WERKEN BIJ SCOL
Mobiliteit

Inleiding
‘Werken bij SCOL’
In 2019 hebben we in verband met de groei van het aantal vacatures in het PO en de toenemende
krapte op de arbeidsmarkt een speeddate voor het PO gehouden. Deze was gericht op externe
sollicitanten maar bleek ook door eigen medewerkers bezocht te worden.
Wij vinden het belangrijk dat je je ontwikkelt en jaarlijks kunt uitkijken naar een uitdagend nieuw
schooljaar. Dat kan op je huidige school, maar ook op een andere SCOL-school. Gelukkig hebben we
binnen SCOL volop keuze uit verschillende scholen.
Om die reden willen we graag een ‘werken bij SCOL’ dag organiseren. Een interne mobiliteitsdag
waarop alle medewerkers op laagdrempelige wijze kennis kunnen maken met al onze scholen.
Door de omstandigheden nog in een digitale vorm. Hiervoor treft je bijgaand informatie over de
verschillende scholen aan.
Bij elke school zit een link naar de website voor meer informatie en tevens een link naar de
contactpersoon van de school, directeur of teamleider, waarmee je een afspraak kunt maken voor
een oriënterend bezoek aan de school. Voel je vrij om een dergelijke afspraak te maken.
Hartelijke groet,
namens het
College van Bestuur
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
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SCOL Primair Onderwijs
De Astronaut
Uniek aan De Astronaut is dat kinderen zelf bepalen hoe zij willen leren, dat onderwijs en
kinderopvang geïntegreerd zijn door de samenwerking met Small Steps en dat kinderen veel leren
buiten het eigen klaslokaal. Buiten kan zijn: bij een andere groep, op het schoolplein of wat verder
weg, bijvoorbeeld in de natuur of bij een van de vele educatieve organisaties in en om Leiden.
De school is gestart met een groep kinderen van 4 tot 6 jaar. Vanaf 1 januari 2020 zijn alle kinderen
tot 12 jaar welkom.
Op De Astronaut zorgen we voor een stimulerende leeromgeving waar uit wordt gegaan van de
nieuwsgierigheid van leerlingen. We willen aangeleerde kennis toe passen in betekenisvolle situaties,
zowel in de school als daarbuiten.
In ons onderwijs staat het kind centraal en neemt de leerkracht een coachende rol in. Zorgen voor
elkaar en voor de wereld is een belangrijk uitgangspunt.
Emailadres directeur: m.honders@deastronaut.nl
Website: www.deastronaut.nl
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Het Avontuur
Het Avontuur is een basisschool in Zoeterwoude met ca. 400 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. De
school is ontstaan uit een fusie tussen de drie scholen uit het dorp. Het Avontuur staat voor het grote
avontuur dat kinderen aangaan bij aanvang van hun schoolcarrière. Het is een avontuur waarin
kinderen met vallen en opstaan en op onderzoekende wijze hun talenten ontdekken. Het team van
Het Avontuur begeleidt de leerlingen hierbij. Op basisschool Het Avontuur hebben we hoge
verwachtingen van onszelf en de kinderen. Het Avontuur is gehuisvest in een modern, nieuw
schoolgebouw met goede voorzieningen.
Het Avontuur is één van de 16 basisscholen van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL),
waaronder tevens twee scholen voor voortgezet onderwijs vallen.
Emailadres directeur: a.wilson@scoleiden.nl
Website: www.bshetavontuur.nl
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Bernardusschool
De Bernardusschool is de enige basisschool in Zoeterwoude Rijndijk. De omvang van onze basisschool
bestaande uit 8 groepen zorgt ervoor dat wij oog hebben voor elke individuele leerling. Onze school
heeft een centrale plek in het dorp. Hierdoor voelen ouders zich erg betrokken bij de school.
Samen werken we, vanuit de driehoek leerlingen-ouders-leerkrachten, aan een optimale
ontwikkeling van de leerling. Wij zien het als een belangrijke gezamenlijke opdracht om de leerling
op maximaal niveau uit te laten stromen.
Emailadres directeur: sabine@rkbernardusschool.nl
Website: www.rkbernardusschool.nl
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Joppensz
CBS Joppensz is een kleine en gezellige IPC-school in de Professoren- en Burgemeesterswijk in Leiden
met een divers team van zowel mannen als vrouwen. We geven onderwijs van 8.30 tot 14.00 op alle
schooldagen. We geven dit schooljaar samen verder vorm aan onze professionele leergemeenschap
en het aanscherpen van onze onderwijsvisie. Er is ruimte en waardering voor ieders inbreng en
ideeën. Samenwerken zetten wij centraal, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten.
Per week is er voor elke leerkracht ambulante tijd door de inzet van vakleerkrachten voor onder
andere gym en judo. We overleggen volgens de LeerKRACHT methodiek, waarbij de inhoud altijd
gericht is op het handelen van de leerkrachten en het verbeteren van ons onderwijs.
We investeren veel in de begeleiding en opleidingen van onze huidige en nieuwe collega’s. Voor de
begeleiding is er een interne coach 1 dag per week beschikbaar die de school en de kinderen goed
kent. Ook is er ruimte voor samen leren binnen de unit waarin je werkt. En we hebben een IPCcoördinator die je helpt om het IPC-onderwijs vorm te geven.
Emailadres directeur: directie@joppenszleiden.nl
Website: www.joppenszleiden.nl
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’t Klankbord
’t Klankbord is een sterk groeiende school in de Stevenshof in Leiden met een leuke mix van zowel
mannen als vrouwen en zowel medewerkers die net van de pabo komen en medewerkers die veel
ervaring in het onderwijs hebben. Er is ruimte en waardering voor ieders inbreng en ideeën. Per
week is er voor elke leerkracht minimaal 1 uur ambulante tijd door de inzet van vakleerkrachten voor
handvaardigheid, gym en muziek. We hebben een collega die alle feesten/activiteiten organiseert,
zodat we daarvan wel de lusten hebben, maar niet de lasten. We vergaderen ongeveer 2x per maand
en per vakthema, zodat de gesprekken zeer inhoudelijk zijn en gericht op ontwikkeling.
We investeren veel in de begeleiding en opleiding van onze huidige en nieuwe collega’s. Voor de
begeleiding zijn twee teamleiders elke week een dagdeel beschikbaar, naar de interne begeleider en
de (adjunct) directeur.
Emailadres directeur: c.dejong@t-klankbord.nl
Website: www.t-klankbord.nl
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De Schakel
Onze basisschool, KBS De Schakel, is een school met ongeveer 250 leerlingen verdeeld over 10
groepen. Kleuters van 4 t/m 6 jaar zijn ingedeeld in heterogene groepen 1/2. We werken in onze
kleutergroepen met de lesmethode ‘Kleuterplein (nieuwe versie)’.
Vanaf groep 3 zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep. Er zijn lesactiviteiten
waarbij we groepsdoorbrekend werken: bij het vakgebied rekenen bestaat de mogelijkheid voor
kinderen om de lessen in een hogere dan wel lagere groep te volgen of in een andere
instructiegroep.
In het onderwijs op onze school werken leerlingen en leraren steeds meer samen. Dit schooljaar
werken we in alle groepen themagericht. Verder leggen we accenten op lesactiviteiten in het kader
van ‘Onderzoekend en ontwerpend leren’. In onze school werken we ook bij de zaakvakken af en toe
groepsdoorbrekend. Engels geven we vanaf groep 1. Op termijn willen we het predicaat van Early
Bird behalen.
Verder hebben we een leraar beschikbaar die muzieklessen geeft, een leraar die kan coachen tijdens
de lessen Engels en hebben we een evenementencoördinator.
In onze school vinden we gezelligheid en betrokkenheid belangrijk. Een koffiemoment voor
schooltijd, een gezamenlijke lunch, een borrel op vrijdagmiddag en af en toe een georganiseerde
teamactiviteit zijn dus gebruikelijk binnen onze school.
Uitgangspunt voor ons is dat alle kinderen zich maximaal ontwikkelen binnen hun eigen
mogelijkheden.
Emailadres directeur: directie@schakelleiderdorp.nl
Website: www.schakelleiderdorp.nl
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Zijlwijkschool
De Zijlwijkschool is een open christelijke basisschool in de Merenwijk met 13 groepen verdeeld over
twee locaties. Naast de reguliere schoolvakken hebben wij Engels vanaf groep 1 en
internationalisering als speerpunt. In onze didactische benadering, gaan wij uit van het ‘eigen niveau’
van de kinderen. Wij zijn een Kanjertrainingsschool en verwachten een pedagogisch klimaat waarbij
de regels van de Kanjertraining schoolbreed worden ingezet.
Emailadres directeur: jan.westerbeek@zijlwijkschool.nl
Website: www.zijlwijkschool.nl

10

St. Josephschool
De Josephschool is één van de basisscholen van SCOL en staat in de Professorenwijk in Leiden. De
school heeft ruim 800 leerlingen, 33 groepen en 70 medewerkers.
Elke jaargroep bestaat uit 4 groepen. Door het werken met parallelgroepen, is samenwerken en
afstemmen vanzelfsprekend in de school. De groepen ½ bestaat uit 9 parallelgroepen.
We zijn een school waar coöperatief geleerd wordt en waarbij onderzoekend en ontwerpend leren,
Engels , internationalisering in ontwikkeling is. We hebben een vakleerkracht muziek in de groepen 4
t/m 8, een vakleerkracht kunst in de groepen 3 t/m 8 en 3 vakleerkrachten gym voor de groepen 1
t/m 8.
In de groepen ½ bieden we een breed beredeneerd aanbod aan onder andere in leerrijke hoeken.
In de groepen 4 t/m 8 werken wij met tablets en/of chromebooks van Snappet.
We houden regelmatig professionele ontmoetingen met elkaar waarbij we elkaar inspireren, van
elkaar leren en afstemmen met de verschillende groepen.
De Josephschool in kernwoorden:

Goed onderwijs kent niet slechts één vorm van lesgeven. Juist variatie in de manier waarop les
gegeven wordt, zorgt ervoor dat verschillende talenten en vaardigheden van kinderen gebruikt
worden.
Emailadres directeur: directie@josephschool.nl
Website: www.josephschool.nl
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Pacelli
Basisschool Pacelli bestaat al sinds 1956. We zijn een gezellige kleine school in de Morswijk in Leiden.
De Pacellischool is een katholieke school. Wij staan open voor gezinnen met andere
geloofsovertuigingen. Dit betekent dat de school toegankelijk is voor iedereen, mits de ouders en
kinderen onze katholieke identiteit respecteren..
Ons monumentale gebouw is in 2018 vernieuwd. Het voldoet weer helemaal aan de eisen van nu,
met veel ruimte en licht. In de nieuwe speelzaal geven we bewegingslessen aan de kleuters, maar we
kunnen de zaal ook ombouwen tot een theater voor de schooltoneelclub. We hebben midden in het
gebouw een uitgebreide schoolbibliotheek.
Emailadres directeur: pacelli@scoleiden.nl
Website: www.pacellischool.nl
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De Singel
De Singel is een school waar ieder kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen en waar leren met
en van elkaar belangrijk is. De school staat in een focuswijk met een diverse populatie.
Onze school heeft leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Veel kinderen worden
meertalig opgevoed en komen met een verschillende achtergrond bij ons binnen. Wij zijn gewend
met verschillen tussen leerlingen om te gaan en kunnen goed inspelen op de verschillende
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en van
leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken.
Op De Singel geven we NT2 sensitief les met behulp van onder andere de methodiek van Zien is
Snappen en De Bovenkamer. Ook zetten we in op coöperatief leren. We zijn bezig ons te ontwikkelen
op het gebied van WO en ICT. Dit alles doen we in een sterk en gezellig team waarin samenwerken
belangrijk is. Dit merk je aan de sfeer in het team en de school. Er is aandacht voor de leerlingen,
ouders en elkaar.
Emailadres directeur: directie@singelleiden.nl
Website: www.singelleiden.nl
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De Tweemaster
De Tweemaster is één van de zestien basisscholen (tien basisscholen met een katholieke identiteit en
zes basisscholen met een protestants-christelijke identiteit) van de Stichting Confessioneel Onderwijs
Leiden (SCOL).
Bonaventuracollege en scholengemeenschap Visser ’t Hooft –twee scholen voor voortgezet
onderwijs –behoren ook tot deze stichting.
De Tweemaster heeft twee locaties. De groepen 1 t/m 4 krijgen les op het Broekplein 1. De groepen
5 t/m 8 krijgen les op het Broekplein 9. De gebouwen liggen zo goed als naast elkaar.
De kernwaarden voor ons onderwijs zijn: eigenaarschap-veiligheid-respect-verantwoordelijkheidtoekomstgericht.
Het onderwijs aan de 12 groepen wordt verzorgd door een team van totaal 23 leerkrachten en de
directie. Daarnaast is er nog één persoon voor de administratie en zijn er twee conciërges.
Emailadres directeur: mleeuwenburgh@detweemaster.com
Website: www.tweemasterleiden.nl
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Daltonschool De Leeuwerik
De Leeuwerik is een daltonschool in Leiderdorp met ca. 430 leerlingen, verdeeld over 18 groepen.
Wij hebben een prachtig schoolgebouw, waar wij ons daltononderwijs goed vorm kunnen
geven. Naast de reguliere schoolvakken geven wij Engels vanaf groep 1. Kleuters van 4 t/m 6 jaar zijn
ingedeeld in heterogene groepen (groepen 1/2 ). Vanaf groep 3 zitten kinderen van dezelfde leeftijd
bij elkaar in een groep.
Kernwaarden:
In onze school respecteren we de kinderen als volwaardig persoon. We gaan ervan uit dat het kind in
staat is verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen ontwikkeling. Elke leerling wordt bij zijn leren
serieus genomen. Onze schoolorganisatie is afgestemd op vertrouwen in de leerlingen. Dit komt tot
uiting in onze Daltonwerkwijze, waarbij de principes Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid en
Vrijheid (in gebondenheid), Samenwerken, Effectiviteit en Reflectie hoog in ons vaandel staan.
Emailadres directeur: r.vandenberg@daltondeleeuwerik.nl
Website: www.daltondeleeuwerik.nl
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De Ley
Pc basisschool De Ley staat in Leiden zuid-west op de grens tussen de wijken Haagweg, Boshuizen en
Vreewijk. De Ley is een christelijke daltonschool met 9 groepen. Wij hebben een splinternieuw
schoolgebouw, waar wij ons daltononderwijs uitstekend kunnen vormgeven. De school is een
belangrijk onderdeel van de wijk. Samen met verschillende instanties zorgen wij ervoor dat de
kinderen uit “onze” wijk veilig kunnen spelen, leren en ontwikkelen.
Als leerkracht op De Ley ben je onderdeel van een gezellig, bevlogen en professioneel team. Samen
zorgen wij voor alle kinderen, kijken wij goed naar hun onderwijsbehoeften en spelen wij daar vanuit
onze daltonvisie op in.
Emailadres directeur: directeur@bsdeley.nl
website: www.bsdeley.nl
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De Springplank
Op De Springplank wordt ‘gewoon goed onderwijs’ gegeven in een veilige omgeving, waar leerlingen
zich ontwikkelen tot Kanjers.
Basisschool De Springplank is een protestant-christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 (13)
jaar. De school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers,
tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind niet de juiste ondersteuning c.q.
het juiste onderwijs kunnen bieden.
Het is ons doel om onze leerlingen cognitief en sociaal te laten ontwikkelen vanuit de voorschoolse
situatie van het jonge kind tot jonge pubers naar een passende vorm van voortgezet onderwijs,
waarbij de talenten van de kinderen worden benut en vergroot. Samen met de voorschoolse
educatie en het voortgezet onderwijs zetten we in op sterke doorlopende leerlijnen.
Het team van De Springplank gaat voor goede resultaten, waarbij ieder kind wordt uitgedaagd op zijn
of haar eigen niveau. Dit doen wij graag in samenwerking met de ouders en verzorgers.
Naast kennisoverdracht investeren we hiervoor ook in de culturele, technisch-creatieve en
lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de
ontwikkeling van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers, fijne mensen in onze
maatschappij. Sociale vaardigheden als samenwerken en communiceren zijn sterk in ons aanbod
verweven.
In de wijk spelen de school en het onderwijs dat we geven een belangrijke rol in het bevorderen van
kansengelijkheid. Elk kind, ongeacht afkomst, moet zijn of haar talenten ten volle kunnen benutten.
Als je het verschil wilt maken in de ontwikkeling van een kind, dan ben je op deze school op de juiste
plek.
De school zet in samenwerking met de andere scholen binnen Het Gebouw en het Peutercentrum
veel extra aanbod in om kinderen van 3-12 jaar extra te kunnen ondersteunen. Wij werken hierin ook
samen met verschillende partners zoals het Jeugd en Gezinsteam, JES en BplusC, om zo een integrale
aanpak te bewerkstelligen.
Emailadres directeur: h.ensing@despringplankleiden.nl
Website: www.despringplankleiden.nl
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De Zwaluw
De school staat in de wijk Stevenshof en heeft 8 groepen met ongeveer 185 enthousiaste leerlingen.
Ons team bestaat deels uit ervaren leerkrachten en deels uit startende leerkrachten (vrouwen en
mannen). Samen vormen zij een gemotiveerd team die ons motto vorm wil geven.
Ons motto is: ”Leren vliegen op eigen kracht!”
Wij werken aan een veilige sfeer, waarin de leerlingen de kans krijgen om zich optimaal te
ontwikkelen. Wij gaan met de leerlingen in gesprek en werken aan het stellen van doelen en merken
dat tijdens oudergesprekken de leerlingen hun eigen leerproces serieus nemen. De basisvakken, taal,
rekenen en begrijpend lezen, zijn een belangrijk deel van ons onderwijs. Cultuuronderwijs willen wij
de komende jaren verder uitwerken.
Emailadres directeur: directeur@dezwaluwleiden.nl
Website: www.dezwaluwleiden.nl
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De Leidse Houtschool
De Leidse Houtschool is gelegen aan de rand van de Leidse Hout, gehuisvest in een schitterend,
karakteristiek gebouw uit de jaren dertig. Onze school ademt een lange geschiedenis van goed
onderwijs. Ieder kind wordt gezien, gehoord en gekend. Wij zijn ook een dorpsschool in de stad;
gezellig, kleinschalig en veilig, maar wel internationaal. We onderwijzen het Nederlandse curriculum
aan onze leerlingen, maar ook het International Primary Curriculum en groeien naar acht
‘Nederlandstalige’ en acht ‘Engelstalige’ klassen van maximaal 22 leerlingen. We hebben
vakleerkrachten voor alle groepen in bewegingsonderwijs, muziek/drama en kunstzinnige vorming,
tweetalige instructie in Nederlands en Engels en veel ondersteuning van het leren voor leerkrachten
en leerlingen.
Emailadres directeur: info@leidsehoutschool.nl
Website: www.leidsehoutschool.nl
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SCOL Voortgezet Onderwijs
Het Bonaventuracollege
Het Bonaventuracollege is een rooms-katholieke school met drie vestigingen in Leiden.
Vestiging Burggravenlaan
De Burggravenlaan heeft vier onderwijsniveaus onder één dak: gymnasium, atheneum, havo en
mavo. De school is gehuisvest in een monumentaal pand, met een modern ingericht infocenter. De
leerlingen zijn afkomstig uit Leiden en de omringende dorpen. Naast de reguliere lessen volgen de
leerlingen in de onderbouw themaklassen. Zij gaan daarin op een actieve en creatieve manier aan de
slag met sport, of actuele en internationale thema’s.
De Bona Business school is bestemd voor de leerlingen met het profiel Economie & Maatschappij, zij
krijgen de gelegenheid om een marketing- en/of ondernemersdiploma te behalen. Het
internationaliseringsprogramma houdt o.a. in dat leerlingen in de bovenbouw deel kunnen nemen
aan een uitwisseling, dat ze internationaal erkende taaldiploma’s kunnen halen zoals DELF of
Cambridge of dat ze deel kunnen nemen aan Bonamun, waarbij gedurende drie dagen de werkwijze
van de Verenigde Naties ‘naspelen’. Hiervoor worden binnen- en buitenlandse scholen uitgenodigd.
Emailadres directeur: e.nagel@bonaventuracollega.nl
Website: https://burggravenlaan.bonaventuracollege.nl
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Vestiging Mariënpoelstraat
“Op de Marienpoelstraat leer je voor het diploma en het leven!”
https://youtu.be/23nL9H2MIFE
Bonaventuracollege Mariënpoelstraat is een bruisende, gezellige
school met havo, atheneum en gymnasium, waar je je snel thuis voelt
en waar je alle ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen tot de
schitterende briljant die in je zit. Of je nu leerling bent of docent!
Want, je kunt meer dan je nu denkt en weet van jezelf. We
begeleiden intensief bij het ontdekken en ontwikkelen van talenten
en bieden een uitgebreid programma met extra vakken en (culturele) activiteiten. We dagen graag
uit, maar geven ook structuur, duidelijke uitleg en ondersteuning. Zo doe je bij ons het diploma, de
kennis en vaardigheden op die je later nodig hebt voor een passende vervolgopleiding, een
uitdagende baan en een waardevol leven in onze maatschappij.
Waar we voor staan en waar wij goed in zijn:
1. Warm en respectvol;
2. Maatwerk, zoals: versnellen, extra vakken, CE-vakken op hoger niveau, projecten (Design Thinking,
Super Challenge, Rotterdam Project, etc.)
3. Engels vs. TTO;
4. Kunstplan(met de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst);
5. Begeleiding/ Ondersteuning van onze leerlingen. Naast de basisbegeleiding: tutoraat, groeiklas,
aandachttraining, BoB-project, BOF-training etc.. *
*Benieuwd naar wat dit allemaal inhoudt? Check onze site!
In onze bruisende en gezellige school voelt iedereen
zich thuis.
Emailadres directeur: m.otte@bonaventuracollege.nl
Website: https://marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl
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Vestiging Agora Leiden
Nieuw in Leiden vanaf september 2020: Agora-onderwijs
Met ingang van schooljaar 2020-2021 breidt het Bonaventuracollege zijn aanbod uit met Agoraonderwijs voor leerlingen met een vmbo-, havo- en vwo-advies. Uniek aan Agora is dat iedere
leerling een eigen, gepersonaliseerde leerroute naar het eindexamen volgt. De eigen
nieuwsgierigheid van de leerling is hierbij richtinggevend. Leraren begeleiden iedere leerling in de
rol van coaches en worden ook zo genoemd. Agora start in het gebouw van het
Bonaventuracollege aan de Antonie Duycklaan in Leiden met een groep van maximaal 30
leerlingen. Via Agora-onderwijs naar een regulier diploma
Bij Agora beginnen we niét met kennis aanbieden. Een Agora-leerling onderzoekt, vanuit de eigen
leervraag, zélf de wereld. Dit gebeurt vanuit vijf perspectieven: de wetenschappelijke, de
maatschappelijke, de sociaal-ethische, de kunstzinnige en de spirituele wereld. Wij geloven dat de
leerling op deze manier leert om zichzelf te motiveren om de wereld te gaan ontdekken en uit te
vinden wat hij daarin wil betekenen.
Agora betekent de vrijheid om te leren wat je wilt, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt.
De leerlingen ronden hun Agoriaanse leerroute af met een regulier diploma, minimaal op het niveau
van het basisschool-advies. Niet alleen worden de kern- en examendoelen ruimschoots behaald, ze
vormen uiteindelijk slechts een onderdeel van alle competenties die de leerlingen zich eigen hebben
gemaakt.
Wat betekent Agora?
Agora is de Griekse benaming voor ‘plein’ of ‘marktplaats’: het hart van de stad en dé plek om kennis
en wijsheid te delen en op te halen. Het is de plek waar ontmoeting en inspiratie centraal staan.
Agora staat ook symbool voor de wereld, wij vinden dat het leren vooral in de wereld plaats moet
vinden.
Agora gaat ervan uit dat:
•
•
•
•
•
•

leren het beste in vrijheid plaatsvindt;
je moet vertrouwen op de nieuwsgierigheid en natuurlijke drang van kinderen om te leren;
kinderen inspireren belangrijker is dan kennis aanbieden;
kinderen vooral vaardigheden aanleren die nodig zijn voor een leven lang leren. De coach
ondersteunt ze hierbij;
ouders ook in het onderwijs een essentiële rol spelen in de ontwikkeling van kinderen;
je partners uit de samenleving nodig hebt om als expert in te zetten binnen het onderwijs;

Het ultieme doel van het onderwijs moet zijn dat leerlingen de onzekerheden van de toekomst
kunnen omarmen, met als uitgangspunt dat zij willen leren en goed willen leven en samenleven.
Een hechte groep
Een groep bestaat uit zo’n 15 leerlingen. We investeren in het creëren van een hechte band en
onderling vertrouwen. De leerlingen werken regelmatig samen, ongeacht hun leeftijd en
22

schooladvies. Door deze diversiteit worden leerlingen zich bewust van verschillende wereldbeelden,
leren ze naar elkaar te luisteren en gebruik te maken van elkaars talent.
Agora is een succesvol concept. Wilt u meer weten over de praktijk? Neem dan eens een kijkje bij
agoraroermond.nl.
E-mailadres teamleider: i.vansanten@agoraleiden.nl
Website: https://agoraleiden.nl
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Het Visser ’t Hooft Lyceum
Het Visser ’t Hooft Lyceum is een christelijke school met vestigingen, in Leiden, Leiderdorp en
Rijnsburg.

Vestiging Leiden (Kagerstraat)
Leiden biedt vier niveaus: mavo (vmbo-t), havo, atheneum en gymnasium met een internationaal
georiënteerd programma. Havo, atheneum en gymnasium worden ook tweetalig aangeboden (tto),
waarbij meer dan 50% van de opleiding in het Engels wordt gegeven.
Onze school kenmerkt zich door een internationale focus in het curriculum, waarmee we leerlingen
opleiden tot ‘wereldburgers’. De moderne vreemde talen spelen bij het Visser Leiden een belangrijke
rol. Voor elke moderne vreemde taal hebben we minstens één docent die native speaker is. Door
samenwerking met veel buitenlandse partnerscholen en het organiseren van internationale
projecten zorgen we ervoor dat onze leerlingen de kennis en ervaring ook echt kunnen toepassen. In
de derde klas zijn er uitwisselingsprogramma’s, waarbij de leerling een actieve kennismaking heeft
met de cultuur van een ander land. In de bovenbouw bieden wij leerlingen de kans mee te doen aan
taalverrijkingsprogramma’s voor Frans, Duits en Spaans (Camino Español). Als enige school in de
regio is het bij ons mogelijk om Chinese taal en cultuur te volgen en om dit op het vwo als
eindexamenvak te kiezen. In Leiden duren de lessen 60-minuten, zodat er voldoende tijd is voor een
les met een ‘kop, romp en een staart’, feedback en reflectie.
Emailadres directeur: onr@vhl.nl
Website: www.vhl.nl/leiden

Vestiging Leiderdorp
Leiderdorp biedt een volledige opleiding mavo (vmbo-t) aan. Havo-, atheneum- en
gymnasiumleerlingen stappen na het derde jaar over naar het Visser in Leiden in de Kagerstraat.
Ons onderwijs is georganiseerd rondom vijf aandachtsgebieden: Nederlands, Moderne Vreemde
Talen (MVT), science, mens en maatschappij, kunst en cultuur, sport en bewegen. De vakken binnen
deze aandachtsgebieden werken samen. Het gebouw is hier helemaal op ingericht. Naast klaslokalen
zijn er open ruimtes – leerpleinen – waar leerlingen individueel of in een groep werken aan
opdrachten. Meestal verblijven de leerlingen per twee lesuren steeds in één aandachtsgebied, in een
lokaal of op het leerplein. De lessen in het lokaal zijn vooral bedoeld voor instructie, de lessen op het
plein zijn meer gericht op zelfstandig werken. Daarbij is er aandacht voor individueel leren, leren in
een groep, met een (werk) boek of met een computer. Leraren en assistenten geven waar nodig
uitleg en begeleiding. Hierdoor krijgen leerlingen een natuurlijke speelruimte, zowel in de manier van
werken als in de tijd die op school aan de verschillende vakken wordt besteed.
In Leiderdorp krijgen leerlingen vanaf de brugklas Spaans. Havo- en vwo-leerlingen kunnen het vak
ook kiezen als eindexamenvak op het Visser in Leiden.
Emailadres directeur: tvi@vhl.nl
Website: www.vhl.nl/leiderdorp
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Vestiging Rijnsburg
Rijnsburg biedt een volledige opleiding mavo (vmbo-t) aan. Havo- en atheneumleerlingen stappen na
het derde jaar over naar het Visser aan de Kagerstraat in Leiden.
Het motto van onze school is ‘Meer dan alleen een goede school’. We werken met een eigen
onderwijsconcept: ‘thuiswerkluw onderwijs’ (TLO). Het meeste leer- en maakwerk wordt hierbij op
school gedaan. Dit gebeurt onder begeleiding van vakdocenten tijdens de les, de keuzewerktijd of na
de lessen op het Leerplein. Alle leerlingen werken met een eigen laptop.
Naast het overdragen van kennis en vaardigheden schenken we veel aandacht aan de ontwikkeling
van de jonge mensen op onze school. De activiteiten in de Leerlijn Burgerschap zijn bedoeld om de
leerling ook als persoon te laten groeien, te ontdekken wat zijn of haar talenten zijn en hoe die
talenten verder kunnen worden uitgebouwd en ingezet.
In de huidige samenleving wordt ook een beroep gedaan op digitale en constructieve vaardigheden.
Onze Leerlijn Technologie is een manier om leerlingen ook hun digitale en constructieve
vaardigheden te laten ontdekken en uit te breiden.
Emailadres directeur: oue@vhl.nl
Website: www.vhl.nl/rijnsburg

25

Vestiging Vmbo Boerhaavelaan (vanaf schooljaar 2020/2021 Beroepscollege Leystede)
Vmbo Boerhaavelaan is een samenwerkingsverband tussen het Bonaventuracollege en het Visser ’t
Hooft Lyceum voor: de vmbo-theoretische leerweg (TL), de gemengde leerweg (GL) en de vmbobasisberoepsgerichte (BL) en de vmbo-kaderberoepsgerichte (KL) leerweg.
Op het vmbo Boerhaavelaan/ Beroepscollege Leystede staat de vorming, ontwikkeling en 21e
eeuwse vaardigheden van de leerlingen centraal. Onze school is kleinschalig, waar je veel kunt leren.
Door de kleine klassen krijgen de leerlingen de maximale aandacht in de eerste stappen naar
volwassenheid. In de onderbouw heeft elke coach circa 8 leerlingen om te begeleiden. Hierdoor krijgt
de leerling veel aandacht en begeleiding van de coach. We geven les volgens een toekomstgericht
onderwijsprogramma, waarin buitenschools leren centraal staat.
We bieden de volgende beroepsprofielen aan: Economie en Ondernemen (E&O), Horeca, Bakkerij en
Recreatie (HBR), Zorg en Welzijn (Z&W), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren,
Installeren en Energie (PIE).
De school krijgt in 2020 een prachtig, nieuw gebouw aan de van Swietenstraat in Leiden:
Beroepscollege Leystede, in het Leidse Houtkwartier. Tot die tijd is de school tijdelijk gehuisvest aan
de Vijf Meilaan in Leiden.
Emailadres directeur: e.deboer@scoleiden.nl
Website: www.vmboboerhaavelaan.nl en www.leystede.nl
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