot start op het Lingecollege in schooljaar

meestal korter dan twee jaar in Nederland zijn. De

2022-2023 een Brede Brugklas. In deze klas komen
leerlingen die in groep 8 al hebben deelgenomen
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aan extra lessen binnen de Overstap 10-14 Tiel.
Vanuit de Brede Brugklas stromen leerlingen door

Bestuur
Toine Schinkel, bestuurder

naar verschillende niveaus. De Brede Brugklas heeft
twee mentoren en heeft als basislocatie de mavo.

Directie

De lessen worden soms op andere locaties verzorgd,

Peter Schaap, directeur onderwijs

zodat leerlingen vertrouwd raken met de hele school.

Ad Kuivenhoven,
directeur onderwijsondersteunende dienst

Contactgegevens lyceum
Heiligestraat 78

Raad van Toezicht

4001 DN Tiel

Pol van Tuijl

0344 - 62 07 17

Jolanda Go-Hippe

lyceum@lingecollege.nl

Rob van Velthoven
Reinette Zanen-Krijger

Dagelijkse leiding lyceum

Bianca Rook

Robert Redelijk,
afdelingsleider havo 1, 2 en 3

Het correspondentieadres van het bestuur en de

Dirk van Oosteren,

Raad van Toezicht is:

afdelingsleider havo 4 en 5

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel

Conny Claassen,

Postbus 224

afdelingsleider vwo 1, 2 en 3

4000 AE Tiel

Wya van Bijnen,
afdelingsleider vwo 4, 5 en 6

Samenwerkingsverband
Het Samenwerkingsverband Rivierenland is een
netwerkorganisatie voor alle scholen voor voortgezet
onderwijs in regio Rivierenland. Meer informatie vindt
u op swvrivierenland.nl.
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Onderwijs op het lyceum
Op het lyceum bieden we onderwijs op havo- en vwo-niveau. Op vwo-niveau kun je kiezen voor
atheneum of gymnasium.
Zowel havo en vwo bieden alle leerjaren aan, verdeeld

Atheneum of gymnasium

in een onder- en bovenbouw.

Binnen het vwo kun je vanaf klas 2 kiezen voor
atheneum of gymnasium. Op het gymnasium volg

Onderbouw

je hetzelfde programma als op het atheneum,

Het lyceum heeft een éénjarige brugklas. In de

aangevuld met Grieks en Latijn.

brugklas krijgt iedere leerling een basisprogramma

De keuze voor atheneum of gymnasium maak

van twaalf of dertien vakken, afhankelijk van het

je aan het einde van het eerste jaar. In de

niveau dat je volgt. Tijdens de hele onderbouw

vwo-brugklas krijg je les in Latijn. Zo kun je

(klas 1, 2 en 3) wordt er aandacht besteed aan

je oriënteren op het gymnasium dat in het

het verwerven van kennis en vaardigheden

tweede jaar begint. Zit je in de havo/vwo-brugklas,

zoals samenwerken, onderzoeken, spreek- en

dan kun je Latijn volgen tijdens de LC-uren.

schrijfvaardigheid. Het lyceum werkt met drie typen
brugklassen: havo, havo/vwo en vwo. In de brugklas

Ontwikkel je talent

havo/vwo wordt lesgegeven op havoniveau. Voor

We stimuleren je om je talent verder te ontwikkelen. In

leerlingen die de uitdaging aankunnen wordt er zo

de brugklas maak je kennis met alle talentrichtingen.

snel mogelijk gedifferentieerd naar vwo-opdrachten

Dit zijn Cambridge English en Technasium.

en/of -taken, onder andere op basis van resultaten

Zo ontdek je wat je leuk vindt en wat je makkelijk

en/of ambities van de leerling. Zo dagen we de

af gaat. In de tweede klas kun je een talentrichting

leerlingen uit om hun mogelijke capaciteiten op dit

kiezen die bij je past.

niveau te laten zien. Leerlingen in deze klas gaan
over naar 2 havo of 2 vwo.
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Cambridge English
Ben je goed in talen? Dan kun je kiezen voor

Profielkeuze

Cambridge English (CE). Dat is Engels op topniveau.

Aan het eind van het derde jaar kies je je

Je volgt een versneld en uitdagend traject tot en met

profiel. Een belangrijke keuze, omdat je kiest

je examenjaar. Je sluit het vak af met een examen

welke vakken je volgt in de bovenbouw. En

voor een internationaal erkend diploma. Meer over

dat bepaalt welke vervolgopleidingen je

Cambridge English lees je op lingecollege.nl.

kunt gaan doen. Tijdens het hele derde jaar
ben je bezig met de vraag ‘Wat wil ik in de

Technasium

toekomst?’, zodat je het profiel kiest dat het

Ben je nieuwsgierig en wil je de wereld om je heen

beste bij je past. Omdat dit zo’n belangrijke

begrijpen? Vind je het leuk om niet alleen theoretisch,

keuze is, krijg je veel begeleiding. Tijdens

maar ook in de echte praktijk aan de slag te gaan? En

de lesuren loopbaanoriëntatie krijg je van je

om samen met klasgenoten echte problemen

mentor en de decaan uitgebreide informatie

op te lossen waarmee bedrijven, stichtingen of

over het maken van je profielkeuze en het

verenigingen bij ons aankloppen? Dan kun je je

samenstellen van je vakkenpakket.

hart ophalen bij de talentrichting Technasium.

Ook is er in oktober een voorlichtingsavond.

Je gaat aan de slag met echte bètatechnische

Wat voor jou het juiste profiel is, hangt

vraagstukken tijdens het vak onderzoek & ontwerpen.

vooral af van welke vakken jou het meest

Je maakt kennis met beroepen, bedrijven en

interesseren en waar je goed in bent.

vervolgopleidingen in de wereld van de bètavakken

Je kunt kiezen uit:

en techniek. Meer over het Technasium lees je op

cultuur en maatschappij

lingecollege.nl.

economie en maatschappij
natuur en gezondheid

Sport

natuur en techniek

Op het moment van samenstellen van deze
schoolgids wordt er gekeken of we op het lyceum
een extra sportaanbod kunnen creëren.
Lingecollege lyceum
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Bovenbouw
In de bovenbouw (havo 4 ,5 en vwo 4, 5, 6) bereid je

Zelf kiezen

je voor op je vervolgopleiding. Je volgt de

Er is veel aandacht voor de ontwikkeling

vakken die bij je profiel horen. Daarnaast kun je

van een zelfstandige werkhouding. Meteen

kiezen uit een aantal keuzevakken waarin je examen

al in het eerste jaar krijg je ruimte om zelf

kunt doen, zoals handvaardigheid en onderzoek &

te kiezen. Je krijgt dan 5 LC-uren per week

ontwerpen (Technasium).

die (afhankelijk van of je havo of vwo doet)
uitgebreid worden naar 8 LC-uren in de

Naast dat je kennis opdoet, is het belangrijk dat je

bovenbouw. LC-uren zijn uren waarin je

leert om te gaan met de grote hoeveelheid informatie

zelf bepaalt aan welke lesstof je werkt. We

die op alle vakgebieden beschikbaar is. Informatie

helpen je natuurlijk bij deze keuzes, maar al

opzoeken, selecteren, goed en kritisch lezen en

snel kun je dat best zelf. Je neemt regie en

toepassen is bij alle vakken een onderdeel van het

verantwoordelijkheid bij het plannen van de

examenprogramma. Daarnaast komen vaardigheden

leerstof en dus op je leerproces. Dit helpt je

als problemen oplossen en argumenteren aan bod.

in je verdere opleiding. Je kunt bijvoorbeeld

Je studeert vaker zelfstandig of in groepjes na

kiezen voor extra ondersteuning of meer

instructie van de docent.

verdieping voor een bepaald vak. Zo stel je
zelf deels je lesprogramma samen en
krijg je onderwijs op maat. Het keuzeaanbod
wisselt elke periode.
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Instromen in de bovenbouw

over instromen in de bovenbouw? Neem dan contact

Vanuit mavo 4 kun je doorstromen naar havo 4. Ook

op met het lyceum en vraag naar de afdelingsleider

als je op een andere school zit en geïnteresseerd

havo of vwo bovenbouw.

bent in het lyceum ben je van harte welkom. Als
je vakkenpakket niet naadloos aansluit, lossen

Examen gedaan en dan?

we dat op. En de eerste maanden word je goed

Met een havodiploma kun je een hbo-opleiding gaan

opgevangen en wegwijs gemaakt, bijvoorbeeld door

doen. Of doorstromen naar 5 vwo. Nadat je het vwo

onze mentoren. Zo zorgen we ervoor dat je snel je

hebt afgerond, kun je een vervolgopleiding gaan

weg vindt en je thuis voelt. Wil je meer informatie

doen aan de universiteit. Of je kiest voor het hbo.

Gymnasium
Op het gymnasium volg je, naast het vwo-programma, de vakken Grieks en Latijn. In de tweede en
derde klas staan de vakken Grieks en Latijn allebei op je rooster. In de bovenbouw kies je bij je profiel
voor één van deze twee vakken, of voor allebei. De klassieke talen en cultuur geven je een stevige
basis onder de andere vakken. Als je de structuur en opbouw van Latijn en Grieks begrijpt, helpt dat
om andere talen beter te begrijpen. Door moeilijke teksten te lezen, leer je beter te analyseren. En dat
kun je ook gebruiken bij de exacte vakken. Klassieke cultuur is ook onderdeel van de vakken Grieks en
Latijn. Zo maak je kennis met de geschiedenis en kunst van de oudheid, maar ook met hun invloed op
latere tijden. Wat kunnen we leren van de filosofen die vonden dat we bewuster van het leven moeten
genieten? In het vijfde jaar ga je op excursie naar Rome, waar de oudheid deel is van het dagelijks
leven. Al eerder ga je op excursie naar andere plaatsen. Zoals het Paleis op de Dam in Amsterdam,
waar de Nederlanders van de zeventiende eeuw afbeeldingen op de muren aanbrachten die verwijzen
naar de verhalen uit de oudheid.
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Leergebieden

Lingeweek

In het nieuwe lyceumgebouw zijn verschillende

Aan het einde van elk trimester is er een Lingeweek.

leergebieden. Onder andere voor de bètavakken,

Dan zijn er culturele activiteiten, projecten en

talen, kunstvakken en gammavakken (aardrijkskunde,

excursies. Deze hebben een duidelijke relatie met het

geschiedenis en economie). In een leergebied zijn de

lesprogramma en de sociale ontwikkeling van onze

lokalen en werkruimten (voor leerlingen en docenten)

leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan projecten over ons

voor een bepaald vak bij elkaar te vinden. Op het

cultureel erfgoed en gezondheid.

bètaplein kun je voor sommige lessen bijvoorbeeld
kiezen of je de stof volgt via een hoorcollege of

Lessentabel

dat je dezelfde stof liever actief volgt tijdens een

De actuele lessentabel is te vinden op onze website.

werkcollege. Ook kun je de opdrachten voor een
bepaald vakgebied in een leergebied maken. Vaak is

Brede Brugklas

er een docent van het betreffende vakgebied in de

Leerlingen werken aan dezelfde leerdoelen als andere

buurt die je kan helpen als dat nodig is.

leerlingen van het Lingecollege, zij moeten immers

Op het lyceum leren leerlingen steeds zelfstandiger

drempelloos doorstromen naar het tweede leerjaar

werken en krijgen ze steeds meer regie op hun eigen

van het Lingecollege.

leerproces. Leergebieden geven leerlingen de ruimte

Er is binnen de Brede Brugklas verhoogde aandacht

om zelf te beslissen hoe, waar, wanneer en welk werk

voor de speerpunten van De Overstap 10-14 Tiel:

ze doen.

Nederlandse taal, wereldoriëntatie en de stimulering
van de ontwikkeling van vaardigheden die leerlingen

Themaweken

nodig hebben binnen het (voortgezet) onderwijs.

Tijdens het schooljaar zijn er drie themaweken. Deze

De Brede Brugklas bouwt voort op het Overstap-

gaan bijvoorbeeld over pesten, mediawijsheid, de

aanbod in groep 8. We werken met zo min mogelijk

liefde en een gezonde school. In een themaweek

verschillende docenten voor de klas en brengen

wordt het thema tijdens de mentorlessen met de

daarom vakken samen. In de Keuzewerktijd bieden

leerlingen besproken. Ook zijn er verschillende

we maatwerk. Er wordt aandacht geschonken aan

activiteiten rondom het thema.

bijvoorbeeld (afhankelijk van de uitstroombehoefte)
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Frans of één van de beroepsgericht vakken. We gaan

Resultaten

uit van een halfjaarlijkse leswisseling waarbij het vak

Op de website scholenopdekaart.nl vind je

beeldende vorming en muziek halverwege het jaar

allerlei informatie over het Lingecollege lyceum.

wisselen.

U ziet hier bijvoorbeeld hoeveel procent van de
leerlingen overgaat naar een volgend leerjaar,

Lessentabel Brede Brugklas

slagingspercentages en waarheen onze leerlingen

Vakken:

10-14

uitstromen. Ook vindt u daar hoe tevreden ouders en

Nederlands

4

leerlingen over onze school zijn. Alle informatie kunt u

Engels

3

vergelijken met landelijke gemiddelden. De informatie

Wiskunde

4

op scholenopdekaart.nl komt van verschillende

Mens en Maatschappij

4

overheidsdiensten en van de school zelf.

Mens en Natuur

3

Beeldende vorming

0,5

Muziek

0,5

Lichamelijke opvoeding

3

Lichamelijke opvoeding versterkt/LO2

2*

Mentoruur/LOB

5

KWT/studieuur

3

Totaal

30/32*

* Extra uren bovenop het basisrooster
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Dagelijkse gang
van zaken
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Dagelijkse gang van zaken
Lestijden onderbouw

Lestijden bovenbouw

1e lesuur

................................. 8.15 - 9.05 uur

1e lesuur

................................. 8.15 - 9.05 uur

2e lesuur

................................. 9.05 - 9.55 uur

2e lesuur

................................. 9.05 - 9.55 uur

Pauze

................................. 9.55 - 10.15 uur

3e lesuur

................................. 9.55 - 10.45 uur

3e lesuur

................................. 10.15 - 11.05 uur

Pauze

................................. 10.45 - 11.05 uur

4e lesuur

................................. 11.05 - 11.55 uur

4e lesuur

................................. 11.05 - 11.55 uur

Pauze

................................. 11.55 - 12.25 uur

5e lesuur

................................. 11.55 - 12.45 uur

5e lesuur

................................. 12.25 - 13.15 uur

Pauze

................................. 12.45 - 13.15 uur

6e lesuur

................................. 13.15 - 14.05 uur

6e lesuur

................................. 13.15 - 14.05 uur

Pauze

................................. 14.05 - 14.20 uur

7e lesuur

................................. 14.05 - 14.55 uur

7e lesuur

................................. 14.20 - 15.10 uur

Pauze

................................. 14.55 - 15.10 uur

8e lesuur

................................. 15.10 - 16.00uur

8e lesuur

................................. 15.10 - 16.00 uur

9e lesuur

................................. 16.00 - 16.50 uur

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
slechts voor een deel van de dag hoeven te vervallen,
gelden aangepaste lestijden. Bij lesuitval worden de
leerlingen op verantwoorde wijze opgevangen. In de
onderbouw worden lessen die uitvallen opgevangen
door algemene kennis lessen (AKL).
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Onze manieren

als de docent dat (vooraf) aangeeft. Anders zijn

Er is één hoofdregel: we behandelen elkaar met

deze uit én uit het zicht. Privacy is voor iedereen

respect. Dat geldt voor iedereen op school.

belangrijk. Daarom is het niet toegestaan om

We hebben aandacht en waardering voor elkaar.

ongevraagd beeld- of geluidsopnames te maken in

Zorgvuldigheid en respect verwachten we ook als het

het gebouw of tijdens schoolactiviteiten. Een device

gaat om spullen van anderen en van de school. Je

dat in beslag wordt genomen, kan de leerling na

helpt mee om de school en de omgeving schoon en

zijn/haar laatste les ophalen. Voor opleidings- en

netjes te houden. Om de belangrijkste schoolregels

trainingsdoeleinden kunnen door medewerkers

goed te onthouden, hebben we een handig

beelden worden opgenomen van klassensituaties.

hulpmiddel dat we samengevat ‘STOER’ noemen.

Deze beelden zijn enkel voor intern gebruik.

STOER is gebaseerd op het stimuleren van positief
gedrag.

Opruimen is normaal
Je doet je afval in de afvalbak. In de aula, lokalen

STOER
Samen gebruiken we dezelfde taal

en gangen staan afvalbakken. We doen een beroep
op elkaar, om de school leefbaar en schoon te

Om ervoor te zorgen dat we op een respectvolle

houden. Iedere leerling kan door een medewerker

manier met elkaar omgaan, beginnen we met ons

aangesproken worden om iets op te ruimen, ook als

taalgebruik. In welke situatie dan ook, uiten we ons

het niet bij hem/haar vandaan komt. Samen houden

in begrijpelijke Nederlandse taal, waarbij we niet

we de school schoon.

schelden. Op deze manier kunnen we ons op een
respectvolle manier inleven in de ander.

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

Telefoon of device uit en uit het zicht

Het is voor iedereen fijn om te kunnen werken in een

Telefoons, tablets en andere devices mogen in de

schone en opgeruimde omgeving of lesruimte. Voor

pauze in de aula en op het schoolplein gebruikt

een schone school zorgen we samen.

worden. In de les is het gebruik hiervan niet
toegestaan. Devices mogen alleen ingezet worden
Lingecollege lyceum
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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 intern begeleider, een
vertrouwenspersoon of de afdelingsleider. Er kan
eventueel ook een klacht ingediend worden.
Gepaste kleding
Tijdens schoolactiviteiten dragen leerlingen
en medewerkers gepaste kleding. Jassen,
handschoenen, petten en dergelijke bewaar je in je
kluisje. Hoofddoeken worden zo gedragen, dat een
goede communicatie mogelijk is. Dit betekent dat
ten minste wenkbrauwen, kin en zijkanten van het
gezicht onbedekt zijn.
Sportkleding
Bij lichamelijke opvoeding dragen leerlingen
gymkleding waarin je goed en veilig kunt sporten.
Denk hierbij aan goede schoenen en, indien van
toepassing, een sporthoofddoek. Sieraden zijn niet
toegestaan. Onderbouwleerlingen dragen een wit
T-shirt met het logo van de school. Dit kan tegen
een gereduceerd tarief (€ 9,95) besteld worden
bij Van den Berg Sport, Voorstad 4 in Tiel. Voor de
bovenbouw geldt een wit T-shirt.
Lingecollege lyceum
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Roken en alcohol
Het Lingecollege doet mee aan de alliantie Rookvrije Generatie Tiel. Niet alleen
het schoolgebouw is rookvrij, ook op het gehele schoolterrein mag niet gerookt
worden. School past de wettelijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van
alcohol toe.

Aanvullende leefregels in het vernieuwde lyceumgebouw
Aula
Deze ruimte is bedoeld voor pauze, tussenuren en schoolwerk (als je dat een fijne plek vindt). Hier mag
je eten en drinken.
Groene gebieden (groene vloer)
In de hele school: ruimte om van het ene leergebied naar het andere te gaan.
Begane grond + eerste etage, waar tafels en banken staan: pauzegebied uitsluitend voor leerlingen uit
klas 1.
Blauwe gebieden (blauwe vloer)
Hier wordt gewerkt aan schoolwerk. Je hebt er les of je bent zelfstandig aan het werk. Je kunt er
gecoacht worden door personeel, want we zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het onderwijs van
alle leerlingen. In de les is je telefoon stil en in een tas, tenzij de docent anders bepaalt.
Algemeen
Kauwgom gaat in de prullenbak zodra je het gebouw binnenkomt.
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Veiligheid en pesten

ongeoorloofd schoolverzuim. De verzuimcoördinator

Om goed te kunnen leren, is het nodig dat je je

of de mentor neemt contact met u en uw kind op om

fijn voelt op school. Onze school is een plek waar

over het ongeoorloofd verzuim te praten. Komt het te

je jezelf kunt zijn. En waar je je veilig voelt om te

vaak voor dan wordt ongeoorloofd verzuim gemeld

leren en te groeien. Pesten is absoluut verboden.

bij de leerplichtambtenaar en bij DUO. U en uw kind

Op onze school geldt een pestprotocol. Hierin

worden uitgenodigd bij leerplicht voor een gesprek

staat wat het Lingecollege doet als pesten toch

om het ongeoorloofde verzuim te bespreken.

gebeurt en wat we doen om pesten te voorkomen.

Bezoeken aan arts, tandarts of orthodontist moeten

Het pestprotocol staat op lingecollege.nl. Wij doen

buiten de schooltijden worden afgelegd. Als dit

een beroep op leerlingen om het altijd te melden

bij uitzondering niet mogelijk is, kan verzuim van

als ze gepest worden of als ze merken dat iemand

lessen worden aangevraagd via het ‘Verklaring van

anders gepest wordt. Leerlingen die gepest worden

verzuim’ formulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de

kunnen terecht bij hun mentor of bij onze eigen

Servicedesk of de verzuimcoördinator. Het formulier

vertrouwenspersonen, Wie dat zijn staat op de

staat ook op de website en moet ruim van tevoren

website.

worden ingeleverd bij de Servicedesk. Bij terugkeer
van het bezoek aan de arts, etc. meldt de leerling

Verzuim en verlof

zich bij de Servicedesk.

Leerlingen zijn verplicht om alle lessen te volgen die
op hun lesrooster staan. Als een leerling niet naar

Regels voor te laat

school kan, meldt een ouder/verzorger dit zo spoedig

Op tijd komen is belangrijk voor het schoolritme. De

mogelijk bij de school, telefonisch of per mail. Een

lessen beginnen op tijd en te laat komen leidt tot

leerling die 18 jaar en ouder is, kan dit zelf melden.

lesverstoringen. Dit geldt niet alleen in de ochtend

Per telefoon: 0344 – 62 07 17 of per mail:

bij het eerste uur, maar ook bij de leswisselingen

verzuim.lc@lingecollege.nl.

gedurende de dag. Te laat komen wordt

Dit is in het belang van de leerling en de school.

geregistreerd. Wie ongeoorloofd te laat komt, krijgt

Als leerlingen zonder bericht of geldige reden

een terugkommaatregel opgelegd. Als een leerling te

niet naar school komen, wordt dit aangemerkt als

vaak te laat komt, gaat de mentor in gesprek met de
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leerling over het te laat komen. Ouders worden op de

verzuimcoördinator. Zij zullen het formulier aan de

hoogte gebracht. Mocht het te vaak voorkomen dan

afdelingsleider geven.

wordt het gemeld bij de leerplichtambtenaar.
Na goedkeuring door de afdelingsleider levert de
Ziek

leerling het briefje in bij de servicedeskmedewerker

Als een leerling ziek is, meldt de ouder/verzorger dit

of de verzuimcoördinator. Alleen na goedkeuring

voor 08.15 uur telefonisch of per mail. Leerlingen die

wordt de afwezigheid van de betreffende leerling als

18 jaar en ouder zijn, mogen zichzelf ziek melden.

geoorloofd aangemerkt.

Lyceum: 0344 – 62 07 17 of per mail:

Bij afkeuring van de afdelingsleider kunt u tegen de

verzuim.lc@lingecollege.nl.

beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing

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

bij de directeur. De directeur van de school is

ouder/verzorger zijn/haar kind opnieuw telefonisch

verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente

ziek te melden. Indien de ouder/verzorger al weet

vermoedelijk ongeoorloofd verzuim te melden. Tegen

dat zijn/haar kind wat langer thuis blijft (bijvoorbeeld

ouder(s)/verzorger(s) die kun kind(eren) zonder

bij een pandemie of een epidemie) dan kan dat

toestemming van school houden, kan proces verbaal

telefonisch worden doorgegeven.

worden opgemaakt.

Bijzonder verlof

Mediatheek

In bijzondere gevallen kan de afdelingsleider

De mediatheek is dagelijks geopend. In de

toestemming geven voor verlof zoals een bruiloft

mediatheek kunnen boeken en tijdschriften worden

of uitvaart. Voor het aanvragen van bijzonder verlof

geleend die voor het onderwijs zijn bedoeld.

moet (ruim) van te voren het formulier ‘Aanvraag
bijzonder verlof’ bij de afdelingsleider worden
ingediend met een bewijsstuk zoals een trouwkaart
of rouwkaart. Het formulier kan ingevuld, afgegeven
worden aan de Servicedeskmedewerker of de
Lingecollege lyceum
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Vakanties
Herfstvakantie

.......................................... 22 oktober t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie

.......................................... 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie .......................................... 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie

.......................................... 22 april t/m 7 mei 2023

Zomervakantie

.......................................... 8 juli t/m 20 augustus 2023

Alle andere vrije dagen zijn te vinden in de jaarplanning.

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 vier dorpen: Heerewaarden, 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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Ondersteuning van leerlingen
Leerlingondersteuning vinden we belangrijk. Zo krijgen leerlingen gelijke kansen om zichzelf te
ontwikkelen.

De mentor

Ze staan voor je klaar als je vragen hebt en ze

Elke klas heeft een mentor en in de brugklas heb je

kunnen je helpen met je werk voor school. De peer

zelfs twee mentoren. Zo krijg je alle aandacht die

leaders verzorgen ook lessen over bepaalde thema’s.

je nodig hebt, is er altijd een klik en is er altijd een

Daarnaast begeleiden de peer leaders de activiteiten

mentor op school. Je mentor zorgt ervoor dat jij je

van de brugklas, zoals de introductieweek,

prettig voelt in je nieuwe klas. Zit je ergens mee, dan

sportactiviteiten en klassenuitjes.

kun je terecht bij je mentor. Je mentor begeleidt je bij
het leren leren, volgt je studieresultaten en houdt in

Huiswerkklas

de gaten hoe het met jou gaat.

Huiswerkbegeleiding is wekelijks op drie middagen

Je ziet je mentor tijdens de mentorlessen (1 à 2 keer

in de week mogelijk. In de huiswerkklas kunnen

per week) en tijdens de lessen van het vak van je

leerlingen in een rustige omgeving werken aan het

mentor. Daarnaast is de mentor de contactpersoon

maak- en leerwerk.

tussen je ouders en de school. We houden intensief
contact met je ouders over hoe het gaat op school.

Ondersteuning bij dyslexie of dyscalculie
Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring

Peer leaders

kunnen gebruikmaken van faciliteiten als extra tijd

Elke brugklas heeft drie peer leaders. Dit zijn

en/of extra ondersteuning. Daarnaast werken we met

leerlingen uit de bovenbouw die brugklasleerlingen

het programma SPRINT. Hierbij worden onder andere

het hele eerste jaar begeleiden. Dit helpt bij een

toetsen voor je voorgelezen. In het Dyslexieprotocol

soepele overgang van basisschool naar middelbare

en het Dyscalculieprotocol staat hoe het Lingecollege

school. Peer leaders maken je wegwijs in de school.

ondersteuning biedt.
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Extra ondersteuning

orthopedagoog een adviserende rol bij het intern

Soms heb je wat extra hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het

ondersteuningsoverleg.

leren op school of in het omgaan met je klasgenoten
of docenten. We hebben genoeg mogelijkheden om

Counselor

je te helpen.

Onze counselors zijn er voor jou. Als je wilt praten
over problemen die je ervaart, kan je bij hen terecht.

Intern Ondersteunings team (IOT)

Er kunnen bijvoorbeeld persoonlijke of sociale

Het intern ondersteunings team (IOT) is er om je te

problemen zijn die een ontspannen en prettig verblijf

helpen bij sociaal-emotionele, maatschappelijke en/

op school in de weg staan. De counselor probeert je

of fysieke problemen. Het IOT bestaat uit:

te ondersteunen en samen met jou naar oplossingen

intern begeleider

te zoeken.

ondersteuningscoördinator
orthopedagoog

Zorg advies team (ZAT)

counselor

Het Zorg advies team (ZAT) bestaat uit ondersteuners
binnen de school en externe instanties zoals de

Als het nodig is, schakelt het ondersteuningsteam

leerplichtambtenaar, GGD en schoolmaatschappelijk

hulp in van buiten school. Mentoren kunnen

werk. Het team adviseert over de ondersteuning

leerlingen aanmelden bij het ondersteuningsteam.

voor leerlingen. Het gaat vrijwel altijd om complexe
en/of meervoudige problematiek. Ouders moeten

Ondersteuningscoördinator

er toestemming voor geven dat hun kind in het ZAT

De ondersteuningscoördinator coördineert de

wordt besproken.

behandeling van specifieke zorgvragen, zoals
bijvoorbeeld hulp bij dyslexie.

Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker biedt specifieke

Orthopedagoog

hulp en ondersteuning bij problemen waarvan

De orthopedagoog wordt ingeschakeld als er

de oorsprong buiten school ligt, bijvoorbeeld

psychologisch onderzoek nodig is. Ook heeft de

scheidingen. De schoolmaatschappelijk werker kan
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ook helpen bij opvoedkundige of algemene vragen.

Externe vertrouwenspersoon
GGD Gelderland-Zuid vult voor ons de rol van externe

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

vertrouwenspersoon in. Via de GGD Gelderland-Zuid

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD

kan contact opgenomen worden met één van de vier

Gelderland-Zuid helpen mee om jongeren gezond te

externe vertrouwenspersonen verbonden aan de

houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen

GGD.

de weg naar goede hulp, als dit nodig is. Dit is een
wettelijke taak. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Wilt u als leerling of ouder een beroep doen op de

beantwoordt ook vragen van jongeren, leerkrachten

externe vertrouwenspersoon van GGD Gelderland-

en ouders op het gebied van ontwikkeling,

Zuid? Neem dan contact op met de afdeling

gezondheid en opvoeding. Op de website van de

Jeugdgezondheidszorg: 088 - 144 71 11

GGD Gelderland-Zuid leest u wat de GGD doet op de

(op werkdagen van 08.00 - 12.00 uur en

middelbare school.

van 12.30 - 16.30 uur).
Meer informatie hierover is beschikbaar op de

Vertrouwenspersoon

website van de GGD Gelderland Zuid.

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. Leerlingen kunnen
rechtstreeks contact opnemen met een
vertrouwenspersoon of via de mentor, de intern
begeleider of de ondersteuningscoördinator.
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Cursussen en trainingen
Er zijn verschillende cursussen en trainingen
die je kunt volgen om bepaalde vaardigheden te
verbeteren.
Faalangstreductie training: een verhaal voor
de klas presenteren, mondeling overhoord
worden of een proefwerk maken; het kan
voor extra spanning zorgen. Dan is er wellicht
sprake van faalangst. Bestaat er een 		
vermoeden van faalangst? Dan testen we
op school of dit inderdaad zo is. Afhankelijk
van de testuitslag kan je een passende 		
training volgen.
Examen Vrees Trainingen: specifieke 		
faalangstreductie cursussen gericht op 		
eindexamens.
Motorische Remedial Teaching (MRT):
deze cursus bestaat uit speelse
oefenvormen gericht op de fijne en grove
motoriek. MRT is geïntegreerd in de lessen
lichamelijke opvoeding.
Sova-trainingen: interne sociale 		
vaardigheidstrainingen.
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We betrekken ouders/verzorgers intensief bij de voortgang van de leerling en bij het onderwijs.

Leerlingvolgsysteem: Magister

de richtlijn die hierover in de wet is opgenomen. Het

Leerlingen en ouders hebben de mogelijkheid om

is in het belang van het kind dat gescheiden ouders

de studieresultaten, het verzuim, het huiswerk en

gezamenlijk bij gesprekken aanwezig zijn. Meer

het actuele lesrooster via het leerlingvolgsysteem

informatie kunt u vinden op lingecollege.nl.

Magister te volgen. Dagelijks wordt dit geactualiseerd.
Via Magister.me delen docenten aanvullende

Meerderjarige leerlingen

lesinformatie met leerlingen. De inlogcodes worden

De wet bepaalt dat leerlingen van 18 jaar en

in de brugklas aan de ouders en leerlingen verstrekt.

ouder meerderjarig zijn. Op een aantal leerlingen

Ondervindt u problemen met inloggen?

in de bovenbouw is deze wet van toepassing. Zij

Dan kunt u met ons contact opnemen via

mogen zelf hun belangen behartigen. Indien een

magister@lingecollege.nl.

meerderjarige leerling aangesproken wil worden over
schoolzaken zoals studieresultaten, absentie en

Neem gerust zelf contact op

dergelijke, dan kan hij/zij daarover contact opnemen

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons

met de afdelingsleider. De school stelt in dat geval de

op te nemen. U kunt een e-mail sturen naar

ouders/verzorgers schriftelijk ervan op de hoogte dat

lyceum@lingecollege.nl. Uw mail wordt dan

zij in het vervolg niet meer worden geïnformeerd door

doorgestuurd naar de juiste medewerker.

school. De wet bepaalt echter wel, dat de ouders/
verzorgers financieel aansprakelijk blijven voor de

Informatievoorziening gescheiden ouders/
verzorgers

meerderjarige leerling.

Wanneer ouders/verzorgers gescheiden leven of
gaan scheiden, verstrekken wij informatie volgens
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Het Lingecollege wil graag dat ouders/verzorgers en leerlingen betrokken zijn bij het onderwijs.
Daarom zijn er verschillende inspraakorganen en klankbordgroepen.

Leerlingenraad

Medezeggenschapsraad

Binnen het Lingecollege zijn de

In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn

leerlingen vertegenwoordigd door de

de regels met betrekking tot medezeggenschap

Leerlingenraad. Deze raad bestaat

vastgelegd. Daarin staat onder meer dat

uit leerlingen die in een wekelijkse

medewerkers, ouders en leerlingen in een

vergadering meedenken over onder andere het beleid

medezeggenschapsraad vertegenwoordigd moeten

binnen het Lingecollege, zoals de vormgeving van

zijn. Op het Lingecollege bestaat de raad uit 20

het leerlingenstatuut.

leden (10 medewerkers, 5 ouders en 5 leerlingen) die

De leerlingenraad organiseert samen verschillende

namens de diverse afdelingen worden gekozen. De

activiteiten en acties voor en door leerlingen. Een

raad komt ongeveer één keer per maand voor een

selectie uit de leerlingenraad vergadert ook samen

vergadering bij elkaar om zaken op onderwijskundig,

met de Medezeggenschapsraad en denkt in deze

organisatorisch en financieel vlak te bespreken.

vergaderingen mee over besluiten die binnen de

Gesprekspartner daarbij is de bestuurder van het

school genomen worden.

Lingecollege. De vergaderingen zijn in principe
openbaar en kunnen als toehoorder worden

Heb je interesse om je aan te sluiten bij de

bijgewoond.

leerlingenraad of heb je vragen? Dan kun je altijd

Instemmings- en adviesrechten voor de diverse

contact opnemen door een e-mail te sturen naar:

geledingen zijn wettelijk vastgelegd en opgenomen

leerlingenraad@lingecollege.nl.

in het medezeggenschapsreglement. Zo dient de
personeelsgeleding in te stemmen met bijvoorbeeld
arbeidsomstandigheden, de oudergeleding met
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schoolkosten en de schoolgids, de leerlingengeleding
met een leerlingenstatuut. Ieder schooljaar wordt
gekeken welke MR-leden aftredend zijn waarna een
oproep voor kandidaten aan een ieder (medewerkers,
ouders, leerlingen) bekendgemaakt wordt. Wie
geïnteresseerd is in het medezeggenschapswerk kan
zich dan opgeven.
Simon Hendriks, voorzitter MR
Gemma van Huigenbos-Haijtink, vicevoorzitter MR
De medezeggenschapsraad is bereikbaar via het
e-mailadres mr@lingecollege.nl.

Ouderplatform
Het ouderplatform op het lyceum fungeert als
klankbord. Het platform biedt de mogelijkheid om
signalen die door leerlingen worden afgegeven en
die de kwaliteit van het onderwijs betreffen, door
te spelen aan de school en te bespreken. Denk aan
zaken als positionering van onze school, vrijwillige
ouderbijdrage, Magister, communicatie, website,
schoolreisjes, etcetera.
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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

activiteiten nog niet kunnen geven.

In de vernieuwde wet vrijwillige ouderbijdrage (aug.

Nadat de medezeggenschapsraad heeft ingestemd

2021) staat dat alle leerlingen mee moeten kunnen

met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en aan

doen aan alle extra activiteiten en programma’s

welke activiteiten het geld wordt besteed, zullen wij u

die de school organiseert buiten het verplichte

op de hoogte brengen.

lesprogramma om. Deze vernieuwde wet moet
voorkomen dat leerlingen worden uitgesloten

Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs

van extra activiteiten die door de school worden

Het Lingecollege heeft de Gedragscode Schoolkosten

georganiseerd. Scholen mogen een vrijwillige

Voortgezet Onderwijs onderschreven. Dit betekent

ouderbijdrage vragen, maar ouders mogen zelf

dat de hoogte van de ouderbijdrage in samenspraak

beslissen of zij die betalen. Als ouders te weinig

met de medezeggenschapsraad tot stand komt en

betaald hebben voor een activiteit dan mag de

er over de ouderbijdrage een aparte verantwoording

school wel besluiten een activiteit niet door te laten

plaatsvindt. Meer informatie op lingecollege.nl.

gaan maar de school mag niet meer een alternatief
aanbieden aan de leerlingen die niet betaald hebben.

Tegemoetkoming studiekosten
Afhankelijk van het inkomen kunnen ouders/

Wij zijn druk bezig om te kijken hoe wij de financiering

verzorgers van leerlingen in aanmerking komen voor

anders kunnen regelen en tevens kijken wij kritisch

een kindgebonden budget. Op belastingdienst.nl

naar ons aanbod. Vandaar dat wij op dit moment

vindt u de voorwaarden en hoe u dit aanvraagt.

de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage en de
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Verzekeringen
De school heeft een aanvullende verzekering
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.
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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 Algemene Verordening Gegevensbescherming

jaar geven ouders wel of geen toestemming via de

(AVG) beschermt de privacy en geeft aan

ouderlogin. Leerlingen ouder dan 16 jaar geven zelf

wat school wel en niet mag doen met

wel of geen toestemming via hun eigen login. Later

persoonsgegevens. Zo verwerkt school in beginsel

aanpassen is altijd mogelijk.

alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk
zijn voor het onderwijs. De school heeft met alle

Als er misschien iets niet goed gaat waar het de

verwerkers een verwerkersovereenkomst 3.0

bescherming van privacy betreft, als ouders tips of

afgesloten en vraagt school ouders aanvullende

vragen hebben, kan contact worden opgenomen met

toestemming voor gebruik van persoonsgegevens

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

in een aantal bijzondere situaties. De

functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

verwerkersovereenkomst 3.0 is ontworpen door
diverse onderwijsbelangenorganisaties. Het belang

Foto en film

en de privacy van de leerling staan hierin voorop.

Sommige leerlingen mogen van hun ouders

De AVG geeft ouders het recht om de gegevens in

niet op foto of film worden gezet, of zij willen

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

dat zelf niet (leerlingen van 16 en ouder dienen

verwijderen. Het doel van de verwerking van de

zelf toestemming te geven voor het gebruik van

persoonsgegevens door school, de manier waarop en

hun persoonsgegevens). Wij vragen iedereen
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terughoudend te zijn bij het maken van foto’s of

Regelingen en protocollen

filmpjes tijdens schoolactiviteiten. Ouders vragen

Op het Lingecollege gelden nog meer protocollen,

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

regelingen en codes. Zo hebben we onder andere

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

een integriteitscode, een protocol sociale media, een

anderen (leerlingen, leraren, ouders) dan alleen

protocol genotsmiddelen en een convenant Veilige

eigen kind(eren) herkenbaar zijn, mogen niet worden

School. Al onze protocollen en regelingen staan op

gedeeld via sociale media.

lingecollege.nl.

Klachtenregeling
Het bevoegd gezag heeft voor het Lingecollege
een klachtenregeling vastgesteld. U vindt de
klachtenregeling op lingecollege.nl. Op iedere locatie
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.

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.
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