Informatiegids
2019-2020

welkom in jouw droom

Voorwoord
Voor u ligt de informatiegids 2019-2020 van Lentiz | LIFE College. Wij zijn er trots op
dat wij uw zoon of dochter gaan begeleiden op weg naar het vmbo-diploma!
Op het moment dat uw kind begint op het voortgezet onderwijs komen er veel dingen
op u af. Dit informatieboekje is bedoeld om ouders en leerlingen een kort en duidelijk
overzicht te geven van de belangrijkste schoolinformatie.
U vindt in deze gids onder andere informatie over het LIFE College Concept,
de schoolcultuur en schoolregels, belangrijke data, het onderwijsaanbod,
ouderbetrokkenheid, leerlingbegeleiding, lestijden, vakanties en vrije dagen,
absentie en schoolkosten. Om het contact tussen school en thuis gemakkelijk te
maken hebben we voor u ook de contactgegevens vermeld. Kortom, een praktisch
boekje dat u waarschijnlijk in de loop van het schooljaar nog wel eens zult raadplegen.
Naast dit infoboekje is er ook een schoolgids waarin bovenstaande onderwerpen
uitvoeriger worden beschreven. De schoolgids staat vanaf 1 oktober 2019 op
www.lifecollege.nl. Via de digitale nieuwsflits die u regelmatig per e-mail krijgt
toegezonden, wordt u op de hoogte gehouden van actuele informatie
over LIFE College.
Wij wensen uw zoon of dochter een fijne tijd bij het LIFE College!
Mevrouw A.J. de Graaf
Directeur Lentiz | LIFE College

Contactinformatie
Lentiz | LIFE College
Parallelweg 401
3112 NA Schiedam
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Telefoonnummer: (010) 473 53 77
Website: www.lifecollege.nl
E-mail: info@lifecollege.nl

3

Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4

Lentiz | LIFE College ................................................................................... 7
Zo doen wij het op school (schoolregels) .................................................. 11
Contactgegevens en data ........................................................................ 13
Onderwijsaanbod ..................................................................................... 14
Doorstroomroute....................................................................................... 16
Ouderbetrokkenheid ................................................................................ 18
Leerlingbegeleiding .................................................................................. 20
Vakanties en roostervrije dagen ................................................................ 24
Lestijden en roosterwijzigingen ................................................................. 25
Gezonde School ...................................................................................... 26
Absentie, ziekte en schorsing ................................................................... 27
Financieel ................................................................................................ 28
Lentiz onderwijsgroep .............................................................................. 30
Aantekeningen ......................................................................................... 31

5

1. Lentiz | LIFE College
Lentiz | LIFE College is een school
voor vmbo, mavo én mbo.
LIFE College is anders dan alle andere
scholen. Bij ons op school draait het om
het talent van de leerlingen. Wij laten
leerlingen ontdekken waar zij goed in
zijn en wat zij leuk vinden, in een veilige
leeromgeving. Dat noemen wij het “LIFE
College Concept”. Op het LIFE College
kunnen leerlingen alles uit zichzelf halen.
Ze leren kansen te pakken, zichzelf te
ontwikkelen én gelukkig te worden.
We geven leerlingen aandacht en
begeleiding zodat zij succesvol
kunnen zijn. Leerlingen kunnen na het
vmbo doorstromen naar ons mbo in
hetzelfde schoolgebouw.

Kwaliteitsschool
Op het LIFE College staat kwaliteit
hoog in het vaandel. Wij zijn trots
op ons hoge slagingspercentage,
afgelopen schooljaar van 98%
waarmee LIFE College een
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kwaliteitsschool is voor vmbo en
mavo in Schiedam. Wij willen dat al
onze leerlingen hun diploma behalen
en doen er alles voor om ze daarbij te
ondersteunen. Zo is er bijvoorbeeld
huiswerkbegeleiding als ze dat
nodig hebben.

Talentontwikkeling
De school is open tussen 8.00 en
20.00 uur. Leerlingen kunnen na
schooltijd op school blijven om
workshops te volgen op het gebied
van voetbal, basketbal, honkbal, dans,
zang, theater, koken, capoeira en
creativiteit. Elke dag zijn er speciaal
voor onze leerlingen jongerenwerkers
van DOCK in de school. Zij geven
steun en begeleiding bij vragen
of problemen, maar begeleiden
leerlingen ook bij het ontwikkelen van
hun talenten. Wij zijn dus méér dan
een school alleen!
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Talentworkshops
Niet alleen tijdens de les leren leerlingen hun talent ontdekken, maar ook daarna!
Elke dag worden bij ons op school workshops georganiseerd. Leerlingen kunnen
zich ervoor opgeven bij LIFE Media op de eerste etage. Een greep uit ons aanbod:

LIFE Dance
Vind je het leuk om te dansen
en wil je graag beter worden?
Bij LIFE Dance leer je danspassen
voor allerlei muzieksoorten. In een
gezellige groep leer je de meest
vette moves!

LIFE Guards
Ben je een goed voorbeeld
voor anderen en wil je ingezet
worden als gastheer/gastvrouw
bij evenementen? Schrijf je dan
snel in om ons LIFE Guards-team
te versterken! LIFE Guards zijn dé
kanjers van het LIFE College.
Basketbal LIFE Sporting Club
Er worden basketballessen
gegeven door Yets Foundation.
Door te trainen, maar ook
samen te eten en huiswerk
te maken, wordt op een
gezellige en sportieve manier
positief gedrag, teamwork
en doorzettingsvermogen
gestimuleerd.

8

Honkbal Neptunes LIFE Sporting Club
In samenwerking met
honkbalvereniging Neptunes
wordt tien jaar lang gratis
professionele honkbaltraining
gegeven. Je krijgt ook een
volledige honkbaloutfit.

LIFE Kitchen Kookworkshop
Bij LIFE Kitchen kan je
gezellig samen de heerlijkste
gerechten koken in ons
workshoprestaurant. Na
afloop kan je genieten van je
zelfgemaakte lekkernijen!

Veldvoetbal Soccer school
west - LIFE Sporting Club
In samenwerking met 'alleen
jij bepaalt' van Soccer school
west, wordt een jaar lang gratis
professionele voetbaltraining
gegeven. Je krijgt ook een
volledige voetbaloutfit.

Huiswerkklas
Moeite met huiswerk maken?
Dan is de huiswerkklas dé
oplossing. Onder begeleiding van
ervaren docenten komt al het
huiswerk af!

LIFE Theater
Leerlingen die van theater houden,
kunnen hier hun hart ophalen!
In de theaterworkshops maak je
kennis met podiumkunsten.

LIFE Music
Je kunt in deze workshop kiezen
uit vier onderdelen: DJ, waarin
je leert hoe je kunt draaien; Rap/
Zang, leer alles wat je nodig
hebt voor een goed optreden;
Songwriting: je eigen teksten
leren schrijven; Beatmaker/
Producer, maak je eigen beats/
nummers (diverse genres).

Zaalvoetbal LIFE Sporting Club
In samenwerking met andere
scholen wordt een zaalvoetbalcompetitie gestart voor de
bovenbouw en de onderbouw.
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2. Zo doen wij het op school
Om het leuk en gezellig met elkaar te
hebben en om goed te kunnen leren,
is het belangrijk om met zijn allen
duidelijke afspraken te maken.
In samenspraak met leerlingen, ouders
en personeel zijn we tot de volgende
leef- en gedragsregels gekomen:
Onze vijf leefregels
• Aandacht: We geven elkaar
aandacht door elkaar te groeten
en naar elkaar te luisteren.
• Respect: We gaan respectvol met
elkaar om, we laten anderen in
hun waarde.
• Steun: We steunen elkaar door
elkaar te helpen.
• Eerlijk: We zijn eerlijk en roddelen
niet over elkaar.
• Gastvrij: We zijn gastvrij,
we ontvangen elkaar in een
mooie en schone omgeving.
Bovenstaande vijf thema’s/
leefregels komen regelmatig terug
in onze lessen. De thema’s staan op
cultuurposters in de lokalen.
LIFE Media
LIFE Media is de mediatheek van
ons schoolgebouw. Maar het is geen
gewone mediatheek: het is een
inspirerende, moderne ruimte, waar het
draait om talent. Er is zelfs een podium
en een catwalk! Zo wordt het leuk om
te lezen!
In LIFE Media zit een vestiging van
de Bibliotheek Schiedam: één van
de samenwerkingspartners van LIFE
College. Leerlingen en medewerkers

van de school kunnen hier boeken,
films, tijdschriften en games uit de
vaste collectie lenen, maar kunnen
deze ook via een computersysteem
aanvragen. Alle leerlingen hebben een
gratis lidmaatschap. De aangevraagde
media worden twee keer per week,
op maandag en vrijdag, geleverd aan
LIFE Media en kunnen op school ook
weer ingeleverd worden.

Aandacht

Respect
Aandacht geven betekent:
• dat je elkaar gedag zegt
• dat je naar elkaar en naar je docent luistert
• dat jouw docent ook naar jou luistert
• dat je elkaar helpt

Steun
Respect betekent:

• dat iedereen gelijk is en je mag zijn wie je bent
• dat je trots bent op jezelf en op je klasgenoten
• dat je niet roddelt over elkaar
• dat je elkaar niet uitlacht als er een fout gemaakt wordt

Eerlijk
Steun betekent:

• dat je ook anderen helpt, waar je niet mee bevriend bent
• dat je hulp geeft aan anderen en ook hulp mag vragen
• dat je docent je helpt bij leren en bij keuzes maken
• dat je luistert naar wat een ander nodig heeft

Gastvrijheid
Eerlijk betekent:
• dat je open bent
• dat je de waarheid spreekt, dus niet liegt
• dat je niet achterbaks bent
• dat je niet roddelt

Gastvrijheid betekent:
• dat je elkaar groet
• dat je naar elkaar luistert
• dat je samen zorgt voor een mooie en schone omgeving
• dat iedereen zich bij ons thuis voelt
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3. Contactgegevens en data
Schoolregels
• We spreken rustig en in het
Nederlands met elkaar.
• We eten en drinken in de aula of
buiten het gebouw.
• We zijn een rookvrije school.
Dus: in en om de school roken we
niet, alleen voorbij de groene streep.
• In het schoolgebouw doen we petje,
muts en capuchon af.
• We zetten geen zaken over elkaar
op internet (zie ook: social media
protocol en pestprotocol).
• Telefoons worden in de klas alleen
gebruikt voor educatieve doeleinden
op aangeven van de docent. Indien
de telefoon zonder toestemming of
verkeerd gebruikt wordt, mag een
docent de telefoon innemen.
De docent bepaalt wanneer de
telefoon wordt teruggegeven.
• Geen jassen in de klas. Ze worden
opgeborgen in de kluis, of als er een
kapstok aanwezig is in het lokaal dan
worden ze hieraan opgehangen.
• We zijn zuinig op elkaar en op
de materialen.

Regels in de klas
• Zorg dat je op tijd aanwezig bent.
• Op het moment dat je in de klas
bent, heb je al je spullen bij je.
• Voor het gebruik van materiaal vraag
je eerst toestemming aan je docent.
• Je mag gebruikmaken van het toilet
tijdens de leswisseling en de pauzes.
• We laten de klas netjes achter.
• Tijdens de lessen en in de pauzes
lopen we niet in de gangen.

Aularegels
• Je loopt rustig door de aula.
• Geluidsboxen gebruik je buiten
de school.
• In de aula is het rustig.
• Afval doe je in de afvalbak.
• Stoelen zijn om op te zitten en tafels
om aan te eten.

De klas van uw kind:
De naam van de mentor is:
Voor vragen kunt u hem/haar bereiken op het volgende nummer:
U kunt het best contact opnemen op het volgende tijdstip:
Als uw kind ziek is of te laat komt, belt u naar tel.nr:
Contact
U kunt contact met de mentor of de school opnemen via 010-4735377 of
info@lifecollege.nl.

Mentor
De mentor is het eerste contact met de school. U kunt contact opnemen met de
mentor voor:
• Informatie over de vorderingen van uw kind;
• Vragen over de ontwikkelingen van uw kind;
• Informatie over de overgangsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2;
• Vragen over de school;
• Vragen over andere praktische dingen.

Directie
De schoolleiding bestaat uit de directeur en teamleiders
Directeur:
Mevrouw A.J. De Graaf
Teamleiders vmbo:
De heer M. Westenberg
Mevrouw A.C. Vellekoop
De heer A. Hoogendijk
Teamleider mbo:
Mevrouw H. Sanches

Belangrijke data informatie- en ouderavonden
Maandag 2 december 2019 - Uitreiking rapport 1
Dinsdag 24 maart 2020 - Uitreiking rapport 2
Maandag 13 juli 2020 - Uitreiking rapport 3
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4. Onderwijsaanbod
LIFE College is een vmbo- en mboschool. De volgende leerwegen worden
aangeboden in het vmbo:
•
•
•
•

Mavo (vmbo theoretische leerweg (tl));
Kaderberoepsgerichte Leerweg (kbl);
Basisberoepsgerichte Leerweg (bbl);
Techniekklas (bbl/kbl).

Alle leerwegen zijn mogelijk met
Leerweg Ondersteunend Onderwijs
(LWOO).
Mavo
Lentiz | LIFE College heeft een
afdeling voor mavo/vmbo-tl, met een
eigen docententeam dat specifiek
gericht is op mavo-leerlingen.
Ondanks de meer theoretische
aard van de mavo, is er ruimte voor
uitdagende praktijkopdrachten.
Daarnaast is er oog voor talenten en
interesses van de leerlingen.
Door het hoge slagingspercentage in
de afgelopen jaren is onze mavo dé
kwaliteitsmavo in de regio.

Technomavo
Op de Technomavo doen leerlingen
(naast de reguliere mavo-vakken) allerlei
projecten op het gebied van techniek,
design en innovatie. Leerlingen leren
technische oplossingen te bedenken
op het gebied van “robotica”
(robottechnologie) en “domotica”
(elektronische systemen in en om
woonhuizen). Daarbij krijgen zij de
ruimte om zelf allerlei technologische
uitvindingen te doen.
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Mavo+
LIFE College heeft sinds een aanal
jaar Mavo+. Dit is een kwaliteitsmavo,
waarbij naast reguliere mavo-vakken
ruimte is voor een extra plusvak gericht
op talentontwikkeling. Leerlingen
kunnen kiezen uit:
• Sportmavo;
• Foodmavo;
• Kunstmavo;
• Technomavo.

Vmbo bbl/kbl
De overstap van basisschool naar
voortgezet onderwijs is voor leerlingen
heel spannend. Daarom leren en
werken ze bij ons samen in kleine
groepjes in de klas. Leerlingen hebben
een mentor waar zij veel lesuren van
krijgen en die hen dus goed kent.
Elke donderdag ontbijten we met de

klas en de mentor op school.
Een goede start van de dag! Leren doen
we niet alleen maar uit boeken, maar ook
door te doen. Daarom zorgen wij voor
uitdagende opdrachten. Soms gaan
we er ook op uit, bijvoorbeeld met onze
eigen LIFE College bus.

Techniekklas (bbl/kbl)
Op het LIFE College kunnen bbl/
kbl-leerlingen ook kiezen voor de
Techniekklas. In de Techniekklas leren
leerlingen van alles over installatie,
metaalbewerking, tweewielertechniek,
engineering en ontwerpen. Naast
de reguliere schoolvakken staat er
10 uur per week techniek op het
rooster. Wij hebben een “Techno
plaza” - een moderne praktijkruimte vol
gereedschap, materialen, machines en
werkplekken. Op hun eigen werkplek
gaan leerlingen aan de slag met allerlei
leuke en uitdagende opdrachten.
De werkgelegenheid in deze sector is
erg groot en we brengen ook bezoeken
aan de techniekbedrijven.

Van vmbo bbl en kbl naar
bovenbouw en mbo
Voor vmbo kbl- en bbl-leerlingen
hebben wij in de bovenbouw zes
werelden. Voor vier van die werelden
bestaan er speciale doorstroomroutes
naar onze mbo-opleidingen van LIFE
College. Deze doorstroomroutes vindt
u terug op de volgende pagina.
Meer informatie over de mbo-opleidingen
vindt u op www.lifecollege.nl en
www.mbolentiz.nl.

Opleidingsschool
LIFE College is ook een opleidingsschool
voor zijn docenten. Onze docenten zijn
continu bezig zich te ontwikkelen zodat
zij hun leerlingen zo optimaal mogelijk
kunnen begeleiden.
Om deze reden is het mogelijk dat zij
tijdens hun lessen worden gefilmd voor
onderwijsdoeleinden.
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Wat is jouw talent?
Van onderbouw naar bovenbouw naar mbo!

MBO
ROUTE

Met je handen werken
Iets repareren
Werken met gereedschap

TECHNIEK &
TECHNOLOGIE

Ben je handig, vindingrijk en wil je je technisch talent ontwikkelen? In de
wereld Techniek & Technologie leer je van alles over installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek. Het is heel breed. De ene dag houd je je bezig
met lassen en de andere dag met technisch tekenen. Techniek & Technologie
is de toekomst. Voor jongens én meisjes. Er zijn namelijk volop banen te
vinden in deze wereld! En Techniek & Technologie is ook nog eens heel leuk!

Food (niv. 2, 3, 4)
Logistiek (niv. 2 en 3)
Milieu & Groene ruimte
(niv. 4)

MBO
ROUTE

Een menu bedenken en koken
Lekker en gezond eten
Weten wat er in je voeding zit

HORECA &
FOOD

In de wereld Horeca & Food leer je van alles over voeding: delicious &
healthy food! Je gaat zelf de keuken in en leert hoe je de lekkerste gezonde
gerechten kunt bereiden. Maar food is nog veel meer: je leert hoe voeding
wordt geproduceerd en hoe je voedingsmiddelen verkoopt. Voeding &
beweging komt ook aan bod. En je leert alles over haccp; de hygiënecode.
Cooking is cool!

Food (niv. 2, 3, 4)
Food & Lifestyle (niv.4)

MBO
ROUTE

Wat doe je dan?

Doorstroomroute
naar het mbo...

Verkopen
Onderhandelen
Winst maken

HANDEL &
ONDERNEMEN

Kom jij graag in contact met mensen en wil je leren verkopen? In de wereld
Handel & Ondernemen leer je van alles over ondernemen, marktonderzoek,
reclame en verkoop. Je leert bijvoorbeeld hoe je een goede verkoper of
ondernemer kunt worden. Kortom: je ontwikkelt je commercieel talent!

Handel & Ondernemen
(niv. 2, 3, 4)
Logistiek
(niv. 2 en 3)

MBO
ROUTE

Wat vind je leuk?

Kies de bovenbouwwereld van...

Organiseren
Sporten
Buitenactiviteiten doen

SPORT, DIENSTVERLENING &
VEILIGHEID

Houd jij van uitdagingen en ben jij een doorzetter? Kies dan voor de wereld
SD&V. Je leert van alles over de thema’s sport, dienstverlening en veiligheid!
Tijdens de lessen werk je vaak aan praktijkopdrachten. Alles draait om het
aannemen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van projecten. Jij gaat
geen uitdaging uit de weg!

Handel & Ondernemen
(niv. 2, 3, 4)
Logistiek
(niv. 2 en 3)

ZORG & WELZIJN

In de wereld Zorg & Welzijn leer je van alles over een gezonde levensstijl
en hoe je mensen kunt begeleiden bij lichamelijk en geestelijk welbevinden.
Van uiterlijke verzorging tot babyverzorging en het begeleiden van
activiteiten: jij leert alle people skills!

Kijk bij een van de
mbo-scholen in
de regio.

MEDIA & DESIGN

Wil jij van alles leren over animaties, fotografie, beeld & geluid en grafische
vormgeving? In de wererld Media & Design leer je hoe je zelfstandig
producten kunt vormgeven. Een tijdschrift, een bedrijfsfilmpje of een
fotoreportage maken? De multimedia zijn jouw gereedschap. Jij draait je
hand er niet voor om!

Kijk bij een van de
mbo-scholen in
de regio.

Voor anderen zorgen
Mensen begeleiden
Bezig zijn met gezondheid

Ontwerpen
Fotograferen
Filmen
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de school van je leven

6. Ouderbetrokkenheid
• De medezeggenschapsraad (MR)
Een school neemt belangrijke
beslissingen. Uiteindelijk is de
directie van de school
verantwoordelijk voor de
beslissingen en betrekt de
medezeggenschapsraad hierbij.
In de medezeggenschapsraad
zitten personeelsleden en kunnen
ouders en/of leerlingen worden
vertegenwoordigd. Zij denken mee
over belangrijke besluiten op school.
Wilt u deelnemen aan de MR?
Dan kunt u dit kenbaar maken aan
mevrouw K. Beek (010) 473 53 77.

Op de basisschool van uw kind
heeft u vast wel eens gehoord van
de oudercontactpersoon. Naast de
klassendocent(en) onderhield zij/hij
de contacten met de ouders. Op het
voortgezet onderwijs verandert dit.
U brengt en haalt uw kind niet meer
en uw kind wil ook meer vrijheid.
De contacten met de school kunnen
daardoor wat anders worden. Op het
LIFE College vinden wij contact met
de ouders juist erg belangrijk. Om de
samenwerking tussen LIFE College en
ouders te stimuleren, hebben wij dan
ook een actief ouderbeleid.

Communicatie met ouders
U kunt van LIFE College het
volgende verwachten:
• Informatiebijeenkomsten;
• Goede communicatie met de ouders;
• Advies (meedenken) over
de opvoeding;
• Officiële inspraak door middel van
de MR;
• Duidelijke uitleg van het
schoolklimaat en regels;
• Handhaving regels (veilig voelen);
• Samenwerking met andere
voorzieningen rondom de school
(zorg, welzijn).

Verantwoordelijkheden van ouders
Wij verwachten van u als ouder
het volgende:
• Aanwezigheid bij ouderavonden en
rapportbesprekingen;
• Regelmatig contact met docenten
over school en schoolresultaten;
• Betrokkenheid bij/interesse in de
opleiding van uw kind.
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• SOMToday
Wij hebben een online ouderportaal,
SOMToday. U kunt op deze manier
via internet op elk moment van de
dag de cijfers en aanwezigheid van
uw kind controleren. U kunt het
portaal bereiken via de link op
www.lifecollege.nl. U ontvangt van
ons de inlogcode per brief.
Voor vragen over SOM kunt u
terecht bij T. Atan, administratief
medewerker (010) 4735377.

• Ouderraad
De ouderraad denkt mee over
beslissingen in de school en
is betrokken bij de organisatie
van activiteiten. De ouderraad
helpt bij het organiseren van
informatiebijeenkomsten over
opvoeding of andere zaken.
Voor ouders is deelname aan de
ouderraad een mogelijkheid om
ervaringen uit te wisselen met
andere ouders.
Bent u geïnteresseerd in de
ouderraad of wilt u graag meer
informatie over de rol die u als
ouder zou kunnen spelen,
dan kunt u mailen naar
oudergeleding-LFV@lentiz.nl.
Contactpersoon in de school voor
de ouderraad is mevrouw K. Beek
(010-4735377).
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7. Leerlingbegeleiding
Mentor
De mentor is de spil in de zorg voor
onze leerlingen. Wekelijks bespreekt hij/
zij de groep in de leerlingbespreking met
de andere docenten, de zorgcoördinator
en de leerlingbegeleider. Naast een
handelingsplan voor de groep maakt
de mentor een handelingsplan voor de
individuele leerling. Zo krijgt iedereen
onderwijs op maat en de begeleiding
die het best bij hem/haar past. Voor al
uw vragen op het gebied van onderwijs
en begeleiding is de mentor de eerst
aangewezen persoon om contact mee
op te nemen. U kunt de mentor van
uw zoon/dochter bereiken door hem/
haar een e-mail te sturen of door naar
het algemene telefoonnummer van de
school te bellen (010-4735377).

Cijferoverzicht
Drie maal per jaar ontvangt u een
rapport van uw zoon of dochter.
Tijdens de rapportuitreiking wordt
deze door de mentor persoonlijk aan
u overhandigd. Uw zoon of dochter
vertelt op dat moment aan u over
zijn/haar vorderingen en wat de
verbeterpunten zijn voor de komende
periode. Cijfers worden door de
docenten ingevoerd in het digitale
leerlingvolgsysteem (SOM) en zijn op
elk moment door ouders in te zien.
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Begeleidingslessen
Alle onderbouwleerlingen hebben een
groot aantal begeleidingslessen in het
rooster staan.
Dit zijn de volgende lessen:
• RT-lessen (Remedial Teaching,
ofwel extra ondersteuning bij
specifieke vakken);
• Verlengde leertijd (extra onderwijstijd voor verschillende vakken);
• Mentoruur/droomtijd (begeleiding
bij de sector- en afdelingskeuze).

Speciale vormen van
leerlingbegeleiding
Naast de bovenstaande lessen
kent de school extra momenten
voor taalondersteunend onderwijs,
faalangstreductietraining,
examenvreestraining en een emotie
regulatietraining. Het zorgteam in de
school, dat zich voornamelijk bezighoudt
met de emotionele en sociale
problematiek van leerlingen bestaat uit
de zorgcoördinator, leerlingbegeleider
en gezinsspecialisten. De gezinsspecialisten zijn als deskundigen
verbonden aan de school. Als uw
kind niet lekker in zijn/haar vel zit of
problemen heeft op school kan de
gezinsspecialist iets voor u en uw
kind betekenen. Daarnaast wordt de
leerlingbegeleider ook ingezet wanneer
een leerling problemen ervaart.
De ondersteuning is heel divers.
Het kan bijvoorbeeld gericht zijn op het
verminderen van schoolverzuim of om
leerlingen te helpen met het omgaan met
moeilijke situaties. De gezinsspecialist en
leerlingbegeleider gaan zorgvuldig om
met (informatie over) u en uw kind.

Het LIFE College heeft de beschikking
over een dyslexiecoach die leerlingen
met (kenmerken van) dyslexie
ondersteunt.
Betrokkenen bij de leerlingbegeleiding zijn:
• Mentor:
elke klas heeft een eigen mentor;
• Zorgcoördinator:
Mw. L. Balaguer Rodriguez;
• Teamleiders;
• Leerlingbegeleider:
Mw. N. Celik;
• Gezinsspecialist:
Dhr. D. van Ommeren;
• Onderwijsspecialist:
Mw. S. Nikolic;
• Dyslexiecoach onderbouw:
Mw. S. de Rooij;
• Dyslexiecoach bovenbouw:
Mw. M. Mokkum;
• Examensecretaris:
Mw. I. Immerzeel;
• Vertrouwenspersonen:
Mw. L. Balaguer Rodriguez
en dhr. S Lensselink.

Leerwegondersteunend Onderwijs
(LWOO)
Op onze school geldt dat in alle
leerwegen LWOO (Leerwegondersteunend Onderwijs) mogelijk is. We hebben een uitgebreide zorgstructuur voor
leerlingen die extra begeleiding nodig
hebben. Leerlingen die gebruik maken
van LWOO komen in een kleinere klas.
Elke klas heeft een mentor die intensief
contact met de leerlingen en ouders
onderhoudt. Er wordt een handelingsplan opgesteld, waardoor de ontwikkeling van de leerling goed te volgen en
te begeleiden is. De zorgcoördinator
en leerlingbegeleider vullen de reguliere
zorg op specialistische terreinen aan.
Voor meer informatie over LWOO bij
LIFE College verwijzen wij u naar het informatieboekje dat u kunt downloaden
via www.lentiz.nl/over-lentiz/publicaties.
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Het ondersteuningsteam (OT)
Soms loopt een leerling vast. Dit kan
zowel didactisch als gedragsmatig
zijn. Daar kunnen allerlei redenen
voor zijn. In die gevallen kan de
school gebruikmaken van het
ondersteuningsteam. Tijdens het OToverleg komen verschillende interne
en externe vertegenwoordigers met
ouders en leerling bij elkaar om samen
tot een oplossing te komen.

Ambtenaar Leerplicht
Eens per twee weken is er een
spreekuur van de Ambtenaar
Leerplicht. Indien uw kind te vaak
ongeoorloofd afwezig is, wordt u door
de Ambtenaar Leerplicht per brief
uitgenodigd voor een gesprek.
De Ambtenaar Leerplicht die vanuit
Schiedam bij de school betrokken is,
is mw. J. Janse.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Aan LIFE College is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) verbonden.
In klas 1 hebben alle leerlingen een
gesprek met de jeugdverpleegkundige.
Meer informatie over het CJG staat op
www.cjgschiedam.nl.
De jeugdverpleegkundige die bij het
LIFE College betrokken is:.
• Mw. C. Vermolen
Pesten
Wij streven als school naar een veilige
leeromgeving voor onze leerlingen en
voelen ons verantwoordelijk voor het
welzijn van leerlingen in onze school.
Pesten past niet bij onze schoolcultuur,
waarin de kernwaarden Respect,
Aandacht, Eerlijk, Steun en Gastvrij
centraal staan. Wij hebben als school
een effectief en structureel beleid tegen
pesten ontwikkeld. Een “pestprotocol”
maakt deel uit van dit beleid. In de
klassen komt het thema “pesten” op
verschillende manieren aan bod. In klas
1 worden speciale lessen aangeboden
waarin groepen leren het pesten in
de klas te voorkomen. Ook bieden wij
themalessen en theatervoorstellingen
over pesten op school.
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8. Vakanties en roostervrije dagen
Leerlingen hebben de verplichte 189
lesdagen per jaar. Wij geven 32 lessen
van 50 minuten per week. De klokuren
onderwijs die verplicht zijn volgens de
wet, worden door alle leerlingen gevolgd.

Overige dagen
Elk jaar is er een aantal ontwikkeldagen
en studiedagen (dagen waarop docenten aan deskundigheidsbevordering en
ontwikkeling van lesmateriaal werken).
Deze dagen worden tijdig gecommuniceerd naar leerlingen en ouders.

Vakantiedagen v
 oortgezet (speciaal) onderwijs 
Herfstvakantie

zaterdag 19 oktober 2019

t/m

zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie

zaterdag 21 december 2019

t/m

zondag 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie

zaterdag 22 februari 2020

t/m

zondag 1 maart 2020

Paasweekeinde

vrijdag 10 april 2020

t/m

maandag 13 april 2020

Koningsdag

maandag 27 april 2020

Meivakantie

donderdag 23 arpil 2020

t/m

woensdag 6 mei 2020

Hemelvaartvakantie

donderdag 21 mei 2020

t/m

zondag 24 mei 2020

Pinksteren

zondag 31 mei 2020

t/m

maandag 1 juni 2020

Zomervakantie

zaterdag 18 juli 2020

t/m

zondag 30 augustus 2020

9. Lestijden en roosterwijzigingen
Lestijden onderbouw vmbo
Uur
1e
2e
Kleine pauze:
3e:
4e
Grote pauze:
5e:
6e
7e
8e

van
08.30
09.20
10.10
10.30
11.20
12.10
12.40
13.30
14.20
15.10

-

tot
09.20 uur
10.10 uur
10.30 uur
11.20 uur
12.10 uur
12.40 uur
13.30 uur
14.20 uur
15.10 uur
16.00 uur

-

tot
09.20 uur
10.10 uur
11.00 uur
11.20 uur
12.10 uur
13.00 uur
13.30 uur
14.20 uur
15.10 uur
16.00 uur
16.50 uur

Lestijden bovenbouw vmbo
Uur
1e
2e
3e
Kleine pauze:
4e
5e:
Grote pauze:
6e
7e
8e
9e

van
08.30
09.20
10.10
11.00
11.20
12.10
13.00
13.30
14.20
15.10
16.00

Roosterwijzigingen
Roosterwijzingen worden via de interne mededelingenborden bekend gemaakt.
De roosterwijzigingen zijn ook op teletekst TV Rijnmond pagina 686 te vinden
(http://www.rijnmond.nl/Homepage/Teletekst).
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10. Gezonde school

11. Absentie, ziekte en schorsing

Het LIFE College is een Gezonde school. Dat betekent dat wij structureel aandacht
besteden aan de gezondheid van onze leerlingen en studenten. Gezonde leerlingen
leren beter! De school werkt hieraan mee op de volgende punten:

Absentie/ziekte
Als uw kind niet naar school kan
komen, dan dient u dat vóór 8:30 uur
kenbaar te maken door het algemene
school nummer te bellen: (010) 473
53 77. Elke leerkracht noteert aan
het begin van de les de afwezigen.
Wanneer de reden van afwezigheid niet
bekend is, worden de ouders gebeld.
Als de afwezigheid niet op school is
gemeld, wordt uw kind geregistreerd
als “ongeoorloofd afwezig”.

1. De schoolkantine heeft het certificaat
‘De gezonde Schoolkantine’. Dit
betekent dat de kantine voldoet aan
de eisen van het Voedingscentrum
en er genoeg gezonde keuze is voor
de lunch en voor tussendoortjes.

3. In de school is een jeugdverpleegkundige die leerlingen/studenten
intensief kan begeleiden bij overgewicht of ondergewicht. Via de
mentor kunnen leerlingen/studenten
worden doorverwezen.

2. In de school staat een watertappunt.
Zo kunnen leerlingen en studenten
hun flesjes hygiënisch vullen met
schoon drinkwater.

4. Bewegen hoort bij een gezonde
levensstijl. Na schooltijd worden door
jongerenwerkers elke middag diverse
sportieve activiteiten georganiseerd
voor leerlingen en studenten.
5. Studenten van onze mbo-opleiding
Food & Lifestyle geven voorlichting
over gezonde voeding en een
gezonde leefstijl.
6. Elk jaar wordt op de Dag van de
Duurzaamheid (begin oktober)
aandacht besteed aan gezonde
duurzame voeding en een gezonde
levensstijl. In samenwerking
met mbo-studenten wordt een
programma opgezet waardoor
leerlingen/studenten bewuster
worden van hun keuzes in voeding
en bewegen.
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Te laat
Leerlingen die te laat komen, worden
geregistreerd en vervolgens toegelaten
in de les. De leerling moet zich de
dag erna om 07.45 uur melden op
school. Regelmatig te laat komen
wordt aangemerkt als ongeoorloofd
schoolverzuim en wordt gemeld bij de
Ambtenaar Leerplicht.

Buitengewoon verlof
Alleen in die gevallen waarin de
Leerplichtwet dat toestaat, kan buitengewoon verlof worden verleend.
Aanvragen moeten altijd schriftelijk
ingediend worden bij de teamleider waar
uw zoon/dochter onder valt. Formulieren
zijn aanwezig bij de administratie.

Schorsing
In geval van ernstige overtredingen,
bijvoorbeeld lichamelijk of verbaal
geweld, drugs- of alcoholgebruik
gedurende de reguliere schooltijd,
kan worden overgegaan tot
schorsing. De ouders ontvangen
hiervan schriftelijk en/of telefonisch
bericht met de toedracht van de
zaak. In deze gevallen worden
de ouders uitgenodigd voor een
gesprek. Hierbij geldt dat de leerling
niet wordt toegelaten op school
voordat het gesprek met de ouders
heeft plaatsgevonden. In het geval
van meerdaagse schorsing wordt
een officiële melding gedaan bij de
onderwijsinspectie.

Ongeoorloofd verzuim
De leerlingen volgen alle lessen van
hun lesrooster. Afwezigheid die niet
als geoorloofd in de Leerplichtwet
omschreven staat, melden wij als
ongeoorloofd verzuim aan de afdeling
leerplicht van de gemeente.
Na verzuim (om wat voor reden dan
ook) wordt van de leerling verwacht
dat hij/zij zelf afspraken maakt om zo
snel mogelijk het gemiste werk in te
halen. Natuurlijk zijn de mentoren altijd
bereid om te helpen bij het maken van
een inhaalplan. Openstaande te laat
meldingen moeten vóór elke vakantie
worden ingehaald. Als dit niet het
geval is, doet de betreffende leerling
naast het inhalen van de lestijd ook
nog corveetaken.
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12. Financieel
In de schoolgids (die vanaf 1 oktober
2019 op de website staat) staat een
uitgebreid overzicht van alle kosten
die bij u in rekening worden gebracht.
Bij vragen hierover kunt u zich het
beste wenden tot de teamleider.
De teamleider beschikt over informatie
van organisaties en instellingen
die u kunnen helpen wanneer u
ondersteuning nodig heeft bij de
betaling van de schoolkosten.
Boeken en leermiddelen
Ons schoolbeleid is erop gericht
om de kosten voor ouders zo laag
mogelijk te houden.
De school heeft een overeenkomst
met de boekenleverancier Iddink. Voor
de zomervakantie worden de boeken
per ingeschreven leerling door de
leerling/ouder zelf besteld.
Iddink maakt aan de hand van de
individuele bestellijst het boekenpakket
per leerling gereed en levert, uiterlijk
1 week voor de aanvang van het
cursusjaar, de boeken af op het
huisadres van de leerling. U betaalt
hiervoor een borg van € 75,-.

Overige kosten
• Beschermende kleding
bij Techniek
Voor leerlingen in techniek is
standaard beschermende kleding
verplicht: overall, shirt, schoenen
en veiligheidsbril. Dit in verband
met veiligheidseisen. Wij schaffen
die gezamenlijk aan om de kosten
hiervan zo laag mogelijk te houden.
Voor deze beschermende kleding
wordt een bedrag van € 75,- bij u
in rekening gebracht.
• Sportkleding bij Sport,
Dienstverlening & Veiligheid
Er wordt sportkleding aangeschaft
voor leerlingen van SD&V in de
bovenbouw. De kleding wordt
gefinancierd met gelden die worden
verdiend met de uitvoering van
projecten voor externen door de
leerlingen zelf. Dit kost u dus niks!
• Laptop
Derdejaars leerlingen van de
afdelingen SD&V, Handel &
Ondernemen, Media & Design,

Zorg & Welzijn en Horeca & Food
schaffen een laptop aan. De school
levert ook een bijdrage in de
aanschaf van de laptop. De kosten
voor de laptop liggen voor u rond de
€ 270 en dit bedrag kan in termijnen
worden betaald.

Verzekering
Voor alle leerlingen is een scholierenongevallenverzekering afgesloten met
een 24-uursdekking. Daarnaast heeft
de school een WA-verzekering die
de schade dekt die aan de school
verwijtbaar is. In geval van schade
moet u zich binnen 24 uur wenden tot
de teamleider.

• Kluisje
Elke leerling leent op school
een kluisje. Is een leerling een
sleutel kwijt dan wordt er een
bedrag van € 10,- in rekening
gebracht voor een nieuwe sleutel.
Waardevolle spullen (telefoon,
muziekapparatuur, portemonnee
e.d.) dienen opgeborgen te worden
in het kluisje. Ook tijdens de
gymlessen is het raadzaam om
waardevolle spullen op te bergen
in het kluisje. De school kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor
diefstal van spullen.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt
€ 50,-. U ontvangt hiervoor een
rekening. Indien deze niet betaald
wordt zal o.a. voor het schoolreisje
apart betaald moeten worden.
Er kan betaald worden met een
waardecoupon van het
Jeugdfonds Schiedam.

Tegemoetkoming in de kosten
Ouders kunnen een beroep doen op
verschillende fondsen om extra geld te
krijgen voor schoolkosten;
• Schiedam: Jeugdfonds Schiedam;
• Landelijk: DUO (voorheen
Informatie Beheer Groep).
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13. Algemene schoolzaken
Raad van Bestuur
De leiding van de Lentiz onderwijsgroep
is in handen van de Raad van Bestuur:
Dhr. G. Kant en Dhr. R. van Dam.
Voorzitter van deze Raad is Dhr. G.
Kant. Correspondentie kan gericht
worden aan het secretariaat, t.a.v.
Mw. P.J. Don - Van der Bent
Postbus 3040
3130 CA Vlaardingen
Tel.: (010) 434 99 25

Stafbureau en Administratie
In het Cincinnati-gebouw aan de
Schiedamsedijk in Vlaardingen is het
stafbureau gehuisvest met onder
andere de financiële en personele
administratie van de
Lentiz onderwijsgroep.
Postadres van het stafbureau:
Postbus 3040
3130 CA Vlaardingen
Bezoekadres van het stafbureau:
Schiedamsedijk 114
3134 KK Vlaardingen
Tel.: (010) 434 99 25

Administratie
Voor bijna alle administratieve
zaken kunt u gewoon terecht bij de
administratie van Lentiz | LIFE College.
De administratie is rechtstreeks
bereikbaar via telefoonnummer
(010) 473 53 77 of via e-mail:
info@lifecollege.nl
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Aantekeningen

Klachtenregelingen
en leerlingenstatuut,
vertrouwenspersonen
Leerlingen en ouders hebben
rechten die zijn vastgelegd in
een klachtenregeling en een
leerlingenstatuut van de Lentiz
onderwijsgroep. Zie de website:
www.lentiz.nl. Waar dat nodig is,
kunnen leerlingen en hun ouders voor
raad en ondersteuning terecht bij onze
vertrouwenspersonen,
mw. L. Balaguer Rodriguez en dhr. S.
Lensselink. Zij zijn bereikbaar via het
telefoonnummer van de school.

Vragen over onderwijs
Heeft u vragen over het onderwijs
die u niet op school kunt stellen,
dan kunt u altijd contact opnemen met
de oudercontactpersonen of met de
Inspectie van het Onderwijs:
www.onderwijsinspectie.nl/contact.

Inspectie
Het LIFE College valt onder de
Inspectie van het Onderwijs:
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
088-669 60 60
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Parallelweg 401
3112 NA Schiedam
t. (010) 473 53 77
info@lifecollege.nl
www.lifecollege.nl

