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September 2018
En nu al een enerverend jaar 

Het moet nog oktober worden en schooljaar 2018-2019 is nu al een bijzonder schooljaar. Niet alleen  
verrezen er in de zomervakantie 6 tijdelijke lokalen op het schoolterrein, verwelkomden we aan de start 
van het jaar 231 nieuwe bruggers en 31 instromers en deed het chromebook zijn intrede in de brugklas, we 
maakten ook kennis met 18 nieuwe collega’s, de hal kreeg een geheel nieuwe uitstraling en dan mogen we 
ons ook nog verheugen op de nieuwe kluizen en bijbehorende studieplekken die ingepland staan voor na 
de herfstvakantie. Los van enkele wifiloze, -arme dagen verliep de start voorspoedig, De stemming zat er 
al snel in na de kennismakingactiviteiten en ook het Golden Cage project in klas 3 maakte het nodige bij de 
leerlingen los. Kortom: een dynamische start en bij deze een warm welkom voor iedereen, oud en nieuw, 
op het Laurens Lyceum.

Het is om nog een andere reden een bijzonder jaar, Op 1 oktober nam namelijk de heer Van der Heijden, 
officieel afscheid van zijn rectoraat, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op deze plek 
wil ik hem bedanken voor de koersverandering die het Laurens dankzij hem heeft ondergaan. Samen met 
het team heeft hij sturing en invulling gegeven aan de invoering van het flexrooster als onderwijskundig 
concept. De invoering van het flexrooster was voor het Laurens de start voor een sterke groei in leerling-
aantallen en dat maakt het weer mogelijk dat we steeds meer aan kunnen bieden, aan lessen, profielen, 
eXpert Programma’s etc.

Het vervult me met trots dat ik nu, als rector, met deze leerlingen en collega’s verder invulling mag geven 
aan de doorontwikkeling van het flexrooster, inhoud mag geven aan alle plannen voor de toekomst, met 
aandacht voor het samen verder bouwen aan een Laurens waar collega’s, leerlingen en ouders zich in 
herkennen en waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.

Door de invoering van het flexrooster heeft de school een nieuwe onderwijskundige koers bepaald, een 
koers waarin leerlingen centraal staan. De mogelijkheid voor de leerlingen om zelf te bepalen wanneer zij 
studeren op school, met de vrije keuzes voor flexuren, is een grote meerwaarde. De komst van het 
chromebook vergroot die vrijheid nog verder. Iedereen met een chromebook kan immers verder werken
wanneer en waar hij of zij maar wil, los van lokaal of lesrooster. De vakoverstijgende opdrachten die 
uitgesmeerd worden over een langere periode verrijken het onderwijs en ook verdiepen we ons in de 
toegevoegde waarde van meer formatief toetsen, wat de cijfergerichtheid doet afnemen en meer de 
nadruk legt op de voortgang en het al dan niet beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden.
We staan er als schoolleiding soms zelf versteld van hoe flexibel onze leerlingen en collega’s hun weg 
vinden binnen deze vernieuwingen. Ook het enthousiasme waarmee ingetekend wordt voor de eXpert 
Programma’s (dit jaar ook: Chinees en Programmeren!) bevestigt wat een leuke, energieke en leergierige 
populatie we in huis hebben. Ons motto “Liever Laurens! Meer dan Onderwijs”, 
maken we met de dag meer waar.
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Onze katholieke denominatie verliezen we niet uit het oog. Deze komt tot uiting in
de accenten die we leggen op samen leven en samen leren. Ongeacht afkomst,
geloof en sociaaleconomische achtergrond dragen we samen bij aan onze directe
leefomgeving en de maatschappij waar we deel van uitmaken. We verkennen de
mogelijkheden om UNESCO-school te worden op termijn en iets dichterbij in de 
tijd is de komst van de identiteitsdriedaagsen rond kerst en pasen het vermelden 
waard.

In sneltreinvaart noem ik nog een paar terreinen die onze ambities typeren: De
Gezonde School(kantine), de rookvrije school (wel zo consequent), het worden 
van een Cultuurprofielschool, aandacht voor Voeding en Beweging en de 
combinatie Moderne Vreemde Talen en Handel, vanuit het oogpunt van mondiale 
politieke en economische verschuivingen, heeft onze aandacht. Het Adviesbureau, 
leerlingen die aan de slag gaan met opdrachten van externe organisaties, is een 
blijvertje gebleken en ook dit bouwen we verder uit.

Op deze wijze wensen we invulling te geven aan onze kernwaarden:  
Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid en Ambitie, deze woorden 
vormen ons vertrekpunt. Het flexrooster biedt de flexibiliteit om blijvend te 
innoveren. Vanuit deze visie wil de school in samenspraak met leerlingen en hun 
ouders werken aan de toekomst. Wat betreft die samenwerking. We zijn blij met 
de oudervertegenwoordiging in de ouderraad en de MR. We houden de lijnen 
graag kort en de drempel laag en zoals inmiddels bekend; alle teamleden zijn 
bereikbaar door onze afkorting te combineren met @laurenslyceum.nl.

Voor schooljaar 2018-2019 wens ik alle leerlingen veel succes toe bij het behalen 
van de overgang naar het volgende jaar of bij het slagen voor het eindexamen. 

Namens het team van het Laurens Lyceum,

Mevr. drs. M.M. Davids, mil (Mariska Davids)
Vanaf 1 oktober 2018 rector van het Laurens Lyceum
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Missie, visie en identiteit van het Laurens Lyceum

Wie we zijn
Het Laurens Lyceum is een katholieke, veelzijdige, vooruitstrevende school voor 
voortgezet onderwijs in Rotterdam. Met het flexmodel als basis geven we vorm en inhoud 
aan blijvende onderwijsinnovatie, in samenwerking met alle betrokkenen: 
leerlingen, school en ouders. Het Laurens Lyceum begeleidt leerlingen richting een havo-, 
atheneum- of gymnasiumdiploma. De katholieke denominatie komt tot uiting in de 
accenten die we leggen op samen leven en samen leren. Ongeacht afkomst, geloof en 
sociaaleconomische achtergrond dragen we samen bij aan onze directe leefomgeving en 
de maatschappij waar we deel van uitmaken.

Waar we voor staan
De ontwikkeling van leerlingen staat op het Laurens Lyceum centraal; de kernwaarden
Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid en Ambitie, vormen ons vertrekpunt.
Het Laurens Lyceum werkt met het flexmodel, omdat dit model iedere leerling zeer veel
mogelijkheden biedt om zich te ontplooien; de dagindeling op basis van het flexrooster 
stelt ons in staat om onze kernwaarden te realiseren en het flexmodel biedt de flexibiliteit 
om blijvend te innoveren.

Het Laurens Lyceum staat voor de zienswijze dat iedere leerling recht heeft op onderwijs 
dat aansluit bij de behoeftes van die leerling. We werken vanuit de 
gedachte dat we de onderlinge verbondenheid versterken als ieders kwaliteit wordt 
erkend en ingezet voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen, de school en alle 
medewerkers. Het leren van en met elkaar dient als uitgangspunt voor de 
omgangsvormen en organisatievormen binnen onze school en alle aan het 
Laurens Lyceum verbonden personen.



Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is de verzamelnaam voor alle 
activiteiten die we op school verrichten om 
enerzijds de kwaliteit van onze school te 
onderzoeken, te borgen of te verbeteren en 
anderzijds om intern en extern verantwoording af te 
leggen over die kwaliteit. Deze kwaliteit zoeken we 
zowel in de opbrengsten als in de processen en in de 
tevredenheid van de betrokkenen daarover. Naast 
het verzamelen van ‘harde’ gegevens over 
opbrengsten, bepalen we de kwaliteit van de 
processen en de tevredenheid daarover middels 
klankbordgroepen van leerlingen en ouders, via 
vergaderingen van en met verschillende geledingen 
en door de gesprekscyclus met de collega’s. 
Daarnaast houden wij systematisch periodieke 
tevredenheidsonderzoeken.



Bevorderings- en slagingspercentages
Bevorderings- en slagingspercentages 2017-2018

Aantal 
kandidaten

Teruggetrokken Saldo Geslaagd % Geslaagd

Havo 70 3 67 59 88%
Vwo 44 0 44 41 93%

Doorstroom- en uitstroomgegevens:

Onderstaande gegevens zijn bepaalt op basis van de beslissingen gedurende onze overgangsvergaderingen. 
Door tussentijdse instroom en uitstroom kunnen deze gegevens enigszins afwijken van de definitieve 
gegevens op de opbrengstenkaart.

Aantal 
leerlingen

bevorderd niet bevorderd
binnen school andere school binnen school andere school

Leerjaar 1 251 92% 7% 1% 0%
Leerjaar 2 204 85% 10% 3% 2%
3 havo 68 78% 3% 13% 6%
3 vwo 34 85% 3% 12% 0%
4 havo 74 66% 1% 24% 8%
4 vwo 49 84% 2% 12% 2%
5 vwo 54 81% 0% 15% 4%



Bestuur en toezicht

Raad van bestuur

Het bestuur van het Laurens Lyceum wordt gevormd 
door de volgende leden: 

Dhr. drs. ing. V.L.F. Kubatz (voorzitter)
Dhr. J. Bijl (vice-voorzitter)
Dhr. drs. C.H.J. Zaat (penningmeester) 
Dhr. drs. A.H.G. Verdoorn (lid) 
Dhr. drs. B.B.A. Vroom, MSc (lid)
Dhr. ir. T. Bogdanovski, MTD (lid)
Mevr. drs. M.M. Davids, MEL (rector/uitvoerend 
bestuurder per 1 oktober 2018)

Postadres bestuur Laurens Lyceum:
Voorhout 100
3055 ES Rotterdam 

Directie en schoolleiding
De directie van het Laurens Lyceum bestaat uit: 

Mevr. drs M.M. Davids, MEL 
(rector vanaf 1 oktober 2018)
mda@laurenslyceum.nl 
per 1 oktober rector 

Dhr. J. Overheul 
(hoofd bedrijfsvoering)
jov@laurenslyceum.nl 

Mevr. L.E.M. van Vliet, MSc, MEd 
(teamleider klas 1&2)
lvt@laurenslyceum.nl 

Mevr.  A.P. Stolk , MSc
(teamleider klas 3,4,5 havo) 
mst@laurenslyceum.nl 

Dhr. drs. J.J.M.E. Beerens 
(teamleider 3,4,5,6 vwo) 
jbe@laurenslyceum.nl

VO Raad
Het Laurens Lyceum is aangesloten bij de VO raad.

Samenwerking

Semper Movens
De samenwerking richt zich met name op aspecten 
van werkgelegenheid, ontwikkeling van integraal 
personeelsbeleid en kwaliteitszorg (zelfevaluaties 
en visitaties). Daarnaast streeft de vereniging naar 
uitwisseling van onderwijskundige zaken.

Koers VO
Bij het regionaal samenwerkingsverband Koers VO 
zijn schoolbesturen voor het voortgezet (speciaal) 
onderwijs en hun vestigingen van scholen in Rotter-
dam e.o. aangesloten.
Wij maken deel uit van dit samenwerkingsverband.
De aangesloten scholen geven praktijkonderwijs tot 
en met gymnasium. Het doel van deze samenwer-
king is om leerlingen passend onderwijs te bieden, 
zodat zij een diploma kunnen halen en voorbereid 
worden op studie of de arbeidsmarkt.

Medezeggenschapsraad
In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van 
2007 is de inspraak van de diverse schoolgeledingen 
(ouders, leerlingen, docenten en onderwijs onder-
steunend personeel) wettelijk verankerd.
Tot de bevoegdheden van de MR behoren:

•  het instemmingsrecht in fundamentele   
schoolzaken, zoals verandering van de   
onderwijskundige doelstellingen, het school-
reglement en vaststelling van het    
schoolplan;

•  het adviesrecht inzake de grondslag van   
 de school, het lesrooster en de hoofdlijnen   
 van het meerjarig financieel beleid  
 van de school.

Leden van de (P)MR:
Dhr. de Wit - docent
Dhr. A. van Rossen - docent - secretaris
Dhr. Y. Koopman - docent
Dhr. A. Burggraaff - docent - voorzitter (P)MR 
Mevr. A.A.M. van Breukelen - lid
Mevr. S. Barneveld - oop
Merel Hermus - leerling
Laila el Mouridi - leerling
Cindy Wijgerde - leerling 
Mevr. E. van den Akker - ouder - lid
Mevr. J. Wentholt - ouder - vice-voorzitter
Mevr. N. Noslin - ouder
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De onderbouw
havo, havo/vwo of vwo? Vwo Academie of  
gymnasium?
Het Laurens Lyceum verzorgt de opleidingen havo, 
atheneum en gymnasium. We bieden leerlingen een 
plek in de brugklas volgens de aanwijzingen van de 
Rotterdamse Plaatsingswijzer. Dat betekent in grote 
lijnen dat we een leerling in overleg met de docent 
uit groep 8, op basis van het advies en het onder-
wijskundig rapport, plaatsen in een brugklas die het 
best past bij de resultaten die in de afgelopen jaren 
zijn behaald op de basisschool. 

Wie zich aanmeldt voor één van de brugklassen van 
het Laurens Lyceum, heeft de volgende 
mogelijkheden: de brugklas 1 havo, 1 havo/vwo, 1 
Vwo Academie en 1 gymnasium.

Leerlingen met een 1 havoadvies met 1 deficiëntie 
op het gebied van begrijpend lezen, of rekenen of 
studievaardigheden kunnen naar 1 havo. 
Leerlingen met een havoadvies zonder deficiënties 
kunnen starten in 1 havo/vwo. Alle beschikbare 
gegevens van de basisschool worden meegenomen 
in het plaatsingsbesluit. 

Vanuit klas 1 havo is ook een bevordering naar 2 
havo/vwo mogelijk, als het gemiddelde van 8,0 
behaald wordt op de eindlijst voor de examenvak-
ken. Dit maakt dat leerlingen die in het brugklasjaar 
een groeispurt maken in hun ontwikkeling, toch nog 
een vwo-traject in kunnen.

De Vwo Academie is zeer geschikt voor  
leerlingen die een extra uitdaging willen, geen 
interesse hebben in klassieke talen, maar wel extra 
lessen als science en filosofie willen volgen.

Gymnasiumleerlingen zoeken hun uitdaging in 
klassieke talen als Latijn en Grieks.

Voor de Vwo Academie en het gymnasium hanteren 
we een vwo-advies. 

Gedetailleerde informatie over met welk advies een 
leerling naar een bepaald type brugklas kan, staat 
vermeld op onze website onder groep 8, evenals alle 
informatie rondom de inschrijving.  

Cambridge
Bij het vak Engels op het Laurens Lyceum wordt in 
alle klassenlagen gewerkt met de Cambridge 
methode. In de bovenbouw van het vwo kan ervoor 
gekozen worden om het Cambridge certificaat te 
behalen.

2 havo of 2 havo/vwo?

Hoe gaat het verder als je gestart bent in een 
brugklas havo/vwo?

Leerlingen die aan het eind van de brugklas havo/
vwo voldoen aan de overgangsnorm havo, gaan 
naar havo 2. Wie zelf al zeker weet dat de havo het 
beste past, kan na de brugklas ook naar 2 havo, mits 
de cijferlijst voldoet aan de overgangsnorm voor 2 
havo. Leerlingen die na overleg met de mentor en 
de teamleider het advies krijgen dat ze het best tot 
hun recht komen op de havo, maken ook de 
overstap naar havo 2.

Soms is het beter als de keuze voor havo of vwo nog 
een jaartje uitgesteld wordt. Wie voldoet aan de 
overgangsnorm 2 havo/ vwo, kan tijdens een 
tweejarige brugperiode ontdekken welke opleiding 
beter aansluit bij de eigen wensen, motivatie en 
capaciteiten. We spreken dan van de tweejarige 
brugklas havo/vwo. Die optie geeft leerlingen 
ruimschoots de tijd om samen met ouders, de 
mentor en de teamleider tot de beste beslissing te 
komen.



Klas 3
Vanaf klas drie volgen alle leerlingen les op één van 
de afdelingen havo, atheneum of gymnasium. De 
ingeroosterde mentoruren uit klas één en twee 
krijgen een vervolg. Nog steeds staan leren leren en 
leren plannen centraal. Kernpunten van deze 
mentoruren is het aanleren van steeds meer 
zelfstandigheid en het stapsgewijs leren nemen van 
verantwoordelijkheid. De studiewerktijd uren zullen 
een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Leerlingen 
wordt geleerd steeds 
gerichter keuzes te maken waar een (vak-) SWT 
nodig is. Daarnaast staat klas drie in het teken van 
de profielkeuze. Leerlingen in klas drie zullen een 
deel van het jaar een intensief profielkeuzetraject in 
gaan. Hiervoor krijgen zij naast het maken van 
opdrachten de gelegenheid te proeven aan 
verschillende studies en beroepen tijdens 
“de profielkeuzeweek”. De start van de profielkeuze 
is het Golden Cage Project. De vraag “wie ben ik” 
staat hierbij centraal.

De bovenbouw

De leerjaren 4/5 havo en 4/5/6 vwo vormen de 
Tweede Fase. In deze Tweede Fase krijgen leerlingen 
les in een zelf gekozen profiel. Hierdoor wordt het 
meer ingespeeld op de mogelijke vervolgkeuzes die 
de leerling wil maken.
Centraal hierin staan de 4 profielen. Elk profiel is zo 
opgebouwd dat het een combinatie van vakken is 
die naar inhoud en aanpak raakvlakken met elkaar 
hebben. 

Zowel op havo als vwo zijn de profielen:
Cultuur en Maatschappij  (C&M)
Economie en Maatschappij  (E&M)
Natuur en Gezondheid  (N&G)
Natuur en Techniek   (N&T)

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, 
een profielvakkendeel en een vrij deel. In klas drie 
heeft elke leerling een keuze gemaakt voor het 
profiel en het vrije vak. In de bovenbouw wordt 
naast de 
lessen ook aandacht besteed aan loopbaan- 
oriëntatie. Via (computer)opdrachten, interscolaire, 
open dagen, meeloopdagen en proefstuderen, 
maken leerlingen kennis met de mogelijkheden na 
het Laurens Lyceum.

Ten slotte maakt elke leerling in de bovenbouw het 
profielwerkstuk. Dit werkstuk geldt als afsluiting 
voor de schoolloopbaan.



Studielast bovenbouw

In de bovenbouw wordt niet langer in lesuren 
gerekend, maar is er bij elk profiel sprake van een 
minimale studielast. De tijd die nu voor een vak 
beschikbaar is, wordt uitgedrukt in studielasturen, 
waarbij men uitgaat van de gemiddelde tijd die een 
leerling nodig heeft om zich een bepaalde hoeveel-
heid stof eigen te maken, zowel op school als thuis. 
De studielast omvat, naast het volgen van lessen, 
alle werkzaamheden die een leerling voor een
vak moet verrichten, zoals huiswerk maken, werk-
stukken schrijven, boeken lezen, werken in de medi-
atheek en deelname aan excursies.

De programmering van de bovenbouw is gebaseerd 
op het eenvoudige principe dat een schooljaar 
bestaat uit veertig werkweken van veertig uur. Deze 
uren worden over de vakken verdeeld. De verdeling 
van de studielast over lesuren, huiswerk, zelfstudie, 
enz., wordt door de school bepaald.

Naast de uren op de lessentabel kunnen leerlingen 
flexuren volgen en sluiten zij hun loopbaan af met 
een profielwerkstuk (PWS).

Extra aanbod

Cambridge English
Vanaf klas 1 wordt er gewerkt naar het Cambridge 
examen “Advanced in English”. Vanaf de bovenbouw 
kunnen leerlingen zich inschrijven voor dit examen. 
Deze cursus leidt op tot een internationaal erkend 
diploma.

Science 
Vanaf klas 1 onderwijzen we science aan de leerlin-
gen op de Vwo-Academie. Het ligt in de lijn der ver-
wachting dat dit vak ook in de bovenbouw gegeven 
gaat worden. Science is geen examenvak, maar valt 
onder verrijking.

Filosofie 
Vanaf klas 1 wordt filosofie aangeboden in de 
vwo-klassen. Dit vak continueert in 4 vwo sinds 
schooljaar 2015-2016. Filosofie is geen 
eindexamenvak, maar valt onder verrijking.



De lessentabel

Op de volgende pagina is de lessentabel te vinden 
per studie en klassenlaag.

In de kolommen staat, bijvoorbeeld, 1-2. Dit houdt 
in dat in het eerste semester 1 les en in het tweede 
semester 2 lessen worden gegeven. Het tweede  
semester gaat meestal van start in de laatste of  
voorlaatste week van januari.
Per studie in de onderbouw wordt er getracht een 
zo evenredig mogelijke verdeling te maken om  
zodoende tot 3 lessen per dag te komen. Vooraf-
gegaan door SWT’s, Vak-SWT’s en eindigend met 
HWK’s en SWT’s.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om 3 lessen 
op een dag in te roosteren. Dit kan te maken  
hebben met de beschikbaarheid van de docenten in 
die betreffende klas(senlaag) of de beschikbaarheid 
van locaties. Denk hierbij aan externe gymzalen of 
handvaardigheid- en tekenlokalen. Of wanneer er 
zich een situatie voordoet die niet van tevoren te 
voorzien was. Denk hierbij, bijvoorbeeld,  aan  
langdurige ziekte, zwangerschap, verlof, etc.



1H 1HV 1VA 1G 2H 2HV 2VA 2G 3H 3VA 3ATH 3G 4H 5H 4V 5V 6V

Nederlands 2-2 2-2 2-1 2-1 2-2 2-2 2-1 2-1 2-2 2-1 2-2 2-1 2-2 2-2 2-1 1-2 1-2
Frans 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 2-2 1-2 2-1 1-2
Duits 2-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2-2 2-2 1-2 1-2 1-2
Engels 2-2 2-2 1-2 1-2 2-1 2-1 1-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 1-2
Grieks 1-1 1-1 1-2 1-2
Latijn 1-1 1-1 1-1 2-2 2-2 1-2
Klassieke Vorming 1-1 0-1
Filosofie 1-1 0-1 0-1 1-1
Geschiedenis 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 2-1 2-1 2-1 1-2
Maatschappijleer 1-1 1-1
Aardrijkskunde 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 1-2 1-1 1-2 2-2
Wiskunde 2-2 2-2 2-1 1-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 1-2 2-2 1-2
Wiskunde A 2-2 2-2 2-1 2-1 2-2
Wiskunde B 2-2 2-2 1-2 2-2 2-2
Wiskunde C 2-1 2-1 2-2
Natuurkunde 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-2 2-2 1-2 1-2 2-1
Scheikunde 1-1 1-1 1-1 1-1 2-2 2-1 2-2 2-2 2-1
Biologie 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-2 2-1 2-1 2-2 2-2 2-1 1-2 2-1
Science 1-1 1-1 1-1
Economie 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 2-2 2-1 2-1 1-2
Bedrijfseconomie 2-1 2-1 1-1 1-2 2-1
Informatica 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1
ICT 1-0 1-0 1-0 1-0
Tekenen 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-0 0-1 0-1 0-1 0-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
Handvaardigheid 1-1 1-1 1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 1-0
Ontwerpen en maken 1-1 1-1 0-1 1-1
Lichamelijke opvoeding 2-2 2-2 1-2 2-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 1-1 1-0
CKV 1-0 1-0 1-0
Levensbeschouwing 0-1 1-0 1-0 0-1



1H 1HV 1VA 1G 2H 2HV 2VA 2G 3H 3VA 3ATH 3G 4H 5H 4V 5V 6V

Nederlands 2-2 2-2 2-1 2-1 2-2 2-2 2-1 2-1 2-2 2-1 2-2 2-1 2-2 2-2 2-1 1-2 1-2
Frans 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 2-2 1-2 2-1 1-2
Duits 2-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2-2 2-2 1-2 1-2 1-2
Engels 2-2 2-2 1-2 1-2 2-1 2-1 1-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 1-2
Grieks 1-1 1-1 1-2 1-2
Latijn 1-1 1-1 1-1 2-2 2-2 1-2
Klassieke Vorming 1-1 0-1
Filosofie 1-1 0-1 0-1 1-1
Geschiedenis 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 2-1 2-1 2-1 1-2
Maatschappijleer 1-1 1-1
Aardrijkskunde 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 1-2 1-1 1-2 2-2
Wiskunde 2-2 2-2 2-1 1-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 1-2 2-2 1-2
Wiskunde A 2-2 2-2 2-1 2-1 2-2
Wiskunde B 2-2 2-2 1-2 2-2 2-2
Wiskunde C 2-1 2-1 2-2
Natuurkunde 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-2 2-2 1-2 1-2 2-1
Scheikunde 1-1 1-1 1-1 1-1 2-2 2-1 2-2 2-2 2-1
Biologie 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-2 2-1 2-1 2-2 2-2 2-1 1-2 2-1
Science 1-1 1-1 1-1
Economie 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 2-2 2-1 2-1 1-2
Bedrijfseconomie 2-1 2-1 1-1 1-2 2-1
Informatica 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1
ICT 1-0 1-0 1-0 1-0
Tekenen 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-0 0-1 0-1 0-1 0-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
Handvaardigheid 1-1 1-1 1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 1-0
Ontwerpen en maken 1-1 1-1 0-1 1-1
Lichamelijke opvoeding 2-2 2-2 1-2 2-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 1-1 1-0
CKV 1-0 1-0 1-0
Levensbeschouwing 0-1 1-0 1-0 0-1
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Lestijden en rooster

Het Laurens Lyceum werkt met het flexrooster. Deze 
methode zorgt voor rust en overzicht in de school. 
Tevens biedt het leerlingen de mogelijkheid om op 
school al hun huiswerk of in ieder geval maakwerk, 
af te krijgen. Er zijn veel momenten waarop 
leerlingen docenten kunnen spreken voor steun. 

Lestijden

1e les : 08.30 - 09.10 (flexuur)
pauze
2e les:  09.15 - 10.35
pauze
3e les:  10.55 - 12.15
pauze
4e les:  12.45 - 14.05
pauze
5e les:  14.20 - 15.00 (HWK / eXpert Klas)
6e les:  15.00 - 15.40 (flexuur / eXpert Klas)

Bij hoge uitzondering wordt er gewerkt met een 
mini-rooster binnen het flexmodel. De lestijden 
hiervoor zijn:

1e les:  08.30- 09.15
pauze
2e les:  09.20-10.05
pauze
3e les:  10.25- 11.10
pauze
4e les / hwk 11.15-12.00

Rooster

Het flexrooster zorgt ten eerste voor rust in de 
school. Er zijn minder leswisselingen en in de 
bovenbouw veel minder tussenuren vergeleken met 
de roostervorm die de meeste scholen hanteren. 
Hieronder de voordelen op een rijtje:
1.  Het eerste uur kunnen leerlingen naar school  
 komen om in stilte te werken, 
 huiswerk te maken of een 
 bijspijkeruur te bezoeken
2.  Nooit later dan 15.40u klaar
3.  Onder- en bovenbouw hebben over het 
 algemeen drie vakken per dag. 
 Uitzonderingen daargelaten.
4. Klas 1, 2 en 3 hebben elke dag de 5de les   
 een huiswerkuur.
5. Huiswerkvrij/-arm onderwijs
6. Veel tijd voor individuele begeleiding.
7.  Minder boeken meenemen naar school.
8. Vanwege het beperkte aantal lessen per
 dag is er bij absentie van een docent
 vrijwel geen lesuitval meer. Alle lessen
 kunnen opgevangen worden. Uitzonderingen
 (griepgolf, studiemiddag, etc.) daargelaten.
9. Meer ruimte voor schooloverstijgende 
 projecten.
10. Na elke les een pauze.



Openingstijden

School:  dagelijks van 08.00 - 17.00 uur
Mediatheek: dagelijks van 08.30 - 17.00 uur
Administratie: dagelijks van 08.30 - 17.00 uur
Receptie: dagelijks van 08.00 - 16.30 uur

Vakanties

Herfstvakantie:
22.10.2018 tot en met 26.10.2018

Kerstvakantie:
24.12.2018 tot en met 4.1.2019

Voorjaarsvakantie:
25.2.2019 tot en met 1.3.2019

Meivakantie:
19.4.2019 tot en met 5.5.2019

Hemelvaart:
30.5.2019 tot en met 31.5.2019

Tweede pinksterdag:
10.6.2019

Zomervakantie:
22.7.2019 tot en met 30.8.2019

Onderwijstijd
We zijn zuinig met de onderwijstijd die beschikbaar 
is voor onze leerlingen. We beperken zoveel 
mogelijk de lesuitval. We blijven binnen de grenzen 
van de verplicht door ons te realiseren onderwijs-
tijd. Als een docent ziek is, wordt zoveel mogelijk de 
les overgenomen door een andere docent of een 
onderwijsassistent. Als dat niet lukt, worden 
leerlingen in de aula opgevangen. Alleen in 
uiterste nood gaan leerlingen eerder naar huis. Als 
een docent langdurig ziek is, zoeken we een 
vervanger. Rapportvergaderingen en ander overleg 
over schoolse zaken maar ook personeelsbijeen-
komsten vinden zoveel mogelijk na lestijd plaats.

Uitleg flexuren

SWT = Studiewerktijd

Tijdens deze uren kunnen de leerlingen zelf kiezen 
hoe ze dit uur willen vullen. Huiswerk maken, in 
groepjes aan opdrachten werken of in de media-
theek werken.

T-SWT = Tussentijdse Studiewerktijd

Tijdens deze uren kunnen door leerlingen gebruikt 
worden als er tijdens de reguliere uren een les uit-
valt of voor bovenbouwleerling die een tussenuur 
hebben

Vak-SWT = vakstudiewerktijd

Tijdens deze uren kunnen leerlingen aan de hand 
van een rooster bepaalde vakdocenten opzoeken 
voor extra uitleg.

HWK = huiswerkuur

Deze uren zijn verplicht voor alle eerste-,  
tweede- en derdeklassers en vinden altijd plaats 
tijdens de 5de les. Tijdens dit uur is er aandacht 
voor studievaardigheden en krijgen de leerlingen de 
gelegenheid om het huiswerk voor de volgende dag 
alvast te maken. Hierdoor houden ze thuis meer tijd 
over voor sport, hobby’s of leerwerk voor toetsen.

Sssst = stilte-uur

Tijdens deze uren kunnen de leerlingen tijd 
besteden aan het leren van toetsen. Deze uren 
vinden over het algemeen plaats in het Rondium, 
onze examenzaal.

eXpert Klassen

Voor alle leerlingen op de school bieden we 
schooloverstijgende modules aan onder de noemer 
eXpert Programma. In het schooljaar 2017-2018 zijn 
we gestart met pop-up cursussen. Dit zijn 
workshops van ongeveer 80 minuten die vier tot 
zes weken duren. Deze workshops starten over het 
algemeen na de herfstvakantie. Het meest recente 
aanbod is te vinden om onze site.



Algemene zaken

Jaar- en dagindeling

Het schooljaar is in vier periodes ingedeeld. Er 
kunnen per dag maximaal 4 lessen van 80 minuten 
gegeven worden. Na elk lesuur is er een pauze. 
met uitzondering van het 5de en 6de uur. Het 5de 
en 6de uur kan twee losse lessen van 40 minuten 
beslaan of 1 les van 80 minuten.

Pauzes

Leerlingen zijn vrij om overal in het gebouw te 
pauzeren. Tevens kunnen ze gebruik maken van het 
schoolplein. Leerlingen in de eerste en tweede klas 
mogen het schoolterrein niet verlaten. Leerlingen in 
klas 3 en hoger mogen ook buiten het schoolterrein 
pauzeren. We verwachten wel dat zij de algemene 
normen en waarden in het oog houden.

Tussenuren en lesuitval

In de onderbouw, klas 1 tot en met 3, vinden de 
lessen aaneengesloten plaats. Hierdoor zijn er geen 
tussenuren. Bij ziekte of afwezigheid van een 
docent worden de lessen overgenomen door een 
collega. De absente collega zorgt voor vervangende 
werkzaamheden.
In de bovenbouw zijn tussenuren onvermijdelijk in 
verband met de verschillende profielkeuzes en even-
tuele extra vakken. Bij ziekte of afwezigheid van een 
docent worden de lessen overgenomen door een 
collega. De absente collega zorgt voor vervangende 
werkzaamheden. 
Bij vervanging zal de nadruk altijd op de onderbouw 
liggen. Deze lessen worden als eerste overgenomen. 
Bovenbouwers kunnen via de lesplanners 
zelfstandig aan het werk in stilteruimtes of in de 
mediatheek. Vanaf schooljaar 2017-2018 worden 
ook tijdens tussenuren van leerlingen swt-uren 
aangeboden, daar waar mogelijk.

Kluisjes
Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar. De  
kosten voor het kluisje zijn in de schoolnota  
verwerkt. De school is niet aansprakelijk voor  
diefstal, zoekraken van eigendommen, of schade 
daaraan.

Gezonde school en gezonde schoolkantine

Als school hebben wij gezondheid hoog in het 
vaandel staan. Sinds schooljaar 2018-2019 hebben 
we hier een speerpunt van gemaakt. Zo zijn wij 
sinds dit schooljaar rookvrij.

Daarnaast is er aandacht voor voeding in de lessen 
biologie en de gymlessen en hebben we ook 
aandacht besteed aan de kantine.

Sinds dit jaar voldoet de kantine aan de richtlijnen 
van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere 
Kantines. Wij ontvangen hiervoor, samen met de 
scoolcompany, een Goude schaal van het voedings-
centrum. Ieder jaar brengen wij het aanbod in de 
kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren 
we de uitkomst aan de directie.



Toetsing

Alles rondom toetsing is te vinden in het 
toetsprotocol. Dit protocol staat op de website. Te 
bereiken via --> onderwijs --> schooldocumenten

Contact tussen mentor en ouder

Mentor oudercontact vindt vier keer per jaar plaats. 
Na iedere periode, twee keer per semester dus, 
neemt de mentor contact op met de ouder(s) / 
verzorger(s) om de stand van zaken door te nemen, 
telefonisch, per mail of op school.

Rapporten

Alle leerlingen ontvangen twee maal per jaar een 
rapport. Aan het eind van periode twee en aan het 
eind van periode vier. 
De cijfers komen tot stand door alle tot dan toe 
behaalde cijfers met hun weging te middelen tot 
een voorlopig eindgemiddelde. Vanwege Magister 
en het voortschrijdend gemiddelde kunnen 
leerlingen, ouders en mentoren op ieder gewenst 
ogenblik de resultaten inzien. We werken op het 
Laurens Lyceum met 4 periodes. Iedere periode 
analyseren de mentoren de resultaten van hun 
leerlingen. De cijfergegevens worden besproken en 
waar nodigt volgt een plan van aanpak. Zelfreflectie 
wordt gestimuleerd door leerlingen te betrekken bij 
de analyse van de eigen vorderingen. 
Het voortgangsdossier helpt hierbij, evenals het 
pedagogisch rapport en de RTTI-toetsen die inzicht 
geven in het leren, het toepassen en inzicht.

Overgangsnormen

Op de website staat een uitgebreid document waar-
in alles met betrekking tot de overgangsnormen 
wordt besproken. Dit document staat onder de link:
algemeen -> schooldocumenten -> overgangsnor-
men

Scholen op de kaart

Het Laurens Lyceum publiceert de resultaten van 
het onderwijs ook via Scholen op de Kaart. U kunt 
op de website www.scholenopdekaart.nl de 
resultaten vinden van een groot aantal scholen.

Inspectie van het onderwijs

De rapportages van de kwaliteitsonderzoeken van 
de Inspectie van het Onderwijs en de onderwijsre-
sultaten van de scholen zijn te vinden op de website 
www.onderwijsinspectie.nl.
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Begeleiding

Algemeen:
Docenten en mentoren zijn in het algemeen 
tijdens de grote pauze (12.15 - 12.45u) op school 
het gemakkelijkst bereikbaar. U kunt met hen ook 
een afspraak maken voor een gesprek op school. 
Alleen in bijzondere gevallen zijn studiebegeleiders 
thuis bereikbaar. Alle collega’s zijn per mail 
bereikbaar door de afkorting te combineren met 
@laurenslyceum.nl.

Studiebegeleiders:

Leerjaarcoördinatoren
De Leerjaarcoordinator ondersteunt de teamleider 
en de mentoren in de betreffende klassenlagen. 

Zij houden zich met het volgende bezig:
• Lesuitval in kaart brengen
• wat wel en niet lekker loopt analyseren en 
• vertalen naar oplossingen en plannen iom 

teamleider (roosters/ cijfers en planningen van 
secties/ chemie docenten en klas/ toetsweken/
toetsen etc.)

• analyse cijfers voorafgaand aan vergaderingen 
en tussentijds, tendensen bespreken met team-
leider en plan van aanpak bespreken

• analyse/ verzamelen herkansingen/toets-
weekrooster en -stof

Studiebegeleiders:

Mentoren

De taak van de mentor is de hem toegewezen 
leerlingen te begeleiden in hun leerproces. De 
mentor heeft de rol van studiecoach en speelt een 
belangrijke rol bij het ondersteunen, motiveren en 
stimuleren van de leerlingen, zowel de leerlingen in-
dividueel als in klassenverband. Daarnaast heeft de 
mentor een signaleringsfunctie, dat wil zeggen dat 
de mentor de betrokken partijen inseint als het met 
een leerling op een bepaald vlak niet goed gaat en 
de mentor doet aanbevelingen voor een oplossing.

De mentortaken:
1.  De mentor zorgt ervoor goed geïnformeerd   
 te zijn over alles wat zijn leerlingen aangaat.
2.  De mentor geeft relevante informatie 
 betreffende zijn leerlingen door aan ouders,  
 docenten, teamleider en zorgteam en   
 zorgt ervoor dat deze informatie wordt   
 opgeslagen in Magister.
3.  De mentor volgt actief de leervorderingen   
 van zijn leerlingen en controleert of de 
 docenten informatie tijdig opslaan in   
 Magister.
4.  De mentor ziet erop toe dat de klas voor alle  
 leerlingen daadwerkelijk een veilige 
 leeromgeving is.
5.  De mentor is de eerst aangewezen contact-  
 persoon voor ouders.
6.  De mentor verzorgt de basale begeleiding   
 van zijn leerlingen op sociaal-emotioneel 
 gebied.
7.  De mentor signaleert in samenwerking met   
 het docententeam de noodzakelijkheid van   
 extra begeleiding en draagt indien nodig de   
 leerling voor bij de teamleider of het 
 zorgteam voor in- of externe begeleiding.
8. De mentor besteedt expliciet aandacht aan
 studievaardigheden 
9. De mentor zorgt voor een goede informatie-
 overdracht aan de mentor van het volgende
 leerjaar
10. De mentor is actief aanwezig bij activiteiten
 van zijn leerlingen in en buiten de school.

De e-mailadressen van de mentoren vindt u onder 
het hoofdstuk “medewerkers”.



Onderwijskundige begeleiding

Rekenvaardigheid

Het Laurens Lyceum verzorgt rekenonderwijs van 
leerjaar 2 tot en met havo 4, respectievelijk vwo 5. 
Voor een goede start in leerjaar 2 maken de 
leerlingen van de brugklas een entreetoets voor 
rekenen. Rekenzwakke leerlingen in de brugklas en 
in de bovenbouw wordt extra rekenlessen geboden. 
In het voorexamenjaar maken de leerlingen de 
rekentoets vo die meetelt voor het eindexamen. In 
hun examenjaar kunnen de leerlingen deze toets 
herkansen. 

Taaltraining

Vaak wordt bij begrijpend lezen onmiddellijk 
gedacht aan het vak Nederlands. Een leerling heeft 
deze vaardigheid echter nodig bij alle vakken. Denk 
bijvoorbeeld aan het vak geschiedenis. Begrip van 
de tekst is noodzakelijk voor het doorgronden van 
de stof. De leesvaardigheid en woordenschat van de 
leerling moeten dus op het juiste niveau zijn. 
Gelukkig geven de niveaus van het Referentiekader 
daarin inzicht. 
Het niveau van de leesvaardigheid en woordenschat 
worden in kaart gebracht met een volgsysteem. 
Jaarlijks wordt gemeten wat het taalniveau van de 
leerling is. De uitkomst van de resultaten worden 
door de taalcoördinator en remedial teacher 
geanalyseerd. Leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben, gaan onder begeleiding van een 
taaldocent aan de slag met remediërend 
studiemateriaal zoals Nieuwsbegrip en Vak-SWT’s. 
Deze extra ondersteuning vindt plaats tijdens de 
vst’s. 

Dyslexie en dyscalculie

Er zijn op onze school coördinatoren aangesteld 
voor het taal- en rekenbeleid. Daarnaast beschikt de 
school over een remedial teacher. 
Met behulp van meetinstrumenten zoals entree-
toetsen en het afnemen van een dictee worden 
brugklassers bij ons gescreend. Zo kunnen wij 
leerlingen met extra leer- en ondersteuningsvragen 
tijdig op het spoor komen. De docenten Nederlands, 
wiskunde en rekenen kunnen hier vervolgens op 
inspelen. Dankzij ons flexrooster kunnen wij veel 
extra steun leveren in de vakstudiewerkuren. 
Alle leerlingen volgen regulier rekenonderwijs vanaf 
het tweede tot en met het voorexamenjaar om hen 
zo goed mogelijk voor te bereiden op de rekentoets 
VO. In de vakstudiewerkuren vindt extra 
ondersteuning plaats. De remedial teacher begeleidt 
zo nodig individuele leerlingen met behulp van de 
nieuwste programma’s zoals Claroread.
Zo worden leerlingen zo goed mogelijk begeleid op 
weg naar hun eindexamen.

Sociaal-emotionele begeleiding

Zorgstructuur

De zorgstructuur van het Laurens Lyceum is zo 
ingericht dat de mentor de spil is tussen ouders, 
leerlingen en de school. De mentoren, de 
teamleiders, de zorgcoördinator, de remedial 
teacher en indien mogelijk de vertrouwenspersoon, 
de counselor en Schoolmaatschappelijk Werk 
werken nauw samen. Zo goed en zo vaak mogelijk 
wordt ons handelen besproken met en afgestemd 
op de zorg van de ouders voor hun kinderen.
Voor de speciale leerlingenzorg is de 
zorgcoördinator de spil. De speciale zorg wordt snel 
en efficiënt aangepakt, zowel binnen de school, 
in overleg met mentoren/teamleiders, counselor, 
huiswerkbegeleiding, decanen en RT, als buiten de 
school. Gezien de goede contacten die de school 
onderhoudt met externe zorginstanties zijn wij in 
staat om snel de juiste adviezen te krijgen en 
kunnen kinderen snel externe hulp krijgen wanneer 
dit nodig is.

Een uitgebreid zorgplan is te vinden op de website 
van de school.



Activiteiten

Excursies
In alle jaarlagen vinden er door het jaar heen 
excursies en projecten plaats. De duur hiervan vari-
eert van één tot enkele dagen in binnen- of buiten-
land.

Feesten
De feesten worden op externe lokaties gehouden. 
Feesten voor bovenbouwleerlingen worden op ex-
terne lokaties gehouden.
Voor alle feesten geldt dat alleen leerlingen met een 
geldig toegangskaartje en op vertoon van hun 
leerlingpas worden toegelaten.
Conform de wetgeving is het gebruik van alcoholi-
sche drank tijdens de feesten verboden. 
Leerlingen die zich niet correct gedragen, kunnen 
van deelname aan toekomstige schoolfeesten wor-
den uitgesloten.
De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het 
vervoer van hun kinderen van en naar schoolfees-
ten.

Schooloverstijgende activiteiten
Deze zijn terug te vinden op de website van de 
school.

Vertegenwoordiging

Klassenvertegenwoordiger
In de onderbouw wijst de klas een klassenvertegen-
woordiger aan. Deze treedt op als contactpersoon 
en woordvoerder wanneer de klas het ergens niet 
mee eens is of als er onduidelijkheden zijn over het 
rooster. 
De klassenvertegenwoordiger speelt een 
belangrijke rol bij het doorspelen van informatie van 
de klas naar de leerlingenraad en andersom.

Leerlingenraad
Jaarlijks vindt er een verkiezing plaats waarbij alle 
leerlingen over alle klassenlagen zich kandidaat 
mogen stellen. Uit deze verkiezing wordt de 
leerlingenraad gekozen. Zij fungeren als luisterend 
oor voor de leerlingen daardoor als klankbordgroep 
voor de schoolleiding.

Leerlingen PR-commissie
Jaarlijks vindt er een verkiezing plaats waarbij alle 
leerlingen over alle klassenlagen zich kandidaat 
mogen stellen. Uit deze verkiezing wordt de 
leerlingen PR-commissie gekozen. Zij houden zich 
bezig met het promoten van school, intern en 
extern. 

Leerlingen feestcommissie
Jaarlijks vindt er een verkiezing plaats waarbij alle 
leerlingen over alle klassenlagen zich kandidaat 
mogen stellen. Uit deze verkiezing wordt de 
leerlingen PR-commissie gekozen. Zij houden zich 
bezig met het organiseren van schoolfeesten.

Leerlingen schoolkrant
Jaarlijks vindt er een verkiezing plaats waarbij alle 
leerlingen over alle klassenlagen zich kandidaat 
mogen stellen. Uit deze verkiezing wordt de 
leerlingenredactie gekozen. De redactie staat onder 
leiding van mevr. Hebing-Smith.



Rechten

Klachtenregeling
De procedure verloopt volgens de “model
klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs”, 
van de KBVO (Katholieke Bond Voorgezet Onder-
wijs). 
De school is aangesloten bij de klachtencommissie 
voor het Katholiek Onderwijs in Noord-Nederland. 
Adres: 
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 
telefoon 070-3925508
Ext. vertrouwenspers.: mevr. P. van der Cammen

Pestprotocol
Onze school heeft het nationaal onderwijsproto-
col tegen pesten ondertekend. Dit houdt in dat de 
school een inspanningsplicht heeft om maatregelen 
te treffen als er gepest wordt. Het pestprotocol is te 
vinden op de website.

Sociale Mediaprotocol
In het sociale mediaprotocol hebben wij onze 
richtlijnen vastgelegd ten aanzien van uitingen via 
verscheidene mediaplatfomen als Facebook, Twitter, 
Snapchat, Instagram en internet in het algemeen. 
Het sociale mediaprotocol is te vinden op de 
website.

Vertrouwenspersoon
De school heeft een vertrouwenspersoon in dienst. 
Leerlingen kunnen zich in het schooljaar 2018-2019 
wenden tot de heer Burggraaff. Hij is op alle 
werkdagen op school aanwezig.

Plichten

Het volgen van de lessen
De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen 
volgens het lesrooster. Het zonder reden verzuimen 
van lessen kan tot verwijdering van de school 
leiden. Leerlingen mogen in verband met mogelijke 
roosterwijzigingen, inhaalrepetities, toetsen, etc., 
tussen 8.30 en 16.30 uur geen andere vaste 
verplichtingen aangaan. 
Bij afwezigheid van een docent bij aanvang van de 
les meldt een van de leerlingen zich bij de 
dagcoördinator. Daar ontvangen zij nadere 
instructies. 
De docent controleert van les tot les de aanwezig-
heid van alle leerlingen. De schoolleiding stelt een 
onderzoek in naar niet verantwoorde afwezigheid.

Meldingen
Bij ziekte van een leerlingen melden de ouders/
verzorgers dit voor 08.30u bij de receptie via het 
mailadres: absenten@laurenslyceum.nl of direct 
via Magister. Deze melding moet elke verzuimdag 
worden herhaald. 
Een leerling die onder schooltijd ziek wordt, meldt 
zich bij de leerjaarcoördinator van de betreffende 
klassenlaag. De leerjaarcoördinator neemt 
vervolgens telefonisch contact op met de ouders/
verzorgers. Als er geen contact mogelijk is met de 
ouders/verzorgers neemt de leerling bij thuiskomst 
direct contact op met de school zodat de school op 
de hoogte is dat de leerling goed is thuisgekomen.
Bij veelvuldige absentie vanwege ziekte wordt de 
leerling besproken in het ZAT (Zorg Advies Team).

Te laat komen
Als een leerling te laat op school komt, haalt hij bij 
de receptie een te-laat-briefje. Met dit briefje heeft 
de leerling toegang tot de les. Als een leerling meer 
dan 40 minuten te laat is kan kan hem de toegang 
tot de les ontnomen worden.
Na drie of meer keer te laat komen volgen er 
sancties. Deze sancties staan op het te-laat-briefje 
vermeld. Na zes keer te laat komen worden de 
ouders/verzorgers per brief geïnformeerd. Na 12 
keer te laat komen wordt de leerplichtambtenaar 
ingeschakeld.



Verlof aanvragen
Voor het aanvragen van verlof, moet minimaal 2 
werkdagen van tevoren contact opgenomen worden 
met de teamleider. Dit verlof kan via een formulier 
op de website aangevraagd worden.
Verlof kan verleend worden bij bijzondere 
gebeurtenissen in de familie. (Het gaat dan om 
familieleden in directe lijn.) Denk aan huwelijk, 
begrafenis, familiebezoek, religieuze feesten en 
dergelijke. Alleen de teamleider/ conrector mag en 
kan verlof toekennen.

Eerder op vakantie gaan is geen officiële reden voor 
verlof. De vakantiedata worden via school bekend 
gemaakt en zijn ook te vinden op www.fokor.nl .
Leerplicht houdt regelmatig controles voorafgaand 
aan vakanties en zeker voor de grote vakantie. Wie 
eerder vertrekt, doet dit op eigen risico.

Verwijdering uit de les
Hiervoor is een apart document, de escalatieladder, 
opgesteld. Op de website van de school kan deze 
gevonden worden.

Meldingen aan de leerplichtambtenaar

De afspraak is dat bij 3 x te laat er een gesprek met 
de leerling plaatsvindt, dat bij 6 x te laat er een brief 
naar de ouders verzonden wordt (of er op andere 
wijze contact opgenomen wordt), dat bij 9 x te laat 
er opnieuw een brief verzonden wordt met daarin 
de waarschuwing dat Leerplicht op de hoogte 
gebracht wordt en dat bij 12 keer te laat de kopie 
van de te verzenden brief automatisch ook naar 
Leerplicht gaat, waardoor er dus een officiële 
melding bij Leerplicht komt te liggen. 
Daarna zal bij 15 en 18 keer steeds Leerplicht een 
melding krijgen van het aantal keer dat een leerling 
te laat is geweest.
De mentor stuurt in de volgende gevallen een 
signaal naar de teamleider, afhankelijk van het 
aantal.



Gedrag

De meest actuele versie van onze regels en  
afspraken is te vinden op onze website.

Algemeen
We verwachten van Laurensleerlingen dat zij zich 
binnen en buiten het gebouw netjes en beschaafd  
gedragen.

De studieruimte
De studieruimte, computerlokalen en studietafels 
zijn bedoeld om rustig te studeren. Aan de 
studietafels mag zacht overlegd worden, zonder de 
lessen te verstoren. In de studieruimte is het stil. Pas 
dus het geluidsniveau aan aan de situatie en houd 
de studieruimtes schoon.
Ook in tussenuren en na school zijn de studietafels 
bedoeld voor studeren.

Aula
De aula is van 08.15-16.30u opengesteld voor leer-
lingen. Eten en drinken wordt zoveel mogelijk in de 
aula gedaan. Bekertjes drinken kunnen vanwege de 
drukte in de gangen niet uit de kantine meegeno-
men worden. Vanzelfsprekend ruimt iedereen bij 
het verlaten van de aula het eigen afval en even-
tueel dat van anderen op, zodat de kantine netjes 
blijft.

Roken en drugs
In de school en op het schoolterrein is roken niet 
toegestaan. 
Drugsgebruik is vanzelfsprekend niet toegestaan. Bij 
drugsgebruik en/of –handel zullen maatregelen 
getroffen worden. Ouders worden altijd op de 
hoogte gebracht.

Alcohol
In het gebouw en in de directe omgeving van het 
gebouw is alcoholgebruik niet toegestaan. Indien er 
een vermoeden van alcoholgebruik bestaat, kan de 
toegang geweigerd worden. Ook tijdens 
schoolfeesten mag er geen alcohol gebruikt worden. 
We houden de wetgeving met betrekking tot 
alcoholgebruik aan. Ook leerlingen die 18 jaar en 
ouder zijn, krijgen geen alcohol op schoolfeesten.

Kleding
Jassen, petten, hoofddoeken, shawls, handschoenen 
en andere buitenkleding mogen niet in de les
 gedragen worden en moeten op de daarvoor 
bestemde plaatsen opgeborgen  worden.
Kleding die de bedoeling heeft een bepaald 
gedachtegoed uit te dragen is niet wenselijk. Houd 
bij het  uitkiezen van kleding algemene 
fatsoensnormen in het oog.
Indien er discussie ontstaat over het dragen van de 
al of niet juiste kleding is het oordeel van de 
schoolleiding bindend.

Milieu
Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor onze 
leefomgeving. Simpelweg je eigen afval weggooien 
(en eventueel dat van anderen) in de daarvoor 
bestemde afvalbakken is vaak al voldoende.

Schoolspullen
Leerlingen hebben altijd de (werk-)boeken, 
schriften en andere benodigdheden bij zich in de les 
en voor zelfstudie. Ook als een les uitvalt en 
vervangen wordt ben is de leerling goed voorbereid 
en heeft werkmateriaal bij zich. Huiswerk is 
gemaakt. Leerlingen die met Chromebooks werken 
zorgen ervoor dat het apparaat opgeladen is voor 
aanvang van de lessen.



O
U

DE
RS





Aanmelding per leerjaar

Instroom in de brugklas

Vanaf oktober tot en met januari vinden er in de re-
gio scholenmarkten plaats waar alle vo-scholen zich 
kunnen presenteren. Tussen november en februari 
worden op onze school de introductielessen 
gegeveven en op 7 februari wordt de open dag 
gehouden. 
Tijdens de aanmeldingsperiode kunnen de 
leerlingen uit groep 8 zich voor onze school 
aanmelden. Vanaf medio oktober is informatie over 
de aanmelding te vinden op onze website onder het 
hoofdstuk ‘groep 8’. Wij volgen daarbij de afspraken 
die alle Rotterdamse schoolbesturen hierover in de 
Rotterdamse plaatsingswijzer hebben vastgelegd.

Aanmelding overige leerjaren

Instroom in klas 3:

Bij instromen in klas 3 op het Laurens Lyceum 
hebben wij altijd contact met de school waar een 
leerling vandaan komt. Het advies/de beslissing van 
de vorige school nemen wij over.  
Naast dit advies volgt er altijd een gesprek met de 
teamleider, leerling en ouders. Hierin wordt onder 
andere gekeken naar motivatie van de leerling en 
worden nogmaals de cijfers behaald op de vorige 
school besproken.

Instroom in 4 vwo 
De leerling die wenst in te stromen heeft altijd een 
overgangsbewijs naar 4 vwo nodig van de school 
waar hij/zij vandaan komt. Daarnaast nemen wij 
ook bij instromen in 4 vwo contact op met de school 
waar een leerling vandaan komt. 
Naast dit overgangsbewijs volgt er altijd een gesprek 
met de teamleider, leerling en ouders. Hierin wordt 
onder andere gekeken naar motivatie van de leer-
ling en worden nogmaals de cijfers, behaald op de 
vorige school besproken. Op basis van dit gesprek 
zal ook het te volgen vakkenprofiel gemaakt wor-
den.

Instroom in 4 havo

Instromen in 4 havo is alleen mogelijk met een  
vmbo-tl diploma of een overgangsbewijs naar 4 
havo. In het geval van een vmbo-tl diploma zal 
er een gemiddeld eindcijfer van 6.8 voor elk vak 
gehaald zijn. In alle gevallen wordt er een intake 
gesprek gedaan waar ook naar de motivatie van de 
leerling gekeken wordt. Daarnaast wordt het advies 
van de gevolgde vmbo instelling meegenomen. 

Instroom voorwaarden 4 vmbo naar 4 havo 
Laurens Lyceum

1. Alle vakken 6,8 gemiddeld per vak
2. Positief advies van de school van herkomst is  
 essentieel
3. Leerling(e) schrijft een motivatiebrief
4. Leerling(e) en ouder(s) tekenen bij aanname  
 een voorwaardenbrief, waarin onder 
 meer vermeld staat dat de instromer 
 deelneemt aan alle verplichte activiteiten 
 op onze school zoals bijvoorbeeld de reizen.
5. Wij laten alleen leerlingen toe die een NT   
 profiel willen kiezen, mits er een onder-
 bouwd positief advies is van de 
 wiskundedocent van de kandidaat instromer  
 en als de kandidaat instromer via aan te 
 leveren werk aantoont het vak wiskunde b 
 aan te kunnen. Voor de overige 3 profielen is 
 de keuze van het vak Wiskunde B uitgeslten.
6. Bij keuze voor het profiel CM mag alleen 
 Eco & M&O gekozen worden mits de 
 leerling(e) ook wiskunde A kiest.
7. Bij keuze voor het profiel CM mag alleen   
 informatica gekozen worden mits de 
 leerling(e) ook wiskunde A kiest.
8. Leerlingen die op hun school van herkomst   
 het vak NASK hebben gevolgd moeten een 
 programma scheikunde volgen. De reden 
 hiervoor is dat onze school natuurkunde en   
 scheikunde afzonderlijk aanbiedt. 
 De leerlingen die NASK hebben gevolgd 
 komen, wijst de ervaring uit, kennis voor het  
 vak scheikunde tekort.  
9. Een inschrijving is voorlopig totdat de 
 kandidaat daadwerkelijk zijn of haar VMBO   
 TL diploma kan overleggen.





Ouderraad
Op het Laurens Lyceum zijn er verschillende 
manieren waarop docenten, ouders en leerlingen 
invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de 
school. Er is een Medezeggenschapsraad, een 
Leerlingenraad en een Ouderraad. 

Iedere ouder/verzorger wordt in principe 
automatisch lid van de oudervereniging. De 
Ouderraad is het bestuur van de oudervereniging 
van het Laurens Lyceum. Het bestuur streeft ernaar 
om perleerjaar en per afdeling (Havo, Atheneum, 
Gymnasium) tenminste één oudervertegenwoordi-
ger in het haar midden te hebben.
Het doel van de ouderraad is de samenwerking 
tussen school en ouders te bevorderen en het 
contact waar nodig te verbeteren. 
Als vertegenwoordiger van de ouders komt de 
ouderraad op voor de belangen van de leerlingen 
en ouders met name richting de schoolleiding. Ook 
fungeert de ouderraad als klankbord voor de 
schoolleiding.
De ouderraad vergadert regelmatig over allerhande 
zaken die ouders bezighouden waar het onze 
kinderen op het Laurens Lyceum betreft. Daarnaast 
zijn zij aanwezig tijdens voorlichtingsdagen en 
organiseren wij de brugklasavond en de jaarlijkse 
thema-avond.
De relatie met de schoolleiding is positiefkritisch en 
altijd constructief. Een lid van de ouderraad is ook 
vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van 
het Laurens Lyceum, waardoor onderwerpen die via 
de oudervereniging binnen komen en die eigenlijk 
op een bestuurlijk niveau verder behandeld dienen 
te worden, doorgespeeld kunnen worden naar de 
medezeggenschapsraad.

De ouderraad is te bereiken via:
ouderraad@laurenslyceum.nl

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:
Kristien Bos (voorzitter)
Wendy Geurts (vicevoorzitter)
Jane Bennink (secretaris)
Ron van den Broek (penningmeester)
Jenny Wentholt (tevens lid van de MR)

Marion Bel   Ryan Douglas
Najim el Mouridi  Anja Heppe
Bernie Risseeuw   Maja Latowska
Mishu Westerveld   Yolande Wigmans
 

Overlegmomenten schooljaar 2018-2019:

3 september 2018  (zonder schoolleiding)
30 oktober 2018  (met schoolleiding)
12 december 2018  (zonder schoolleiding)
24 januari 2019  (met schoolleiding)
25 maart 2019  (zonder schoolleiding)
25 juni 2019   (met schoolleiding)

Communicatie

Ouderavonden
Elk jaar worden er per klassenlaag ouderavonden 
georganiseerd, waarop voorlichting wordt gegeven 
over algemene onderwerpen die voor de leerlingen 
en ouders in dat jaar van belang zijn. 

Oudernieuws
Een aantal keer per jaar worden er oudernieuws-
brieven verzonden. Het meest relevante nieuws 
wordt via de administratie en/of de teamleider 
verstuurd.

Website
Op de website staan de meest relevante school-
documenten en is het mogelijk om in te loggen in 
Magister en de Google omgeving van de school.

Magister/webmail
Aan het begin van de schoolcarriëre ontvangt een 
leerling en zijn ouders/verzorgers inloggegevens 
voor Magister. Deze gegevens zijn de gehele 
schoolcarriëre actief. Magister is ons  
leerlingvolgsysteem. Hierin zijn onder andere de 
cijfers, het rooster en de absentie van de leerling 
zichtbaar. 
Communicatie met leerlingen verloopt via ons 
Google platform. Docenten en leerlingen hebben de 
beschikking over een eigen account met een 
daaraan gekoppeld mailadres en de diverse apps die 
de school beschikbaar heeft gesteld.



Klachten over de school
Als ouders of leerlingen een klacht hebben over de 
school dan is het belangrijk dit allereerst te melden 
bij de rector van de school. De rector zal de klacht 
in behandeling nemen en communiceren tot welke 
conclusie hij komt. Als ouders of 
leerlingen het niet eens zijn met de manier waar-
op een klacht is afgehandeld door de rector dan 
kan een klacht worden ingediend bij het bevoegd 
gezag, dat is het bestuur van de school, of bij de 
Landelijke Klachtencommissie. Als er voor gekozen 
wordt een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag 
kan, nadat een beslissing van het bevoegd gezag is 
ontvangen, eventueel alsnog een klacht worden in-
gediend bij de Landelijke Klachtencommissie. Deze 
commissie zal de klacht in behandeling nemen en 
betrokken partijen horen waarna een advies wordt 
opgesteld voor het bevoegd gezag hoe met de 
klacht omgegaan moet worden.
Voordat een klacht wordt ingediend, is het ook 
mogelijk contact op te nemen met één van de drie 
vertrouwenspersonen. Zij vormen het aanspreek-
punt bij klachten en kijken of er via bemiddeling 
een oplossing voor het probleem te vinden is. Daar-
naast begeleiden zij ouders en/of leerlingen bij de 
procedure met betrekking tot het indienen van een 
klacht. De vertrouwenspersoon op het 
Laurens Lyceum is mevrouw Dieleman. 
De mailadressen zijn te vinden onder het hoofdstuk 
“medewerkers”.

Adresgegevens:

Raad van bestuur:
Voorhout 100
3055 ES  Rotterdam

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht

Kosten

Ouderbijdrage

De school ontvangt geen bekostiging voor zaken die 
niet verplicht zijn binnen het reguliere onderwijs. 
Op grond van onze pedagogische en didactische 
visie, vinden wij het echter wel belangrijk om onze 
leerlingen bepaalde extra activiteiten aan te bieden 
zoals excursies, gastlessen, projecten en uitstapjes. 
Hiervoor vraagt de school een ouderbijdrage. Deze 
bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan uw zoon 
en/of dochter.
VAnaf schooljaar 2018-2019 hanteren we in overleg 
met de ouderraad een omslagstelsel. De algemene 
bijdrage bedraagt €95,-. De materiaalkosten 
bedragen €80,-. Wat het totaal op €175,- brengt. 
De specificatie van de ouderbijdrage kan opge-
vraagd worden bij de administratie 
(administratie@laurenslyceum.nl).

Wettelijke regeling

Het staat ouders wettelijke vrij om de rekening voor 
‘het schoolfonds’ en de ‘bijdrage overige
kosten’ niet te betalen. U moet zich in dat geval wel 
realiseren dat dat consequenties heeft, omdat
uw zoon/dochter geconfronteerd zal worden met 
een bijzonder tarief voor een groot aantal zaken.
Wij zouden het jammer vinden een van onze 
leerlingen hiermee te moeten confronteren en
vertrouwen erop dat, evenals in het verleden, voor 
alle leerlingen de rekening wordt voldaan.
Als betaling vanwege omstandigheden 
problematisch is, neemt u dan tijdig contact op met 
de administratie om te bespreken welke oplossingen 
daarvoor zijn: 010-4180470 of 
administratie@laurenslyceum.nl.
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Overzicht medewerkers

Schoolleiding
Dhr. Drs. J.A.P. van der Heijden ahe rector ahe@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. M.M. Davids mda conrector/plv. rector mda@laurenslyceum.nl
Dhr. J. Overheul jov hoofd bedrijfsvoering jov@laurenslyceum.nl
Mevr. L.E.M. van Vliet lvt teamleider klas 1&2 lvt@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. A.P. Stolk mst teamleider havo 3&4&5 mst@laurenslyceum.nl
Dhr. Drs. J.J.M.E. Beerens jbe teamleider vwo 3&4&5&6 jbe@laurenslyceum.nl

Medewerkers
Mevr. L. Aguenaou lag conciërge lag@laurenslyceum.nl
Mevr. M. van den Akker mkk Frans mkk@laurenslyceum.nl
Dhr. M.C.J.M. Akkermans M. Ed. mak levensbeschouwing mak@laurenslyceum.nl
Mevr. S.B. Atmowirono sat hoofd administratie sat@laurenslyceum.nl
Dhr. M. Ayada may mediatheekbeheerder may@laurenslyeum.nl
Dhr. Drs. L.M. Bakker lba economie, M&O lba@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. T. Balvers tba geschiedenis tba@laurenslyceum.nl
Mevr. E. Barends eba handvaardigheid eba@laurenslyceum.nl
Mevr. S. Barneveld sba administratie / Magister sba@laurenslyceum.nl
Mevr. I. Barneveld iba T.O.A. scheikunde iba@laurenslyceum.nl
Mevr. F. Bastiaansen fba administratie fba@laurenslyceum.nl
Mevr. E. van den Berg ebe wiskunde ebe@laurenslyceum.nl
Mevr. G. van den Berg gbe onderwijsassistent gbe@laurenslyceum.nl
Mevr. S.H. Bergwerff sbe Nederlands sbe@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. C. Boogaard cbo Duits cbo@laurenslyceum.nl
Dhr. Drs. W.A. Bosboom abo Nederlands abo@laurenslyceum.nl
Mevr. L.H.L. Bouman lbo zorgcoördinator lbo@laurenslyceum.nl
Mevr. A.A.M. van Breukelen-v.d. Goes abr lichamelijke opvoeding abr@laurenslyceum.nl
Mevr. C.P. de Bruin cbr Duits cbr@laurenslyceum.nl
Mevr. H.W. van Burg ebu geschiedenis ebu@laurenslyceum.nl
Dhr. Drs. A.S. Burggraaff abg wiskunde abg@laurenslyceum.nl
Dhr. M. van Buuren mbu informatica mbu@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. B.D. Coumou bco Frans bco@laurenslyceum.nl
Mevr. J.E. Dasselaar jda Duits jda@laurenslyceum.nl
Dhr. D. van Dijk ddi lichamelijke opvoeding ddi@laurenslyceum.nl
Mevr. K.I. Dongor kdo aardrijkskunde kdo@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. N.D. Ebell neb wiskunde neb@laurenslyceum.nl
Dhr. Drs. P.J.A. Galavazi pga aardrijkskunde pga@laurenslyceum.nl
Dhr. T.J.J. de Gelder tge lichamelijke opvoeding tge@laurenslyceum.nl
Mevr. M.G.J. de Groes mgs wiskunde mgs@laurenslyceum.nl
Dhr. H.B. Grosse Stüve hgr Frans hgr@laurenslyceum.nl
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Mevr. Y.H.B. Haer-v.d. Heijden yha receptioniste yha@laurenslyceum.nl
Mevr. H. Haers hha tekenen hha@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. A. Hebing-Smith ahs Engels ahs@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. K.M.R. Heij khe khe khe@laurenslyceum.nl
Mevr. E.D. van der Heijde ehe Nederlands ehe@laurenslyceum.nl
Mevr. E. Hendriks ehn natuurkunde ehn@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. A.A. Hooijmeijer jho Nederlands jho@laurenslyceum.nl
Dhr. Drs. S.M. Infante Ferreira sin natuurkunde sin@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. C.F. Jansen cjn Nederlands cjn@laurenslyceum.nl
Mevr. M. Jumelet mju tekenen mju@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. A.C. Kerasavopoulos ake Engels/wiskunde ake@laurenslyceum.nl
Dhr. J. Klei jkl Duits/science jkl@laurenslyceum.nl
Dhr. Drs. Y. Koopman yko aardrijkskunde yko@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. M. Lamkadmi mla scheikunde mla@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. K. de Lange-Mazlova kla Duits kla@laurenslyceum.nl
Mevr. E.H.J. Lenssen els handvaardigheid/CKV els@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. P.J. Leysner ple Latijn/Grieks ple@laurenslyceum.nl
Dhr. L.M.F. Lotulung llo lichamelijke opvoeding llo@laurenslyceum.nl
Mevr. K.L. Man kma tekenen kma@laurenslyceum.nl
Mevr. N. van Marrewijk nma lichamelijke opvoeding nma@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. J.H.P.M. Möhring-v. Vondelen jmr geschiedenis jmr@laurenslyceum.nl
Mevr. I. Molmans imo biologie imo@laurenslyceum.nl
Dhr. S. Nonahal sno onderwijsassistent sno@laurenslyceum.nl
Dhr. W.H. van Ommeren wom assistent conciërge wom@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. M.H.A. van Overbeek mov biologie/science mov@laurenslyceum.nl
Mevr. V. van der Poel vpo biologie vpo@laurenslyceum.nl
Dhr. Drs. J.R.M. Polder jpo scheikunde/ict jpo@laurenslyceum.nl
Mevr. R.M. Pregers rpr Engels rpr@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. A.M. Prol Pato-Velds apr Engels apr@laurenslyceum.nl
Mevr. C.H. Rijnberk-de Gelder crij T.O.A. biologie crij@laurenslyceum.nl
Dhr. J. Roctus jrc roostermaker jrc@laurenslyceum.nl
Dhr. Drs. A. van Rossen aro Frans aro@laurenslyceum.nl
Mevr. N.J.M. van Ruijven nru Engels nru@laurenslyceum.nl
Dhr. V.W.H. Schellekens vsc receptionist vsc@laurenslyceum.nl
Dhr. R. Schonewille rsc economie/BE rsc@laurenslyceum.nl
Dhr. Drs. H.H.W.J.M. Sengers hse scheikunde hse@laurenslyceum.nl
Mevr. G.M. Shachbazov gsh handvaardigheid gsh@laurenslyceum.nl
Mevr. T. Slagter tsl Engels tsl@laurenslyceum.nl
Dhr. Drs. R.W. Stellema rst natuurkunde rst@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. K.M. van Tienderen kti biologie/science kti@laurenslyceum.nl



Vervolg

Dhr. H.C. Veldman hve wiskunde hve@laurenslyceum.nl
Mevr. E.C.C. Versteeg eve Nederlands eve@laurenslyceum.nl
Dhr. J. Visscher jvs economie/BE jvs@laurenslyceum.nl
Mevr. N. Visser nvi Nederlands nvi@laurenslyceum.nl
Dhr. J.S. Voogd jvg geschiedenis jvg@laurenslyceum.nl
Dhr. Drs. R.M.J. Vooys rvo wiskunde/natuurkunde rvo@laurenslyceum.nl
Dhr. Drs. G. Vos gvo Latijn/Grieks gvo@laurenslyceum.nl
Mevr. S. de Vries svr tekenen/CKV svr@laurenslyceum.nl
Mevr. I. Wester iwe receptioniste iwe@laurenslyceum.nl
Dhr. B.B.H. Wijngaarden bwi conciërge bwi@laurenslyceum.nl
Dhr. S. Willems swi lichamelijke opvoeding swi@laurenslyceum.nl
Mevr. W.J. Winkelhorst rwi onderwijsassistent/biologie rwi@laurenslyceum.nl
Dhr. J.C. de Wit hwi wiskunde hwi@laurenslyceum.nl
Dhr. D. de Witte dwi Engels dwi@laurenslyceum.nl

Mailadres bij absentie absenten@laurenslyceum.nl
Algemeen mailadres administratie@laurenslyceum.nl

Zorg
Mevr. L.H.L. Bouman lbo zorgcoördinator lbo@laurenslyceum.nl
Mevr. E.J.M. Ensing ele huiswerkbegeleidster ele@laurenslyceum.nl
Mevr. M. Ouwerling mou schoolmaatschappelijk werker mou@laurenslyceum.nl
Mevr. T. van der Pot tpo jeugdverpleegkundige tpo@laurenslyceum.nl
Mevr. D. Rijkée drij counselor op afspraak
Dhr. P. van der Wenden pwe begeleider passend onderwijs pwe@laurenslyceum.nl

Coördinerende rollen
Mevr. Drs. M.H.A. van Overbeek mov coördinator onderwijs mov@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. N.D. Ebell neb examensecretaris neb@laurenslyceum.nl
Mevr. Drs. A.C. Kerasavopoulos ake ass. examensecretaris ake@laurenslyceum.nl
Mevr. I. Molmans imo docentcoaching imo@laurenslyceum.nl
Dhr. M. van Buuren jov coördinator digitalisering mbu@laurenslyceum.nl
Mevr. C.F. Jansen cjn taalcoördinator cjn@laurenslyceum.nl
Mevr. E. van den Berg ebe rekencoördinator ebe@laurenslyceum.nl
I.T.S. Services systeem- en netwerbeheer contact via J. Overheul
Mevr. E.H.J. Lenssen els peer mediation els@laurenslyceum.nl
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Leerjaarcoördinatoren
Dhr. Lotulung llo leerjaar 1 llo@laurenslyceum.nl
Mevr. Haers hha leerjaar 2 hha@laurenslyceum.nl
Mevr. Jansen cjn leerjaar 3 vwo en 4 vwo cjn@laurenslyceum.nl
Dhr. van Buuren mbu leerjaar 3 havo mbu@laurenslyceum.nl
Mevr. Hebing-Smith ahs leerjaar 4 havo en 5 havo ahs@laurenslyceum.nl
Mevr. Heij khe leerjaar 5 vwo en 6 vwo khe@laurenslyceum.nl




