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Uitgangspunten en doelstellingen
Leeuwenhorst heeft zichzelf ten doel gesteld leerlingen zo goed 

mogelijk voor te bereiden op een toekomst in een snel veranderende 

samenleving. Wij stimuleren onze leerlingen om optimaal te 

presteren en een goed zicht te krijgen in de eigen mogelijkheden 

en interesses, zodat zij een diploma behalen dat aansluit bij hun 

capaciteiten en belangstelling. Tegelijkertijd moeten zij later kunnen 

terugkijken op een plezierige schooltijd. In dit kader past gedegen 

onderwijs, van mavo tot en met het gymnasium, dat begint in 

de onderbouw en naadloos aansluit bij het programma in de 

bovenbouw.

Individuele aandacht
Leeuwenhorst acht individuele aandacht voor iedere leerling van 

groot belang. Onze leerlingen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. 

Daarom gaan wij bewust om met hun onderlinge verschillen.

Daarnaast richt Leeuwenhorst zich op:

• Het ontwikkelen en toepassen van kennis en inzicht;

• Het bevorderen van zelfstandigheid, interesse en motivatie;

• Vaardigheden als communiceren, onderzoek doen, samenwerken 

en keuzes maken. Concreet betekent dit:

- Actueel en boeiend onderwijs met gebruikmaking  

van gevarieerde werkvormen en moderne informatie-  

en communicatiemiddelen;

- Een stimulerend werkklimaat waarin leerlingen zich  

met zelfvertrouwen en plezier kunnen ontplooien;

- Onderwijs op verschillende niveaus met keuzemogelijkheden  

per schoolsoort;

- Een leerplan dat uitgaat van toenemende zelfstandigheid bij 

de leerlingen: van ‘geleid leren’, verschuivend naar ‘begeleid 

leren’ in de onderbouw tot ‘zelfstandig leren’ in de bovenbouw, 

uiteraard verschillend uitgewerkt per schoolsoort;

- Goede doorstroommogelijkheden van mavo naar havo  

en van havo naar vwo.

Opbouw van de school
De studie op een school voor voortgezet onderwijs heeft een 

eigen karakter. De leerlingen krijgen daarom eerst de gelegenheid 

te wennen aan dit onderwijs. De eerste weken op school staan 

in het teken van de introductie en worden er tal van activiteiten 

georganiseerd om de leerlingen zo snel mogelijk bij het  

schoolleven te betrekken.

Brugperiode
Bij Leeuwenhorst kunnen leerlingen instromen in verschillende type 

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

Er wordt hierbij gekeken naar het Cito volgsysteem, maar vooral naar 

het advies van de basisschool.

Vervolgtraject
Aan het eind van het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen een advies 

over de verder te volgen opleiding. Dit advies wordt gebaseerd op de 

behaalde resultaten, alsmede op de adviezen van de vakdocenten. 

Interesse, motivatie en inzet van de leerlingen spelen een belangrijke 

rol. Meestal is het na één jaar wel duidelijk welk niveau het beste  

bij een leerling past. Als dat wat langer duurt is dat geen probleem. 

Wij hebben de school zo ingericht dat aan het eind van klas 2 of soms 

zelfs klas 3 nog definitief bekeken kan worden welk niveau het beste 

past. Er is ruim de tijd om dat te ontdekken.

De mavo is een uitstekende voorbereiding op het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo). Leerlingen worden in dit programma nog 

beter begeleid naar zelfstandigheid. Een belangrijke doelstelling

is dat leerlingen zich steeds meer bewust worden van hun eigen 

capaciteiten en interesses. Dit is in de visie van het Teylingen College 

een belangrijke voorwaarde om in het mbo te slagen.

Het 5-jarig hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), bedoeld  

als vooropleiding voor het hoger beroepsonderwijs, vormt al vele 

jaren een vertrouwd onderdeel van het onderwijsaanbod

op Leeuwenhorst.

Het atheneum, waar de klassieke talen niet tot de verplichte stof 

behoren, vormt samen met het gymnasium het vwo en bereidt de 

leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs: de universiteit.

De gymnasiumafdeling is al vele jaren een aanwinst voor leerlingen 

die geïnteresseerd zijn in klassieke kunst en cultuur. De beide 

klassieke talen, Grieks en Latijn, zijn op het gymnasium verplicht, 

althans in de onderbouw. Kennis van deze talen kan bij verdere 

studie veel nut hebben. Daarnaast brengt een gymnasiale opleiding 

leerlingen in contact met ontwikkelingen in het denken en doen van 

de Grieken en Romeinen.

Leeuwenhorst
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Tweede fase
In de tweede fase, klas 4 havo en 4 vwo, kunnen leerlingen profielen 

kiezen die aangevuld worden met vakken die zo’n profiel versterken. 

Zowel op het havo als op het vwo bieden wij de leerlingen de 

gelegenheid om vakken als bedrijfseconomie of een van de  

hieronder genoemde vakken te kiezen.

Talentklassen en bijzondere activiteiten
De school is trots op de culturele vorming die op alle afdelingen 

wordt aangeboden. Op mavo kan gekozen worden voor het 

eindexamenvak kunstvakken II beeldende vakken. Voor havo

en vwo zijn dat de eindexamenvakken muziek, beeldend & 

kunstvakken drama.

Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor één  

van de vijf Talentklassen op dit gebied:

• Een echte Theaterklas biedt leerlingen die zich daar voor opgeven 

een gedegen opleiding op het gebied van Spel en Beweging.

• In de Muziekklas worden extra uren besteed aan het bespelen van 

instrumenten en zingen en wordt er theoretisch een veel bredere 

basis gelegd dan in de reguliere muzieklessen.

• In de ART-klas staat kunst kijken en maken centraal. Niet alleen 

in het klaslokaal maar ook daar buiten. Niet alleen met potlood en 

papier, maar ook met audiovisuele middelen en recycle-materialen.

• In de Scienceklas maak je kennis met de theoretische kanten, maar 

vooral ook met de praktische kanten van natuurwetenschappen. 

Ook hier is er een mooi vervolg in de bovenbouw met het vak NLT 

(Natuur, Leven en Technologie).

• In de Sportklas worden meer lessen Lichamelijke Opvoeding 

gegeven waarin kennis gemaakt wordt met sporten die normaal 

gesproken niet aan bod komen. Dit sluit perfect aan bij het 

eindexamenvak BSM (Beweging, Sport en Maatschappij) in  

de bovenbouw.

Leerlingbegeleiding
Van leerlingen en docenten wordt verwacht dat zij zich inspannen 

het onderwijs goed te laten verlopen. Ons streven daarbij is om 

uit iedere leerling te halen wat erin zit. Uiteraard is een goede 

begeleiding dan onontbeerlijk.

Wat er altijd voor uw kind zal zijn
Elke klas heeft zijn eigen mentor die een spilfunctie bekleedt in  

de begeleiding van elke leerling. Hij (lees ook zij) is degene die  

gedurende het schooljaar de vorderingen van zijn leerlingen  

goed in de gaten houdt.

Ook stimuleert hij een goed en veilig klimaat alsmede verzorgt  

hij de mentorlessen die op dat moment van belang zijn in het 

(school)leven van de leerling. Elke mentorklas valt binnen één van 

de vijf teams die gevormd zijn binnen school. Dit om de kennis en 

ondersteuning rondom de leerlingen gedurende de jaren op school 

te kunnen waarborgen. De vijf verschillende teams zijn: mavo team  

(1 t/m 4 mavo), onderbouw havo (1 t/m 3 havo), onderbouw

vwo (1 t/m 3 vwo), bovenbouw havo (4 en 5 havo) en bovenbouw 

vwo (4 t/m 6 vwo). Elk team wordt aangestuurd door een teamleider 

die ook zitting neemt binnen het management team.

Wat als het leren wat moeilijker gaat?
Zoals eerder vermeld, houdt de mentor de vorderingen van zijn 

leerlingen goed in de gaten. Als er zich problemen voordoen, zal hij 

hier ook naar handelen. In overleg met de teamleider waar de klas 

onder valt en eventueel de Intern Ondersteuner die aan elk team 

gekoppeld is, wordt gekeken waar en hoe er extra aandacht aan 

besteed moet worden. Binnen school zijn er verschillende teams 

gespecialiseerd in bepaalde leerproblemen.

Zo zijn daar:

• De structuurklas 1 & 2. Dit is voor leerlingen die hun werk 

wel willen plannen en organiseren maar daar problemen bij 

ondervinden.

• Dyslexiecoaches. Zij ondersteunen de dyslectische leerlingen en 

leerlingen met taalproblemen om hiermee om te gaan en ervoor 

te zorgen dat ze zich staande kunnen houden binnen de talige 

wereld.

• NT2. Leerlingen met Nederlands als tweede taal krijgen, als  

dat nodig is, ondersteuning om zich de taal eigen te maken,  

zodat zij hun schoolcarrière goed kunnen afronden.

• Dyscalculiecoaches. Zij vervullen dezelfde taken als de 

dyslexiecoaches maar dan voor leerlingen met rekenproblemen.

Elk plan dat opgesteld wordt om onze leerlingen te ondersteunen, 

wordt met ouders gecommuniceerd en na bepaalde tijd geëvalueerd. 

Zo proberen wij de leerlingen effectief en opbrengstgericht te 

ondersteunen.
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Voor ieder 1
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij Voor ieder 1 terecht  

met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. We denken 

met jullie mee en bieden waar nodig ondersteuning.

Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, 

jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. 

Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid ter 

ondersteuning van u en uw kinderen. Ook andere betrokkenen zoals 

bijv. grootouders of professionals zijn welkom met hun vragen.

Voor ieder 1 en het Voortgezet Onderwijs
De medewerkers van Voor ieder 1 werken op verschillende manieren 

samen met school. Elke school heeft vaste contactpersonen vanuit  

Voor ieder 1. De jeugdgezondheidszorg en de jeugd- en gezinsteams 

maken onderdeel uit van Voor ieder 1. Ze zijn een bekend gezicht 

voor u, de jongeren en voor de school.

De jeugdgezondheidszorg nodigt alle jongeren op vaste momenten 

gedurende de schoolperiode uit voor een onderzoek naar hun 

gezondheid, ontwikkeling en leefstijl, de 13-14 jarigen (klas 2) en  

15-16 jarigen (klas 4). Daarbij geven we persoonlijk of klassikaal 

adviezen over een gezond schoolleven, zoals omgaan met elkaar, 

voorkomen van pesten, genotmiddelen en seksualiteit. Jeugd- en 

gezinswerkers van het jeugd- en gezinsteam zijn op vaste momenten 

in de school aanwezig voor ondersteunende gesprekken met jongeren. 

Deze gesprekken vinden plaats in overleg met u en de jongere.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders of jongeren om deel te nemen 

aan een cursus of kunnen we een ouderavond organiseren over een 

thema dat leeft. Samen met u en de school bekijken we wat nodig  

is. Ook kan er op school overleg zijn van een zorgteam, waar de  

Voor ieder 1-medewerkers aan deelnemen.

Wat als er zich sociaal/emotionele  
problemen voordoen?
De mentor is ook hier de spil in de ondersteuning van de leerling. 

Bij vermoedens van sociaal/emotionele problemen kunnen ouders, 

leerlingen en docenten contact opnemen.

Gedurende de schoolcarrière wordt een aantal maal een sociaal 

emotionele vragenlijst afgenomen. Ook hieruit kunnen bepaalde 

conclusies getrokken worden. Als er een signaal binnen komt, zullen 

de mentor, intern ondersteuner en teamleider in gesprek gaan om te 

kijken welke stappen ondernomen moeten worden. Binnen school 

zijn er gespecialiseerde teams op dit gebied.

Namelijk:

• SoVa counseling. De leerling gaat met een daarvoor 

gespecialiseerde docent in gesprek om te kijken op welke manier 

de sociale faalangst of onhandigheid weggenomen kan worden.

• Faalangstreductie training. De leerling gaat in een groep aan  

de slag om de cognitieve faalangst de baas te worden.

• Leerlingbegeleiders. Waar een leerling zijn/haar verhaal kwijt kan. 

Dit zijn Dhr. Draijer, Mw. Eijkelestam, Mw. Overweg en Mw. Kooloos.

• Examenvrees counseling. Voor leerlingen in de examenklasssen. 

Hierin wordt gekeken hoe de stress rondom de schoolexamens  

en centrale examens onder controle gekregen kan worden.

Wat als dit alles niet toereikend is?
Stel dat uw zoon of dochter ernstig ziek wordt of dermate  

veel problemen ervaart vanwege een psychische aandoening 

(denk aan autisme, ad(h)d o.i.d.), bestaat er een mogelijkheid 

om een persoonlijk begeleider toe te wijzen die de intensievere 

ondersteuning die nodig is, kan gaan verzorgen. In overleg met 

ouders wordt er bekeken wat haalbaar is. Dit alles eventueel met 

ondersteuning van een ambulante dienst en de Intern Ondersteuner.

Contact met externe organisaties
Er is een aantal organisaties waar het Teylingen College, 

Leeuwenhorst, intensief contact mee heeft. Dit zijn o.a. de GGD,  

Voor ieder 1, verschillende psychologen praktijken, bureau  

leerplicht en verschillende ambulante diensten. Hiernaast 

staat over een aantal van deze organisaties meer uitleg.
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U bent ook welkom bij Voor ieder 1
Ook buiten de school kunt u met uw vragen terecht bij

Voor ieder 1 tijdens het inloopuur, telefonisch of via de website. 

Hieronder de gegevens voor inwoners van Noordwijkerhout.

Voor ieder 1 Noordwijkerhout

Via Antiqua 23

2211 HW Noordwijkerhout

T 088 - 254 23 84

www.voorieder1.nl / www.hoezitdat.info 

Onderwijstelefoon
De onderwijstelefoon is gesloten. Er zijn nieuwe informatie-  

en hulplijnen voor leerlingen beschikbaar. Voor meer informatie  

zie www.pestweb.nl of

T 0800 - 28 28 280 (gratis).

Voor ouder(s)/verzorger(s) zie www.50tien.nl of

T 0800 - 5010 (gratis).

 

Samenwerkingsverband
Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek is een 

stichting waarbij 9 schoolbesturen zijn aangesloten met totaal  

18 vestigingen van de scholen voor voortgezet onderwijs 

en voortgezet speciaal onderwijs in de regio van het 

Samenwerkingsverband. Onze samenwerking heeft tot doel;  

de leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften in onze regio  

op de scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband een 

passend onderwijsaanbod te bieden, dat gericht is op het behalen 

van een diploma of voorbereidt op een arbeidsplaats of toe te leiden 

naar een passende dagbesteding. www.swvduinenbollenstreek.nl

Elke school aangesloten bij het samenwerkingsverband heeft 

een school ondersteuningsprofiel geformuleerd waarbij alle 

ondersteuning die een school kan bieden in kaart is gebracht. 

Dit ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van het 

samenwerkingsverband.

Voor ieder 1-medewerkers op uw school
U kunt contact opnemen met de Voor ieder 1-medewerkers  

op uw school via T 088 - 254 23 84.

Voor direct contact met de Jeugdgezondheidszorg  

(arts en verpleegkundige) T 088 - 308 33 42.

Voor direct contact met het jeugd- en gezinsteam  

T 088 - 254 23 72. Voor direct contact met de Jeugdverpleegkundige  

van de GGD-HM, Gertrude Brommer T 06 - 207 279 37.
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Lessentabel leerjaar 1 en 2 - 2021 - 2022

Lessentabel

Leerjaar 1 Leerjaar 2

Vakken vmbo/havo havo/vwo vwo vmbo havo vwo

Aardrijkskunde 2 2 1 1

Biologie 2 2 2 2 2 2

Duits 2 3 3

Economie 2 1

Engels 3 3 3 3 3 3

Frans 2 2 2 2 2 2

Filosofie 1 1

Grieks*2 2

Geschiedenis 3 3

Kunst en vormgeving 2 2 2 1 1 1

Latijn*2 1 2

Lichamelijke Opvoeding*1 2 2 2 2 2 2

Mentorles 2 2 2 2 2 2

Mens & Maatschappij 4 4

Muziek 1 1 1 1 1 1

Nederlands 3 3 3 3 3 2

Natuur/scheikunde 2 2 2

Spaans 2 2 2

Tekenen*1 2 2 2 1 1 1

Wiskunde 3 3 3 3 3 3

Wiskunde (gymnasium) 2

*1 TALENTKLASSEN
Voor de Talentklassen wijken sommige vakken af van de reguliere tabel. Deze vakken zijn aangegeven met een *.  
Talentklas leerlingen hebben een uur Tekenen en een uur LO minder.

Lichamelijke Opvoeding* 1 1 1 1 1 1

Tekenen* 1 1 1 0 0 0

Sportklas 3 3 3 3 3 3

Scienceklas 3 3 3 3 3 3

Muziekklas 3 3 3 3 3 3

Theaterklas Drama 3 3 3 3 3 3

Art-klas 3 3 3 3 3 3

*2 Voor het gymnasium is er een aangepaste lessentabel ten opzichte van het atheneum
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ouder geleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht 

ten aanzien van de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage. 

Het beleid van het Teylingen College is erop gericht de ouderbijdrage 

zo laag mogelijk te houden. De doorberekende bedragen zijn 

vrijwillig. De school heeft voor de vrijwillige ouderbijdrage een 

modelovereenkomst opgesteld. Deze is opgenomen in de schoolgids. 

De kosten, die de school ten behoeve van uw zoon/dochter maakt en 

aan u doorberekent, worden gesplitst in een vrijwillige ouderbijdrage 

en leveringen en diensten.

Vrijwillige ouderbijdrage
Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden ondermeer betaald de 

kosten van klassikale excursies, festiviteiten, culturele activiteiten, 

sportactiviteiten, vieringen, de schoolkrant en de kosten van 

leerlingenen ouderraden. Het niet-betalen van deze vrijwillige 

ouderbijdrage heeft geen consequenties voor de toegankelijkheid 

van de betreffende activiteit.

Wijze van betaling
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een factuur per e-mail 

voor de vrijwillige ouderbijdrage alsmede een gespecificeerde 

nota voor de kosten van leveringen en diensten. Er bestaat de 

mogelijkheid om de kosten van leveringen en diensten in meerdere, 

gelijke termijnen te betalen (maximaal 4 termijnen).

Schoolboeken
Scholen ontvangen van de overheid een vergoeding voor 

schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door 

het schoolbestuur wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor 

het volgen van het onderwijsprogramma. Scholen moeten deze 

schoolboeken en dit lesmateriaal gratis ter beschikking stellen 

aan leerlingen. Het Teylingen College heeft ervoor gekozen de 

boekenvoorziening uit te besteden. Voor de komende schooljaren  

zal deze taak worden verzorgd door Van Dijk Educatie.

Ouder(s)/verzorger(s) dienen de schoolboeken zelf te bestellen  

bij Van Dijk Educatie. Via de locatie ontvangt u meer informatie  

over het bestellen van schoolboeken. Indien gewenst kunt u ook 

informatie inwinnen via telefoonnummer 0900 - 500 40 10,

via www.vandijk.nl of bij de locatie waar uw kind is geplaatst.  

De schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld; de boeken 

worden dus niet het eigendom van de leerlingen. Daarom wordt 

ouder(s)/verzorger(s) een borgsom ad € 75,00 per leerling gevraagd. 

Deze borgsom zal door Van Dijk Educatie worden geïnd. Bij schade 

of vermissing van het door de school verstrekte materiaal zal de 

borgsom worden gebruikt om de kosten te verrekenen. Als uw 

kind de school verlaat, ontvangt u de borgsom retour zodra alle 

schoolboeken zijn ingeleverd. Het betalen van de waarborgsom  

is niet verplicht.

Ouderbijdrage
Het geven van onderwijs gaat gepaard met aanzienlijke kosten. 

Om het onderwijs goed te kunnen verzorgen, maakt het Teylingen 

College, waarvan Leeuwenhorst deel uit maakt, zelf extra kosten. 

De overheid vergoedt de meeste kosten die de school moet 

maken, maar niet alle. Zo ontvangt de school geen financiële 

bijdrage van de overheid voor sommige lesmaterialen zoals 

atlassen, woordenboeken, rekenmachines, laptops, gereedschap, 

vakkleding en sportkleding. De gedachte hierachter is dat het 

gaat om lesmateriaal dat langer dan een jaar meegaat, door meer 

gezinsleden gebruikt kan worden of (door het zelf aan te schaffen) 

eigendom wordt van de leerling. Ook krijgen scholen geen geld 

van het ministerie voor extra activiteiten. De ouderbijdrage die 

de school aan u vraagt is bedoeld om deze kosten te dekken. Het 

Teylingen College streeft ernaar zo helder mogelijk te zijn ten aanzien 

van de ouderbijdrage. Met de ouderraden en oudergeleding van 

de medezeggenschaps raad wordt jaarlijks vooraf overlegd welke 

posten de school aan de ouder(s)/verzorger(s) wil doorberekenen. 

Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) heeft de 

Financiën
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Klas 3m • beroepsoriëntatie;

 • theatergroep Playback;

 • bijdrage school breed (zie volgende bladzijde).

Klas 4m • introductieactiviteiten;

 • examenviering;

 • jaarboek;

 • bijdrage school breed (zie volgende bladzijde);

 • diploma-uitreiking.

Klas 4h* • diverse excursies;

 • introductieactiviteiten;

 • bijdrage school breed.

Klas 5h • jaarboek;

 • examenviering;

 • diploma-uitreiking;

 • bijdrage school breed (zie volgende bladzijde);

 • culturele activiteiten.

Klas 4v • introductieactiviteiten;

 • bijdrage school breed (zie volgende bladzijde).

Klas 5v* • bijdrage school breed (zie volgende bladzijde);

 • culturele activiteiten.

Klas 6v • jaarboek;

 • examenviering;

 • diploma-uitreiking;

 • bijdrage schoolbreed (zie volgende bladzijde).

* In deze jaarlagen vinden de meeste internationaliserings- 

activiteiten plaats, daarnaast maken ze meer dan gemiddeld  

gebruik van de mediatheek e.d. Het aandeel school brede kosten  

is dan ook relatief groot, terwijl de besteding aan andere  

activiteiten het laagst is..

Besteding ouderbijdrage Leeuwenhorst
Uitdagend, modern onderwijs in een Europese context met een 

sterk cultureel aanbod! Dat is wat we op het Teylingen College 

Leeuwenhorst willen bieden. De vrijwillige ouderbijdrage wordt 

daarom grotendeels aangewend om een deel van de kosten te 

dekken van de activiteiten, diensten en faciliteiten die de school op 

deze manier aantrekkelijk maken voor onze leerlingen. De besteding 

en verantwoording daarvan worden jaarlijks kritisch bekeken door en 

besproken met de financiële commissie van de oudervereniging. De 

hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt na instemming van de 

oudervereniging en de oudergeleding van de deel-MR vastgesteld. 

Voor onze vrijwillige ouderbijdrage hebben wij een overeenkomstig 

de wettelijke voorschriften een model overeenkomst opgesteld. Deze 

treft u aan het einde van dit hoofdstuk aan.

De kosten voor deelname aan een talentklas, meerdaagse excursies, 

sportkleding en rekenmachines vallen niet onder de vrijwillige 

ouderbijdrage en worden apart in rekening gebracht. Hier vindt u 

een overzicht van de zaken die we met behulp van de vrijwillige 

ouderbijdrage bekostigen, uitgesplitst per leerjaar. Een deel hiervan 

zijn school brede kosten; deze worden verderop gespecificeerd.

Bestedingen 2021/2022
Klas 1 • introductieactiviteiten;

 • bruggerfeest;

 • afsluiting introductie periode;

 • kunstproject;

 • Theatergroep Playback;

 • Duinrell;

 • bijdrage school breed (zie volgende bladzijde).

Klas 2 • introductieactiviteiten;

 • bijdrage school breed (zie volgende bladzijde).

Klas 3hv • introductieactiviteiten;

 • theatergroep Playback;

 • bijdrage school breed (zie volgende bladzijde).
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Verzekering
‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’. We hopen het niet, maar op weg 

van huis naar school en op school kan altijd iets gebeuren. De school 

heeft daarvoor een verzekering afgesloten. Die verzekering geldt 

voor de tijd die de leerling op school is, voor de kortste weg van huis 

naar school of omgekeerd (max. één uur) en tijdens excursies, reizen 

en evenementen in schoolverband.

De verzekering bestaat uit een schoolongevallen verzekering, 

doorlopende reisverzekering en school evenementenverzekering. 

De ongevallenverzekering vergoedt de kosten die niet door de eigen 

ziektekosten verzekering worden vergoed. Schade die door leerlingen 

wordt toegebracht aan het schoolgebouw, de inventaris, de 

leermiddelen, het schoolterrein, de eigendommen van het personeel 

of medeleerlingen, wordt hersteld op kosten van de leerling of diens 

ouder(s)/verzorger(s).

Aansprakelijkheid
Het Teylingen College is alleen aansprakelijk voor schade die door 

nalatigheid van schoolmedewerkers is veroorzaakt. Voor schade, 

vermissing en dergelijke die veroorzaakt wordt door leerlingen of 

anderen is de school niet aansprakelijk. Wel proberen wij als school 

diefstal, beschadiging van fietsen e.d. te voorkomen door regels te 

hanteren en door lockers aan te bieden.

Natuurlijk is de school in voorkomende gevallen actief bij het 

opsporen van eventuele daders. Wanneer u nog vragen heeft over 

bovenstaande punten, kunt u contact opnemen met de manager 

bedrijfsvoering, T 0252 - 433 488.

Klachten
Onderwijs is en blijft bij uitstek mensenwerk. Het kan dus 

voorkomen dat er over een bepaalde kwestie een meningsverschil 

ontstaat. De meeste van deze klachten betreffen de dagelijkse 

gang van zaken en kunnen in goed onderling overleg tussen 

de betrokkenen worden opgelost. Maar er kunnen zich ook 

situaties voordoen waarin de afhandeling van de klacht niet naar 

tevredenheid heeft plaatsgevonden. In dat geval kan men een 

beroep doen op de klachtenregeling. De betreffende conrector 

of rector is daarvoor de contactpersoon. De precieze procedure 

is beschreven in het leerlingenstatuut van de Stichting Fioretti 

Teylingen. Dit statuut is evenals het reglement Klachtenregeling 

Fioretti Teylingen ter inzage op de locaties en te lezen en te 

downloaden via de website van de school.

De volgende zaken vallen onder de noemer “school breed”.  

Het is moeilijk om hier per jaarlaag een onderscheid te maken,  

omdat ze voor alle leerlingen gelden;

• Musical onder en bovenbouw

• Open podium en begeleiding ECL

• Sintviering

• Mediagroep

• Leerlingenraad

• Verzekeringen en contributies

• Mediatheek

• Gebruik woordenboeken en atlas

• Onderhoud content website

• Internationalisering

• Mentoractiviteiten

• Huur locker

• Printbudget + algemene repro

• Voorlichtingsavonden / ouderavonden

• Budget oudervereniging

Bijkomende kosten
In de volgende gevallen kan het voorkomen dat voor deelname  

een extra bijdrage gevraagd wordt gedurende het schooljaar. 

• Een activiteit met de mentorklas. De mentor krijgt hiervoor € 5,- per 

leerling. Sommige klassen willen graag iets duurders ondernemen, 

bijvoorbeeld karten. Deelname is vrijwillig, voor de meerkosten 

wordt een bijdrage gevraagd.

• Een uitstapje met de leerlingen van een keuzevak:  

deelname vrijwillig en niet voor alle leerlingen.  

Hieronder vallen in ieder geval:

- Bezoek aan de kerstmarkt in Münster (leerlingen in leerjaar 3  

met Duits in het pakket);

- Bezoek aan Lille (leerlingen in leerjaar 2 met Frans in het pakket).
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Foto- en filmopnamen
Voor onze interne en externe PR worden regelmatig foto- en 

filmopnamen gemaakt. Veelal betreft dit activiteiten als sportdagen, 

schoolfeesten, muziekuitvoeringen en excursies. Dit beeldmateriaal 

kan gebruikt worden voor onder andere onze website en ons 

drukwerk. Als we het portret van één specifieke leerling willen 

gebruiken voor de wervingsposter of de voorkant van een  

brochure (zoals de schoolgids), zullen we ouders c.q. leerlingen  

om toestemming vragen. Als een leerling bezwaar maakt tegen 

het gebruik van zijn afbeelding, kan hij of kunnen zijn ouders dat 

bij aanvang van het schooljaar kenbaar maken bij de schoolleiding. 

Het is niet mogelijk foto’s uit reeds gepubliceerd drukwerk te laten 

verwijderen.

Ten behoeve van de interne en externe PR maken we ook gebruik 

van sociale media. Hier plaatsen we regelmatig foto’s en berichten 

over activiteiten van de school. We denken d.m.v. sociale media de 

verschillende doelgroepen beter te kunnen informeren en meer  

in het algemeen de betrokkenheid bij de school te vergroten.  

De inhoud van de berichten is altijd schoolgerelateerd. Van 

medewerkers en leerlingen verwachten we dat ze online dezelfde 

sociale omgangsvormen hanteren als offline. Als fatsoensnormen 

worden overschreden zullen we passende maatregelen nemen.

Ook voor professionaliseringsdoeleinden worden soms 

beeldopnamen gemaakt. We vinden het namelijk belangrijk dat 

docenten zich voortdurend ontwikkelen. Eén van de instrumenten 

die daarbij gebruikt kan worden, is het filmen van een les.  

Het kan niet anders dan dat daarbij ook leerlingen in beeld komen.  

De filmbeelden worden door de betrokken docent bekeken en 

daarna vernietigd.

Klachtencommissie
Het adres van de klachtencommissie is:

Stichting Fioretti Teylingen t.a.v. interne klachtencommissie

Postbus 200, 2215 ZL Voorhout

Mocht u met deze commissie niet tot overeenstemming komen dan 

kunt u zich wenden tot:

Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag

Privacy
Om onderwijs te geven en leerlingen te begeleiden worden 

persoonlijke gegevens van leerlingen verzameld en verwerkt.

Het gaat om informatie die noodzakelijk is voor een goede uitvoering 

van het dagelijks werk op school. Als gegevens herleidbaar zijn tot 

een bepaalde persoon, is er sprake van persoonsgegevens en is de 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.

Hieruit vloeit voort dat wij als school zorgvuldig omgaan met de 

persoonlijke gegevens van leerlingen en personeel en dat

misbruik wordt voorkomen. Op basis van de AVG heeft Stichting 

Fioretti Teylingen een privacyreglement opgesteld. Dit is te inden 

op zowel de website van de school als van de stichting. In het 

privacyreglement en het leerlingenstatuut is beschreven welke 

persoonlijke gegevens in onze leerlingenadministratie worden 

vastgelegd.
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Leeuwenhorst

Langelaan 1

2211 XT Noordwijkerhout

T (0252) 46 17 77

E info_leeuwenhorst@teylingen-college.nl

I www.collegeleeuwenhorst.nl

Postadres

Postbus 200

2215 ZL Voorhout

T (0252) 43 34 91

E secretariaat@stichtingfiorettiteylingen.nl

Leeuwenhorst vormt samen met Duinzigt 
te Oegstgeest en de KTS te Voorhout
het Teylingen College.

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut staat vermeld wat de rechten en de plichten 

van een leerling zijn. Het leerlingenstatuut geldt niet alleen voor de 

leerlingen, maar ook voor de docenten, het onderwijsondersteunend 

personeel, de directie, het schoolbestuur en de ouder(s)/verzorger(s). 

Het leerlingenstatuut is opvraagbaar bij de administratie of is te 

downloaden via de website van de school.

Privacyreglement
Het Teylingen College beschikt over een privacyreglement waarin 

onder andere is geregeld dat de privacygevoelige gegevens van  

de leerlingen veilig opgeborgen zijn. Dit reglement is opvraagbaar  

bij de administratie van iedere sector of te downloaden via de 

website van de school.

Schoolveiligheidsplan
Leeuwenhorst streeft er naar om zowel fysiek als op sociaal 

emotioneel gebied een veilige (leer)omgeving te bieden  

om succesvol functioneren van de leerlingen te waarborgen.  

Dit beleid is uitgewerkt in het Schoolveiligheidsplan, dat u  

op onze website kunt vinden.


