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Leeuwenhorst vormt samen met Duinzigt te Oegstgeest  

en KTS te Voorhout het Teylingen College.

Leeuwenhorst

Bezoekadres
Langelaan 1
2211 XT  Noordwijkerhout

T (0252) 46 17 77
E info_leeuwenhorst@teylingen-college.nl

Algemeen adres

Postadres
Postbus 200
2215 ZL  Voorhout

T (0252) 46 18 00
E secretariaat@stichtingfiorettiteylingen.nl
I www.teylingen-college.nl

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag van het Teylingen College: 

Stichting Fioretti Teylingen

Bestuurssecretariaat: 

Postbus 200, 2215 ZL  Voorhout

Algemeen directeur/bestuurder 

De heer C. Kool

Directie Leeuwenhorst 

De heer drs. C.T. Slats - rector

De heer J.J.A. van Leeuwen - conrector

Mevrouw J.J. Wels - adjunctdirecteur

Leeuwenhorst
Talentklassen

Cambridge Engels
Wereldschool

Chinees

Leeuwenhorst bruist van de mogelijkheden!
2016

Aanmelding
Wil je graag bij ons op school komen?  
Dan kunnen jouw ouders/verzorgers  

je aanmelden via het digitale  

aanmeldingsformulier op onze website. 

Contactpersoon aanmelding

Dhr. P. Broeders

T (0252) 46 17 77

www.teylingen-college.nl
De internetsite van het Teylingen College biedt voor iedereen actuele 

informatie. Leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en docenten kunnen op  

de site terecht voor informatie, vragen of om de laatste nieuwtjes te 

bekijken. Zeer zeker een bezoekje waard!
Sociale media

  Twitter

  Leeuwenhorstnws

  Facebook

  TCLeeuwenhorst

Lesjes Proeven

“Bij Leeuwenhorst 

draait het om jou! ”

Kom je ook?

Woensdag 20 januari 2016
13.30 voor leerlingen

18.45 - 21.30 uur voor ouders en leerlingen

Donderdag 28 januari 2016
20.00 uur voorlichting gymnasium

Zaterdag 30 januari 2016
10.00 - 13.00 uur voor ouders en leerlingen 

Maak kennis met:
• Talentklassen
• Cambridge engels
• Wereldschool
• Chinees

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer: buslijn 90 en 57. 
De school is via veilige fietspaden uitstekend bereikbaar. 



Ontdek wat je het leukst vindt
Op Leeuwenhorst helpen we je graag om te ontdekken  

waar jouw interesses liggen en waar je goed in bent  
en kun je kiezen voor één van onze Talentklassen
Leeuwenhorst staat bekend om de coole leerling-activiteiten
die georganiseerd worden:

•  het Open Podium: fantastische optredens voor  

en door leerlingen;

• musical: ieder jaar een grote productie vol zang en dans;

•  theaterfestivals: een echt theaterfeest met  

24 voorstellingen in 4 dagen;

• eindexamenconcerten van muziekleerlingen;

•  theaterproject Youth, Europe and Theatre (YET):  

deelname aan een beroemd en internationaal theaterproject.

Wereldschool: internationalisering
Misschien ga jij in de bovenbouw ook wel naar Japan!

Leeuwenhorst heeft een groeiend aantal internationale

uitwisselingen, bijvoorbeeld met Japan, Finland, Frankrijk, 

Duitsland, Engeland en Spanje.

En verder……
• Bezoek aan musea en voorstellingen;

• Excursies, projecten, cursussen en reizen;

• Sportevenementen en toernooien;

• Feesten, vieringen en klassenavonden.

      

Een nieuwe school

“Je bent volop 

bezig met je talent.”

Begeleiding
Bij Leeuwenhorst leer je om zelfstandig te werken met een

eigen verantwoordelijkheid. Maar je staat er niet alleen voor.
Als je extra hulp of begeleiding wilt, kun je altijd aan de bel trekken. 

Natuurlijk kun je altijd bij je mentor terecht met wie je veel 

contact zult hebben. Daarnaast kun je rekenen op:

• individuele begeleiding bij taal- en rekenproblemen;

• algemene studiebegeleiding;

•   keuzebegeleiding bij het kiezen van schoolsoort, 

sector of profiel, vervolgonderwijs en beroep;

• speciale begeleiding bij dyslexie;

•   cursussen op gebied van omgaan met faalangst;

• een anti-pestprotocol.

“Niet zomaar wat

extra lessen drama,

maar een échte opleiding.”

Over één of twee jaar ben je klaar met  

de basisschool en ga je naar de  

middelbare school. Een grote stap waar  

je waarschijnlijk samen met je ouders 

goed over aan het nadenken bent.

Wat vind je leuk om te leren? Op welke 

school komt dat goed aan bod?  

En waar voel je je het snelste thuis?
Op Leeuwenhorst besteden wij veel  

aandacht aan onze nieuwe leerlingen 

zodat je je snel thuis voelt.  

Ook na de introductieperiode kun je  

rekenen op hulp als je dat nodig hebt. 

Want bij Leeuwenhorst draait het om jou! 
Eén van je leraren of leraressen wordt 

straks jouw mentor. Die houdt in de gaten 

hoe het met je gaat. En met hem of haar 

bespreek je je schoolvorderingen of  

andere dingen die je kwijt wilt. 

Kortom, op Leeuwenhorst 
bruist het van  
de mogelijkheden!

Talentklassen
Natuurlijk kom je bij ons om je diploma te halen. Maar hou je van

extra uitdagingen om jouw talenten optimaal te ontwikkelen?

Dan zijn onze Talentklassen je op het lijf geschreven.

Je kunt kiezen uit de volgende klassen:

• Sportklas
• Scienceklas
• Theaterklas
• Muziekklas
• Artklas
Per week ben je één middag volop bezig met je talent. Je krijgt

speciale begeleiding en doet veel kennis en ervaring op.

De Talentklassen bij Leeuwenhorst zijn heel populair. Wist je  

dat meer dan de helft van onze leerlingen zich ervoor inschrijft?

Op onze website vind je meer informatie over de Talentklassen.

Gymnasium: als je van een uitdaging houdt.
Kan je makkelijk leren? Lees je altijd vooruit in je schoolboeken 

omdat je nieuwsgierig bent? Mag het tempo in de klas best wat 

hoger? Dan is het gymnasium op Leeuwenhorst de opleiding 

voor jou! Het gymnasium is de enige echte “vwo-plus” opleiding 

met een echt diploma. Daarmee kan je overal laten zien,  

dat je hebt geleerd op het allerhoogste niveau! Je legt een  

super goede basis voor latere studies, omdat je kennis maakt  

met vakken als Filosofie en Chinees. En het is ook hartstikke 

leuk en interessant om samen de wereld van de Romeinen en  

de Grieken te ontdekken. Dat doen we ook buiten de school, 

bijvoorbeeld in Trier, Xanten en zelfs in Rome. 

Cambridge Engels en meer
In de brugklas start je met Cambridge Engels. Je leert de taal in 

een snel tempo op hoog niveau beheersen, doordat de Engelse 

lessen in het Engels worden gegeven op een manier die  

ontwikkeld is door de universiteit van Cambridge.  

Engels wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Niet alleen 

in het buitenland, maar ook op Nederlandse universiteiten  

en hogescholen worden colleges steeds vaker in het Engels 

gegeven. Na het derde jaar havo en vwo kun je kiezen of je  

de speciale Cambridge examens wilt doen. Deze internationaal 

erkende certificaten worden in het bedrijfsleven en op  

de universiteiten erg gewaardeerd. Ook bij de vakken Frans  

(Delf Scolaire) Spaans (Dele) en Duits (Goethe instituut) kun je 

bij ons internationaal erkende certificaten halen. Als jij ambities 

hebt om er iets van te maken in je leven, dan zit je goed op 

Leeuwenhorst! Voor leerlingen met een vwo advies bestaat  

de mogelijkheid in het eerste jaar het vak Latijn als extra vak  

te kiezen

“Wij zorgen voor een
gezonde mix tussen

leren, creativiteit en bewegen.”

De brugklas
Bij Leeuwenhorst kun je kiezen uit vier type brugklassen:

mavo/havo, havo/atheneum, atheneum en gymnasium.  

Wij luisteren daarbij natuurlijk goed naar het advies van jouw  

basisschool.  Zij kennen jou immers het beste! Later leggen we 

jouw Citoscore daar naast. Aan het einde van het eerste jaar krijg 

je een advies over de verder te volgen opleiding. Meestal is het na 

één jaar wel duidelijk welk niveau het beste bij je past. Als dat wat 

langer duurt is dat bij ons geen probleem. Wij hebben de school 

zo ingericht dat je aan het eind van klas 2 of soms zelfs klas 3 nog 

definitief kunt laten zien welk niveau voor jou het beste is.  

Je krijgt dus ruim de tijd om dit te ontdekken.

Nieuwe vakken
Veel vakken bij ons op school ken je waarschijnlijk al van  

de basisschool. Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde,  

biologie, beeldende vorming, muziek en gymnastiek.  

Maar je krijgt straks ook nieuwe vakken. Spannend! Je leert  

dingen doen en bedenken die je nog nooit eerder hebt  

gedaan of bedacht.  

Frans: op de basisschool heb je al Engels gehad en nu komt daar 

Frans bij. Een hele mooie taal die je bij ons leert  

spreken, verstaan en schrijven. Bonne chance! 
Wiskunde: rekenen is leuk. Nog leuker wordt het als je het kunt 

gebruiken om alles wat je wilt uit te rekenen. Hoeveel tijd heb  

je nodig om in een roeiboot de oceaan over te steken?  

Hoe snel draaien de wielen van je fiets? Dat is wiskunde! 

Latijn: als je kiest voor het gymnasium dan krijg je Latijn en later 

komt daar Grieks bij. Oude talen, die een hele nieuwe wereld voor

je tot leven wekken. Je leert veel over de oorsprong van onze
cultuur en onze samenleving maar ook over taal in het algemeen.

Chinees: China is een land in opkomst. In het vwo maak je kennis 

met de taal en cultuur van dit boeiende land.


