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Algemeen adres

Leeuwenhorst
Onderwijs met meerwaarde

Gymnasium, atheneum, havo en mavo

19
2020

Alle medewerkers hebben een

eigen e-mailadres dat bestaat uit:

[code]@teylingen-college.nl

Voorbeeld: WLS@teylingen-college.nl

De complete lijst met codes vindt u

op onze website.

Schoolleiding
Rector

Dhr. Drs. C.T. Slats (sla)

Conrector

Mw. J.J. Wels (wls)

Functionarissen
Decanen

mavo: Mw. P.C.L.M. Houwaart-Geerlings (hwg)

havo: Mw. H.N. Wassenaar (was)

vwo: Dhr. M. Wagemans (wgs)

Coördinator ondersteuning

Mw. J.M. Kooloos (kls)

Contactpersoon Veiligheid en Kwaliteit

Dhr. N. Wattel (wtl)

Mw. N. Vastenhout (vtt)

Leerlingbegeleiders

Zie website

Externe instanties

Sociaal verpleegkundige,

mw. G. Brommer

T (071) 516 35 63 / 06 - 2005 0 273

 

Teamleiders
 1 mavo/havo, 2 t/m 4 mavo 

Dhr. J.M. Out (ouj)

1 havo/vwo, 2 en 3 havo

Mw. S.J.P. de Jong - Osinga (osa)

1 t/m 3 atheneum/gymnasium

Mw. L.C. Keurhorst - van Wees (wes)

4 en 5 havo

Dhr. S. Riko (rko)

4, 5 en 6 vwo

Dhr. M.J.A. Lokhorst (lht)

Inspectie
info@owinsp.nl en  

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs 
T 0800 - 8051 (gratis)
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Telaatkomers
De telaatkomers melden zich bij de conciërge,

waar zij een briefje halen. Op vertoon hiervan

mogen zij in de les worden toegelaten. Iedere

leerling(e) die zonder geldige reden te laat in

de les komt, dient zich op vastgestelde tijden

te melden. Hij/zij krijgt dan een opdracht.

Verlofaanvragen
Wij verzoeken u afspraken met tandarts e.d.

zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.

Verlof om lessen te verzuimen moet van tevoren 

schriftelijk (formulier “verlofaanvraag” op de 

website) door de ouders worden aangevraagd bij 

de betreffende teamleider. Buiten de door

de school aangegeven vakantietijden is het

niet toegestaan extra vakantie op te nemen.

Indien ouders menen een uitzonderlijke reden te 

hebben om extra vrij te vragen, moeten zij zich 

zo vroeg mogelijk wenden tot de betreffende 

teamleider.  Aan het toekennen van extra verlof 

zijn strenge voorwaarden verbonden. 

Zie voor meer informatie voor extra verlofdagen 

onze website: ouders/verlofaanvraag.

Rapporten en tafeltjesavonden
Drie keer per jaar wordt er een rapport

meegegeven. Aansluitend aan de eerste

twee organiseren wij de zogenaamde

“tafeltjesavonden”.  Tijdens deze 10-minuten

gesprekken kunnen vakinhoudelijke en

andere zaken besproken worden. De leerling

bereidt dit gesprek samen met de ouder(s) voor

en zij voeren samen het gesprek met de docent.

Het gaat tenslotte om hem of haar.

Actuele informatie, jaaragenda, 
voorlichting en contacten
Met enige regelmaat worden er

voorlichtingsavonden voor de

verschillende klassen georganiseerd. 

Raadpleeg de jaaragenda op de website 

voor meer informatie.  

Wilt u meer informatie? 
Kijk op onze website: www.teylingen-college.nl.

U vindt hier een digitale versie van de complete

schoolgids, de jaarplanning en veel actuele

informatie. Wij houden u op de hoogte via ons

digitale ouderinformatieblad T.EXT.

Vakanties schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie 21 oktober - 25 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 - 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari - 28 februari 2020

Tweede paasdag 13 april 2020

Meivakantie

Bevrijdingsdag

20 april - 1 mei 2020

5 mei 2020

Hemelvaart 21 & 22 mei 2020

Tweede pinksterdag 1 juni 2020

Zomervakantie 20 juli - 28 augustus 2020

Lestijden
Begeleiding 08.15 - 08.45

1 08.45 - 09.45

2 09.45 - 10.45

Pauze 10.45 - 11.05

3 11.05 - 12.05

4 12.05 - 13.05

Pauze 13.05 - 13.35

5 13.35 - 14.35

6 14.35 - 15.35

7 15.35 - 16.35

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,

seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek

geweld; 0900 -111 3 111 (lokaal tarief ).

Contact
Teylingen College Leeuwenhorst heeft een 

lage drempel wat betreft het contact tussen 

ouders/verzorgers en de school. Ook al is de 

communicatie wat minder intensief dan op de 

basisschool, toch blijft toegankelijkheid van de 

school nodig voor een goede begeleiding van 

de leerlingen.

De mentor vormt de spil in de begeleiding

en is voor leerlingen en ouders het eerste

aanspreekpunt. In bijzondere gevallen zal

de mentor doorverwijzen naar de teamleider

of andere functionarissen in de school.

Voor algemene informatie kunt u altijd mailen

naar: info_leeuwenhorst@teylingen-college.nl

Wij houden u regelmatig op de hoogte via e-mail.

Het is daarom van belang dat uw e-mailadres

up to date blijft. Wijziging van e-mailadres kunt

u via de website doorgeven. Ouders die meer

inhoudelijk betrokken willen zijn bij de school,

worden van harte uitgenodigd actief te zijn in de 

medezeggenschapsraad, contact-oudergroep

of in het bestuur van de oudervereniging.

Deze informatiekaart bevat in het kort een paar zaken die in het directe contact 

tussen ouders en school van belang zijn. Voor de volledige informatie verwijzen 

wij graag naar onze website: www.teylingen-college.nl/leeuwenhorst.

Schoolregels
Inschrijving bij de school betekent voor de 

leerling automatisch een verplichting tot 

naleving van de schoolregels. De complete regels 

vindt u op onze website. Enkele belangrijke 

regels vindt u hieronder.

Ziekte
Bij ziekte dient absentie vóór 08.10 uur

telefonisch gemeld te worden bij de conciërge/

administratie van de school. Betermeldingen

dienen altijd telefonisch doorgegeven te worden.

Een leerling(e) die gedurende de schooltijd

ziek wordt, is verplicht zich af te melden bij

de conciërge alvorens naar huis te gaan.

Bij terugkeer op school moet de leerling(e) een

schriftelijk bericht van de ouders omtrent duur

en reden van de afwezigheid bij de conciërge

inleveren. Huiswerk kan altijd via het digitale

klassenboek geraadpleegd worden.


