FAQ Teylingen College Leeuwenhorst

Brugklas en
kennismaken
Vóór de zomervakantie ontmoet je je nieuwe klasgenoten en je mentor. Zo
Wanneer ontmoet ik mijn
leren we elkaar alvast kennen en hoor je hoe je eerste week op College
mentor en nieuwe klasgenoten? Leeuwenhorst eruitziet.

Is er een speciale introductie
voor brugklassers?

Hoe ziet de introductieperiode
eruit op het Leeuwenhorst?

De eerste schoolweek staat volledig in het teken van kennismaken met de
school en natuurlijk met je klasgenoten. De eerste 3 dagen ga je met allerlei
praktische zaken aan de slag en leer je door middel van activiteiten de
school steeds beter kennen. Je mentor krijgt daarbij hulp van twee
brugcoaches. We sluiten de introductieweek af met een spetterend
brugklasfeest!
Onze introductieperiode loopt tot aan de herfstvakantie. In deze periode
staat het wennen aan jouw nieuwe school en alles wat daarbij komt kijken
centraal. We hebben de introductieweek, besteden aandacht aan pesten en
sociale media, en gaan onder andere aan de slag met plannen van het
huiswerk. Ook de verschillende toetsen per vak is een verandering. De
eerste toets die je maakt voor een vak mag je daarom herkansen. We sluiten
deze introductieperiode met elkaar af op de dag voor de herfstvakantie met
een leuke activiteit.

Met hoeveel leerlingen zit ik in
de klas?

We streven ernaar de klassen niet te groot te maken met gemiddeld 25
leerlingen. Soms komt het voor dat de klas toch groter is. We proberen
maximaal 30 leerlingen te plaatsen in één klas.

Welke talen heb je in de
brugklas?

In de brugklassen heb je Nederlands, Engels en Frans. Vanaf het tweede jaar
kun je ook kiezen voor Spaans en/of Duits.

Wat is een brugcoach?

Een leerling uit de derde klas die je helpt jouw weg op school te vinden. Elke
brugklas heeft minimaal twee brugcoaches.

Bij wie kan ik met vragen
terecht?

Je kunt met vragen altijd bij je mentor terecht. Mocht je hem/haar niet
kunnen vinden dan kan je ook altijd bij de conciërges, je teamleider, de
brugcoaches of een van de andere docenten terecht.

Hoe krijg ik een kluisje?

Aan het begin van het schooljaar krijg je je kluissleutel van je mentor. Samen
met de brugcoaches krijg je te zien waar je kluisje zit in school. Tijdens de
mentorlessen worden er tips gegeven over hoe je je kluisje kunt gebruiken.
Alle leerlingen uit de onderbouw krijgen een kluisje en de kluisjes zitten per
klas bij elkaar.
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Huiswerk, toetsen en
resultaten
Hoeveel tijd moet ik aan huiswerk Gemiddeld moet je rekening houden met ongeveer anderhalf uur per dag
besteden?
in de brugklas. Soms is het meer, soms is het minder.
Krijg ik hulp als ik een vak niet
begrijp?

Je kunt bij elke docent hulp vragen als je iets niet begrijpt. Daarnaast
hebben we uren waar je extra uitleg kunt krijgen en vragen kunst stellen
voor vakken die je moeilijk vindt. Ook kan je altijd terecht bij je mentor.

Krijg ik veel toetsen en
overhoringen?

Voor elk vak heb je so´s (schriftelijke overhoringen) en proefwerken.
Proefwerken gaan vaak over een groter deel van de stof. Het verschilt per
vak hoeveel je er hebt. We hebben op school duidelijke afspraken van
hoeveel toetsen er maximaal per week afgenomen mogen worden.

Hoe vaak krijg ik een rapport?

Drie keer per jaar krijg je een rapport mee naar huis.

Hoe kunnen mijn ouders mijn
resultaten zien?

Je resultaten zijn het hele jaar door te volgen in Somtoday. Je ouders
ontvangen de inloggegevens van hun ouderaccount van de administratie.

Zijn er toetsweken?

Aan het einde van het schooljaar heb je een toetsweek. In deze week volg
je geen lessen, maar maak je alleen toetsen. De week voor de toetsweek
is altijd toetsvrij, zodat je je goed voor kunt bereiden op de toetsweek.
Vanaf de bovenbouw krijg je ter voorbereiding op je examens meerdere
toetsweken.

Hoe leer ik plannen en huiswerk
maken?

In de mentorlessen besteden we aandacht plannen en andere
studievaardigheden. Daarnaast wordt er in de vaklessen ook aandacht
besteedt aan leerstrategieën.

Rooster/lestijden/pauzes
Hoe werkt het rooster?

In je rooster staat welk vak je op welk uur hebt en in welk lokaal. Zo
weet je waar je elk lesuur moet zijn en welke boeken je mee moet
nemen voor die dag. In Somtoday (een app op je telefoon of via de
website) kun je zien hoe je rooster eruitziet en of er wijzigingen zijn.

Heb ik vrij als de docent ziek is?

Als een docent ziek is, wordt de les opgevangen door een andere
docent.

Zijn er tussenuren?

In de onderbouw komen tussenuren in principe niet voor. In de
bovenbouw is een tussenuur soms onvermijdelijk doordat elke leerling
een persoonlijk rooster heeft.

Wat als ik mijn lunch ben
vergeten?

Geen paniek! Bij onze Toko kun je elke dag vers belegde broodjes,
smoothies en andere etenswaren kopen! Je kunt tot ongeveer 14:00 uur
broodjes kopen.
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Talentklassen
Als ik een talentklas kies heb ik
dan extra lessen in mijn rooster?

Je talentklas volg je één middag in de week op een vast moment. Heb je
geen talentklas gekozen, dan krijg je een uur gym en een uur tekenen
extra. Het aantal uur is dus gelijk. In het derde leerjaar komt je talentklas
wel bovenop je rooster.

Is het mogelijk te starten met een
talentklas en dan weer terug te
gaan naar regulier onderwijs of
Mocht aan het begin van het schooljaar al snel duidelijk worden dat je
een andere lijn als ik het toch niet
een verkeerde keuze hebt gemaakt, dan gaan wij met elkaar in gesprek
zo leuk vind?
en bekijken we de mogelijkheden. Het kan natuurlijk zo zijn dat de
klassen inmiddels zo groot zijn dat een overstap niet meer mogelijk is.

Praktische zaken
Hoe kom ik aan mijn boeken?

Het bestellen van de boeken gaat via VanDijk. Wij sturen een brief toe
met alle informatie die je voor nodig hebt. Zij leveren vervolgens de
boeken bij jou thuis.

Werk ik alleen met boeken?

Naast schoolboeken wordt lesstof ook digitaal aangeboden via een
Elektronische Leer Omgeving (ELO). Op College Leeuwenhorst werken we
met Chromebooks en Google for Education.

Moet ik een Chromebook
aanschaffen?

Op Leeuwenhorst werk je regelmatig met een Chromebook. De school
heeft veel karren met Chromebooks in het gebouw. Mochten je ouders
de aanschaf van een computer overwegen dan is een Chromebook een
goed idee. Je kunt probleemloos inloggen met een eigen apparaat op ons
WIFI-netwerk. De meeste moderne apparaten voldoen, we leggen geen
specificaties op.

Mag ik mijn telefoon gebruiken in In elk lokaal hangt een telefoontas. De leerlingen doen bij binnenkomst
de klas?
hun telefoon in deze tas. Je mag je telefoon ook in je kluisje opbergen.
Een enkele keer zal de telefoon gebruikt worden tijdens de les
bijvoorbeeld met een Kahoot! of LessonUp.

Ouders/verzorgers
Hoe schrijf ik mijn kind in voor het
Leeuwenhorst?
Op onze website vind je ons aanmeldingsformulier. Klik hier!
Hoe houd ik contact met de
mentor?

Voor de zomervakantie maakt u kennis met de mentor. Daarnaast zijn er
aan het begin van het schooljaar nog twee contactmomenten. Ook stuurt
de mentor elke periode een mail over het reilen en zeilen van de klas.
Heeft u zorgen, kunt u natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen.

Hebben jullie overleg met de
basisschool?

Na de aanmelding bespreken we de leerlingen individueel met de
basisschool meester of juf. Daarnaast hebben we halverwege het
schooljaar een terugkoppeling over de resultaten in de brugklas.

Wat doet de school met pesten?
Op deze school tekenen alle leerlingen een pestprotocol. In het
pestprotocol staan afspraken over "Veilig op school". Daarnaast hebben
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we op school een anti-pestcoörinator. Ook bezoek je tijdens de
introductieperiode een voorstelling die over dit thema gaat.
Hoe gaan jullie om met lesuitval?

In de onderbouw worden uitgevallen uren zoveel mogelijk opgevangen
door invaldocenten.

Besteden jullie aandacht aan
dyslectische leerlingen?

Op het Leeuwenhorst zijn er een aantal dyslexiecoaches voor de
begeleiding van de dyslectische leerling. Mocht u hier aanvullende
informatie over willen kunt u contact opnemen met mevrouw Kooloos
(j.kooloos@teylingen-college.nl).

Is er huiswerkbegeleiding?

In de mentorlessen ga je aan de slag met het plannen van huiswerk.
Mocht dit niet voldoende zijn dan is het mogelijk om via het externe
bedrijf Lyceo op school huiswerkbegeleiding te krijgen.

Overig
Is het Leeuwenhorst een grote
school?

Het gebouw is waarschijnlijk een stuk groter dan wat je gewend bent van
de basisschool. Toch hebben we de school zo ingedeeld dat je lessen
zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt geroosterd zijn. Zo hebben we het
gebouw opgedeeld in verschillende vleugels. Binnen zo'n vleugel volg jij
de meeste lessen, zo hoef je niet de hele tijd kris kras door de school
heen.

Hebben jullie ook een
bibliotheek?

Onze mediatheek vind je op de begane grond. Met je leerlingenpasje kun
je daar boeken lenen. Na je lessen kun je hier ook zelfstandig werken.

Zijn er veel schoolfeesten?

Elk jaar zijn er diverse schoolfeesten, de eerste die op het programma
staat is het brugklassenfeest. Deze feesten worden georganiseerd door
de ECL (Evenementen Commisie Leeuwenhorst).

Wat is het verschil tussen
atheneum en gymnasium?

Op het gymnasium krijg je ook les in de klassieke talen Latijn en Grieks.
Wel volgen beide niveaus het vak filosofie.

Wat is er nog meer op
Leeuwenhorst College?

Er zijn tal van leerlinginitiatieven die jouw versterking goed kunnen
gebruiken. Zo hebben we bijvoorbeeld de diversitetisgroep, de
leerlingenraad, de mediagroep, de ECL (Evenementen Commissie
Leeuwenhorst) en de dierenverzorgclub.
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