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DE SCHOOLGIDS 
 
De schoolgids is een naslagwerk met informatie over het Veurs Lyceum. Via onze website houden wij u op 
de hoogte van actueel nieuws en schoolse zaken. Waar in de schoolgids wordt gesproken over ouders, 
worden ook verzorgers en andere wettelijk vertegenwoordigers bedoeld. 
 
MISSIE EN VISIE 
 
Het Veurs Lyceum is een interconfessionele school voor voortgezet onderwijs en biedt de opleidingen 
mavo, havo, atheneum en gymnasium in Leidschendam. 
 
MISSIE 
 
Het Veurs Lyceum biedt de vertrouwde, veilige basis van waaruit je kan groeien; we zijn een betrokken 
school voor blijvende ontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat we gezamenlijk verder komen. 
 
We vinden het belangrijk dat wij ons blijven ontplooien. Daarom bieden we keuzevrijheid in het leerproces 
en begeleiden we de leerlingen met aandacht bij het opdoen van kennis en de ontwikkeling van 
vaardigheden. We hechten er veel waarde aan dat ook medewerkers blijven leren. 
 
Het Veurs Lyceum biedt uitdagend onderwijs dat in verbinding staat met de wereld om ons heen. Zo leiden 
wij maatschappelijk betrokken leerlingen op die in staat zijn om nu en in de toekomst hun bijdrage te 
leveren aan een continu veranderende wereld. 
   
VISIE 
 
Effectief leerklimaat 
Het Veurs Lyceum biedt een inspirerend en samenhangend onderwijsprogramma, met duidelijke, 
uitdagende leerdoelen. 
 
Op het Veurs Lyceum zetten we in op de ontwikkeling van vaardigheden en het vergaren van kennis. De 
docent handelt als professional en begeleidt, waardoor de leerlingen worden gestimuleerd zelf actief hun 
kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. 
De curricula zijn doelgericht en stijgen boven de methode uit. We bieden verschillen in uitdaging voor 
verschillende leerlingen, zodat iedereen de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Zo komen we 
individueel en op groepsniveau tot het beste onderwijs. 
 
Persoonlijke ontwikkeling 
Wij begeleiden leerlingen in hun groei naar zelfstandigheid. Op onze school voelen we ons “rustig en fijn.”  
Iedereen heeft zijn eigen plek en rol, voelt zich gezien en gesteund. Er is vertrouwen. Leerlingen weten dat 
er in ze geloofd wordt. We hebben hoge verwachtingen van elkaar. 
 
Het Veurs Lyceum faciliteert en stimuleert keuzevrijheid in het programma. De coachende mentor helpt de 
leerling hier zijn weg in te vinden. We geloven in eigenaarschap van de leerling voor het leerproces. 
Hiermee groeit het inzicht in en de verantwoordelijkheid voor het leren van de leerling. 
Inzet doet ertoe; de aandacht verschuift van het niet kunnen naar het nog niet kunnen. Op onze school leer 
je hoe te leren. We maken ook gebruik van vaardighedenonderwijs. 
 
Op het Veurs Lyceum leren leerlingen wie zij zijn en wat zij willen. Zo leren zij zowel nu als in de toekomst 
weloverwogen keuzes te maken. 
 

http://www.veurslyceum.nl/
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In contact met de ander 
We zijn betrokken bij de school en bij elkaar. Op het Veurs Lyceum hebben wij een open en nieuwsgierige 
houding. Leerlingen, medewerkers en ouders werken samen aan ontwikkeling. Leerlingen zijn 
medeverantwoordelijk voor het leerproces en ouders zijn daarbij actief betrokken. Zo scheppen we een 
effectieve leeromgeving. 
  
Er is een grote sociale cohesie binnen de school. Medewerkers en leerlingen vragen en ontvangen feedback 
van elkaar en komen daarmee tot steeds verdere ontwikkeling van zichzelf en van het onderwijs. 
 
De wereld om ons heen 
We verbinden ons met de wereld om ons heen. Dit realiseren we zowel binnen de lessen, als daarbuiten. 
Vakken worden zo contextrijk mogelijk en in onderlinge samenhang aangeboden. Zo bereiden wij onze 
leerlingen voor op hun bijdrage in de maatschappij, opdat zij hun plek vinden in een veranderende wereld. 
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ORGANISATIE 
 
BESTUUR 
 
Het Veurs Lyceum maakt deel uit van de Scholengroep Spinoza. Het bevoegd gezag van de scholengroep 
wordt gevormd door het College van Bestuur. Het toezicht is ondergebracht bij de Raad van Toezicht. 
 
Scholengroep Spinoza 
Postbus 35 
2270 AS Voorburg 
T  070 - 4199400 
E  info@scholengroepspinoza.nl 
W  www.scholengroepspinoza.nl 
 
COLLEGE VAN BESTUUR 
 
Voorzitter      dhr. drs. P.A.W. (Peter) Lamers  
 
SCHOOLLEIDING 
 
De schoolleiding (het MT) bestaat uit de directie en de teamleiders. De directie bestaat uit de rector, de 
conrector bedrijfsvoering en de conrector onderwijs. De conrector onderwijs is de direct leidinggevende 
van de teamleiders. De teamleiders dragen zorg voor de dagelijkse leiding van de afdelingen en zij zijn 
verantwoordelijk voor de leerlingzaken, het onderwijs en personeel binnen hun afdeling. De teamleiders 
zijn, na de mentoren en vakdocenten, het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. 
 
Directie 
Rector       dhr. drs. P.M. (Philip) de Vries MEL 
Conrector bedrijfsvoering    mw. M.C. (Melissa) Schneider-Koeners 
Conrector onderwijs     dhr. G.B. (Guus) Rus MSc MME 
 
Teamleiders 
Teamleider brugklassen   mw. X. (Xandra) Hesseling 
Teamleider havo/vwo klas 2-3    mw. ir. A. (Anke) van Doorn 
Teamleider mavo klas 2-3-4    dhr. D. (Denny) Zancada 
Teamleider havo bovenbouw klas 4-5   dhr. drs. ir. C. (Cyril) Rothkrantz 
Teamleider vwo bovenbouw klas 4-5-6   dhr. drs. J-P. (Jan-Paul) Middelburg 
 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
Voorzitter      dhr. drs.  F. (Floris) Scheper 
Secretaris      mw. J. (Jolanda) Heemskerk 
E  mr@veurslyceum.nl 
 
OUDERRAAD EN LEERLINGENRAAD 
 
E  ouderraad@veurslyceum.nl, leerlingenraad@veurslyceum.nl   
Informatie over de ouderraad en leerlingenraad kunt u vinden op onze website. 
 
Mentoren, docenten en overige medewerkers van de school: 
namen en e-mailadressen kunt u vinden op onze website. 

mailto:info@scholengroepspinoza.nl
http://www.scholengroepspinoza.nl/
mailto:mr@veurslyceum.nl
mailto:ouderraad@veurslyceum.nl
mailto:leerlingenraad@veurslyceum.nl
https://www.veurslyceum.nl/ouders#ouderraad
https://www.veurslyceum.nl/leerlingen#leerlingenraad
https://www.veurslyceum.nl/onze-school#personeel
https://www.veurslyceum.nl/onze-school#personeel
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COMMUNICATIE 
 
INFORMATIE 
 
Wij houden u op de hoogte via de volgende kanalen. 
 

• Actuele informatie over de klas of uw kind ontvangt u op uw persoonlijke e-mailadres. 
U kunt uw e-mailadres controleren in ons administratiesysteem Magister. 

• Op www.veurslyceum.nl kunt u informatie vinden over nieuws, roosters, activiteiten e.d. Ook de 
agenda met data van ouderavonden e.d. kunt u daar vinden. 

• Volg ons ook op Facebook, Instagram en LinkedIn. Hier worden berichten geplaatst over 
excursies, reizen en allerlei andere nieuwtjes. 

• In Magister zijn de cijfers en aan/afwezigheid van uw kind(eren) zichtbaar. Met de  door de school 
verstrekte inlogcode kunt u inloggen in Magister. Bij eventuele  problemen met inloggen kunt u 
contact opnemen met de applicatiebeheerder Corine Groen via grn@veurslyceum.nl. 

• Gedurende het schooljaar ontvangt u informatiebulletins. Deze worden digitaal verstuurd aan 
leerlingen en ouders. Hiervoor worden de e-mailadressen gebruikt zoals die staan vermeld in 
Magister. 

• Regelmatig vragen wij door middel van digitale enquêtes naar de tevredenheid of de mening van 
leerlingen en ouders. 

• Aan het begin van het schooljaar is er een ouderavond voor iedere jaarlaag. Twee maal per jaar zijn 
er tafeltjesavonden om de resultaten van uw kind te bespreken. In het geval ouders gescheiden zijn 
vragen wij hen om samen op de ouderavonden te komen of elkaar te informeren. Het is niet 
mogelijk om aparte afspraken te maken. 

 
WIJZIGINGEN DOORGEVEN 
 
Wilt u alstublieft bij een verhuizing de nieuwe adresgegevens doorgeven aan de administratie van de 
school via info@veurslyceum.nl? Dit geldt ook voor wijzigingen van het mobiele telefoonnummer,  
e-mailadres of bankgegevens. 
 

http://www.veurslyceum.nl/
https://www.veurslyceum.nl/roosters
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jkw7D2FdvfBc4Kz2CQfwYcbch8D8n1B7MCBtD7p272k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jkw7D2FdvfBc4Kz2CQfwYcbch8D8n1B7MCBtD7p272k/edit?usp=sharing
http://www.veurslyceum.nl/Roosters/Jaaragenda.aspx
https://nl-nl.facebook.com/veurslyceum
https://www.instagram.com/veurs_lyceum/
https://nl.linkedin.com/company/veurs-lyceum
https://nl.linkedin.com/company/veurs-lyceum
https://veurslyceum.magister.net/
mailto:grn@veurslyceum.nl
mailto:info@veurslyceum.nl
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VAKANTIEREGELING EN JAARAGENDA 
 
De vakantieregeling en de actuele jaaragenda vindt u op onze website. 
 
Let op! In de loop van het schooljaar kunnen wijzigingen worden aangebracht in de jaaragenda. 
 
 

Start schooljaar 2022-2023 ma 22 augustus 2022  

Herfstvakantie ma 24 oktober 2022 vr 28 oktober 2022 

Kerstvakantie ma 26 december 2022 vr 06 januari 2022 

Voorjaarsvakantie ma 27 februari 2023 vr 03 maart 2023 

Pasen ma 10 april 2023  

Meivakantie ma 24 april 2023 vr 05 mei 2023 

Hemelvaart do 18 mei 2023 vr 19 mei 2023 

Pinksteren ma 29 mei 2023  

Zomervakantie ma 10 juli 2023 vr 18 augustus 2023 

Start schooljaar 2023-2024 ma 21 augustus 2023  

 
 
STUDIEDAGEN / SECTIEONTWIKKELDAGEN 
 
Een aantal dagen in het schooljaar hebben de collega’s van het Veurs Lyceum een studiedag. Er wordt dan 
onder andere gewerkt aan onderwijsontwikkeling. Op deze dagen heeft uw zoon/dochter geen les: 
 
maandag 22 augustus 2022 
donderdag 15 december 2022 
donderdag 9 maart 2023  
woensdag 15 maart 2023 
dinsdag 4 juli 2023 
 

http://www.veurslyceum.nl/Roosters/Vakantierooster.aspx
http://www.veurslyceum.nl/Roosters/Jaaragenda.aspx
https://www.veurslyceum.nl/roosters
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OPLEIDINGEN 
 

Op het Veurs Lyceum bieden wij mavo (vmbo tl), havo, atheneum en gymnasium aan. 
 
De school kent een eenjarige brugklas. Opstromen van mavo naar havo of havo naar vwo is in latere 
leerjaren mogelijk.   
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HOE GEVEN WIJ LES? 
 
FLEXROOSTER 
 
Niet elke leerling heeft hetzelfde nodig. Dat is de reden waarom wij het flexrooster hebben.  
We vinden het bovendien belangrijk om onze leerlingen zelf keuzes te geven en te leren maken in hun 
lesrooster. In het flexrooster kiezen de leerlingen zelf extra ondersteuning of verdieping in bepaalde 
vakken of kiezen zij voor rustig werken in stilte.   
 
Vaklessen 
Elke lesdag heeft een leerling drie vaklessen waarin de vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, 
aardrijkskunde, geschiedenis, digitale geletterdheid, sportklas, onderzoek en ontwerpen, biologie, 
lichamelijke opvoeding, geschiedenis, kunst, muziek en in de hogere leerjaren ook in maatschappijleer, 
beweging/sport en maatschappij, economie, natuurkunde en scheikunde worden aangeboden.  
Bij het gymnasium doet komen daar Latijn en later ook Grieks bij.  
 
De vaklessen duren 80 minuten. De docent geeft uitleg en biedt begeleiding. De leerlingen werken 
zelfstandig, met een klasgenoot of aan een groepsopdracht. Na elke vakles is er pauze.  
 

 
Les Duur Inhoud 

1  8:15 - 8:55 40 min FLEX-uur: extra ondersteuning of verdieping 

2  9:00 - 10:20 80 min Vakles 1 
 

Pauze 

3  10:50 - 12:10 80 min Vakles 2 
 

Pauze 

4  12:40 - 14:00 80 min Vakles 3 
 

Pauze 

5  14:15 - 14:55 40 min Huiswerkklas: huiswerk maken onder begeleiding 
Vakles 4: in de bovenbouw 

6  14:55 - 15:35 40 min FLEX-uur: extra ondersteuning of verdieping 
Vakles 4: in de bovenbouw 

 

Huiswerkklas 
In de eerste en tweede klas eindigt elke leerling de dag met 40 minuten huiswerkklas. Leerlingen kunnen 
dan vragen stellen aan de docent en leren hoe zij het beste hun huiswerk kunnen verdelen over de week. 
Ook is er aandacht voor leren leren en het ontwikkelen van executieve functies die het leren ondersteunen. 
Tevens monitort de mentor of het goed gaat met de leerlingen en worden zij geholpen met huiswerk 
maken of het plannen van de flexuren.  
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Flexuren 
Elke leerling volgt iedere week vijf flexuren. Dat kan aan het begin en/of aan het einde van de dag. Er kan 
gekozen worden voor vakken die de leerling leuk vindt en dus graag meer over wil weten en/of voor vakken 
waar de leerling juist extra hulp voor wil hebben. De mentor helpt bij het kiezen en leert de leerlingen ook 
verstandige keuzes te maken. De leerling doet het dus niet alleen: de mentor houdt een nauwe vinger aan 
de pols en onderhoudt contact met thuis.   
 
In de flexuren kan ook gekozen worden voor extra sport.  
 
Wil een leerling graag vroeg uit zijn, dan kunnen de flexuren in de ochtend gekozen worden.  
Een leerling die graag wat later begint, kan de flexuren in de middag kiezen.   
 
Met ons flexrooster doen we recht aan de verschillen tussen leerlingen.  
 
De flexuren kunnen op 3 manieren ingevuld worden door de leerlingen: 
 
Studiewerktijd Leerlingen werken in aanwezigheid van een docent alleen of samen aan  

huiswerk, opdrachten of projecten. 
 
Vakstudiewerktijd  Leerlingen werken onder begeleiding van een docent aan een bepaald  vak: extra  

ondersteuning of verdieping.  
 
Stiltestudiewerktijd  Leerlingen werken zelfstandig en in stilte aan schoolwerk. 
 
 

In ons Open Leercentrum (OLC) kunnen de leerlingen de hele dag terecht voor flexuren of als zij rustig 
willen (samen)werken. In het OLC is te allen tijde toezicht aanwezig. 
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VEURS MODEL 
 
In de onderbouw werken wij met een eigen pedagogisch didactisch model: het Veurs Model. 
 
Het Veurs Model is een krachtig hulpmiddel om te zorgen voor een goed pedagogisch klimaat.  
 
Docenten hanteren een aantal dezelfde regels. Deze gaan uit van drie principes: 
 
1. Uitgestelde aandacht 
2. Systematische verdeling van de aandacht 
3. Herkenbaarheid van leselementen. 
 
Door deze werkregels: 
• kunnen de leerlingen tijdens de lessen geconcentreerd en rustig werken; 
• heeft de docent meer tijd om alle leerlingen te helpen; 
• leren de leerlingen zelfstandig problemen met het schoolwerk op te lossen; 
• worden de leerlingen goed voorbereid op hun verdere schoolcarrière. 
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TECHNASIUM OP HET VEURS LYCEUM 
 
WAT IS HET TECHNASIUM? 
 
Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. Wij 
bieden Technasium ook aan voor mavo leerlingen. Op dit moment zijn er 103 Technasiumscholen, 
verspreid door heel Nederland. Voor leerlingen op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen 
(O&O) centraal. Voor de mavo heet het vak vanaf klas 3 Technologie & Toepassing (T&T) en voor havo en 
vwo heet het vak tot en met het eindexamen Onderzoek & Ontwerpen (O&O). In deze erkende 
eindexamenvakken werken leerlingen in teamverband projectmatig aan actuele bètatechnische 
opdrachten uit de praktijk.  
 
Dat gebeurt dus vanaf de brugklas tot en met het examen. Doordat Technasiumleerlingen al vroeg kennis 
maken met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek, 
worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Binnen het 
Technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de 
bètatechniek. Zoals creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, 
projectmatig werken, presenteren, organiseren en proces- en kennisgericht werken.  
 
De Technasiumformule bestaat uit verschillende onderdelen: 

• Activerende didactiek: de Technasiumdocent heeft een coachende rol en krijgt scholing. 
• Samenwerking met bedrijfsleven en hoger onderwijs: om een link met de praktijk te leggen werkt 

het technasium samen met het bedrijfsleven en hoger onderwijs. Tijdens projecten voor het vak 
O&O gaan leerlingen aan de slag met vraagstukken van échte opdrachtgevers. 

• Elk technasium heeft een Technasiumwerkplaats met ruimte voor diverse activiteiten. 
• Een opleiding met een moderne bèta-cultuur: er wordt op het Technasium aandacht besteed aan 

talentontwikkeling en activiteiten buiten de school zoals de Technasium Top Award en andere 
activiteiten. 

 
 

  

https://www.technasium.nl/netwerken/overzicht
https://www.technasium.nl/content/onderzoek-ontwerpen
https://www.technasium.nl/content/onderzoek-ontwerpen
https://www.technasium.nl/alles-over-technasium/
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LESSENTABELLEN 
 
Lessentabel brugklas 
Lessentabel klas 2 
Lessentabel klas 3 
Lessentabel bovenbouw  
 

  

http://veurslyceum.nl/downloads/Lessentabel-2022-2023-klas-1.pdf
http://veurslyceum.nl/downloads/Lessentabel-2022-2023-klas-2.pdf
http://veurslyceum.nl/downloads/Lessentabel-2022-2023-klas-3.pdf
http://veurslyceum.nl/downloads/Lessentabel-2022-2023-bovenbouw.pdf
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RESULTATEN 
 
Eindexamenresultaten laatste schooljaren. 
 

mavo  

2021-2022 100% 

2020-2021 100% 

2019-2020 100% 

2018-2019 87% 

 
havo  

2021-2022 86% 

2020-2021 89% 

2019-2020 98% 

2018-2019 82% 

 
vwo  

2021-2022 82% 

2020-2021 95% 

2019-2020 98% 

2018-2019 77% 
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DOORSTROOM SCHOOLJAAR 2022-2023 
 

Leerjaar 1 % mavo-havo-vwo Veurs Lyceum aantal Leerlingen 

bevorderd 99,3% naar 2e leerjaar op het Veurs Lyceum 92,6% 138 149 

  naar 2e leerjaar buiten het Veurs Lyceum 6,7% 10  

niet bevorderd 0,7% doubleren in 1e leerjaar op het Veurs Lyceum 0% 0  

  opleiding voortzetten buiten het Veurs Lyceum 0,7% 1  

Leerjaar 2 % mavo-havo-vwo Veurs Lyceum aantal Leerlingen 

bevorderd 99,2% naar 3e leerjaar mavo op het Veurs Lyceum 34,3% 44 128 

  naar 3e leerjaar havo op het Veurs Lyceum 30,5% 39  

  naar 3e leerjaar vwo op het Veurs Lyceum 24,2% 31  

  naar 3e leerjaar buiten het Veurs Lyceum 10,2% 13  

niet bevorderd 0,8% doubleren in 2e leerjaar op het Veurs Lyceum 0,8% 1  

  opleiding voortzetten buiten het Veurs Lyceum 0% 0  

Leerjaar 3 % mavo Veurs Lyceum aantal Leerlingen 

bevorderd 84,2% naar 4e leerjaar mavo op het Veurs Lyceum 81,6% 31 38 

  naar 4e leerjaar mavo buiten het Veurs Lyceum 2,6% 1  

niet bevorderd 15,8% doubleren in 3e leerjaar mavo op het Veurs Lyceum 2,6% 1  

  opleiding voortzetten buiten het Veurs Lyceum 13,2% 5  

Leerjaar 3 % havo Veurs Lyceum aantal Leerlingen 

bevorderd 80% naar 4e leerjaar havo op het Veurs Lyceum 80% 36 45 

  naar 4e leerjaar havo buiten het Veurs Lyceum 0% 0  

niet bevorderd 20% doubleren in 3e leerjaar havo op het Veurs Lyceum 2,2% 1  

  doubleren in 3e leerjaar mavo op het Veurs Lyceum 4,4% 2  

  afstroom naar 4e leerjaar mavo op het Veurs Lyceum 11,1% 5  

  opleiding voortzetten buiten het Veurs Lyceum 2,2% 1  

Leerjaar 3 % vwo Veurs Lyceum aantal Leerlingen 

bevorderd 96,7% naar 4e leerjaar vwo op het Veurs Lyceum 93,3% 28 30 

  naar 4e leerjaar vwo buiten het Veurs Lyceum 3,3% 1  

niet bevorderd 3,3% doubleren in 3e leerjaar vwo op het Veurs Lyceum 0% 0  

  afstroom naar 4e leerjaar havo op het Veurs Lyceum 3,3% 1  

  opleiding voortzetten buiten het Veurs Lyceum 0% 0  

Leerjaar 4 % mavo Veurs Lyceum aantal Leerlingen 

geslaagd 100% diploma behaald 100% 59 59 

  diploma behaald en opleiding voortzetten in 4 havo 28,8% 17  

niet geslaagd 0% doubleren in 4e leerjaar mavo op het Veurs Lyceum 0% 0  

Leerjaar 4 % havo Veurs Lyceum aantal Leerlingen 

bevorderd 74,5% naar 5e leerjaar havo op het Veurs Lyceum 74,5% 38 51 

  naar 5e leerjaar havo buiten het Veurs Lyceum 0% 0  

niet bevorderd 25,5% doubleren in 4e leerjaar havo op het Veurs Lyceum 11,8% 6  

  opleiding voortzetten buiten het Veurs Lyceum 13,7% 7  

Leerjaar 4 % vwo Veurs Lyceum aantal Leerlingen 

bevorderd 88,2% naar 5e leerjaar vwo op het Veurs Lyceum 88,2% 15 17 

  naar 5e leerjaar vwo buiten het Veurs Lyceum 0% 0  

niet bevorderd 11,8% doubleren in 4e leerjaar vwo op het Veurs Lyceum 5,9% 1  

  afstroom naar 5e leerjaar havo op het Veurs Lyceum 5,9% 1  

  afstroom naar 4e leerjaar havo op het Veurs Lyceum 0% 0  

  opleiding voortzetten buiten het Veurs Lyceum 0% 0  

Leerjaar 5 % havo Veurs Lyceum aantal Leerlingen 

geslaagd 86,4% diploma behaald 86,4% 38 47 

  voortijdig teruggetrokken of gespreid examen  3  

  diploma behaald en opleiding voortzetten in 5 vwo  0  

niet geslaagd 13,6% doubleren in 5e leerjaar havo op het Veurs Lyceum 2,3% 1  

  opleiding voortzetten buiten het Veurs Lyceum  11,3% 5  

Leerjaar 5 % vwo Veurs Lyceum aantal Leerlingen 

bevorderd 100% naar 6e leerjaar vwo op het Veurs Lyceum 100% 18 18 

  naar 6e leerjaar vwo buiten het Veurs Lyceum 0% 0  

niet bevorderd 0% doubleren in 5e leerjaar vwo op het Veurs Lyceum 0% 0  

  afstroom naar 5e leerjaar havo op het Veurs Lyceum 0% 0  

  opleiding voortzetten buiten het Veurs Lyceum 0% 0  

Leerjaar 6 % vwo Veurs Lyceum aantal Leerlingen 

geslaagd 82,4% diploma behaald 82,4% 28 36 

  voortijdig teruggetrokken of gespreid examen  2  

niet geslaagd 17,6% doubleren in 6e leerjaar vwo op het Veurs Lyceum 2,9% 1  

  opleiding voortzetten buiten het Veurs Lyceum 14,7% 5  
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BEGELEIDING EN LEERLINGONDERSTEUNING 
 

 
MENTOR 
 
Elke klas of groep heeft een eigen mentor. Deze docent heeft extra aandacht voor de klas, onderhoudt 
contact met de andere docenten en probeert een zo goed mogelijk totaalbeeld van de leerling te krijgen. 
De mentor is voor ouders het eerste aanspreekpunt en zal hen daarom het best kunnen informeren als er 
vragen zijn.  
 
Iedere brugklas krijgt ook een tweetal leerlingmentoren toegewezen. Dit zijn leerlingen die in de derde klas 
of hoger zitten. Als leerlingen moeite hebben met plannen of de overstap van de basisschool naar de 
middelbare school wat lastig vinden, dan kunnen deze leerlingmentoren een extra hulp zijn.  
   
ANTIPESTPROTOCOL 
 
Wij besteden veel aandacht aan respectvol omgaan met elkaar. Pesten mag niet! Niet in de les, niet 
daarbuiten en ook niet via sociale media. Dat wil niet zeggen dat op onze school nooit iemand wordt 
gepest. Om dat goed aan te kunnen pakken hebben wij een antipestprotocol. U kunt ons antipestprotocol 
downloaden via onze website. 
   
PASSEND ONDERWIJS 
 
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht geworden. Het uitgangspunt van deze wet is 
dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende 
onderwijsplek krijgen. Iedere school in het voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden heeft een 
schoolondersteuningsprofiel opgesteld om aan te geven welke ondersteuning de school biedt in de 
zogenoemde  basisondersteuning, extra ondersteuning en diepteondersteuning. De basisondersteuning 
omvat de ondersteuning die school zelf kan bieden aan leerlingen. Extra ondersteuning is aanvullende 
begeleiding in school die aan leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte geboden kan worden. 
Extra ondersteuning wordt gefinancierd vanuit het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. De invulling 
van de begeleiding wordt in overleg met ouders, de leerling, de mentor, de coördinatoren passend 
onderwijs en de consulent van het Samenwerkingsverband bepaald. Diepteondersteuning betreft speciaal 
onderwijs en wordt niet binnen onze school aangeboden. U kunt ons ondersteuningsprofiel downloaden 
via onze website of opvragen bij de administratie van de school. 
   
COÖRDINATOR PASSEND ONDERWIJS (ZORGCOÖRDINATOR) 
 
De interne zorg op het Veurs Lyceum wordt gecoördineerd door de coördinator passend onderwijs. De 
coördinator ondersteunt de mentoren en bewaakt het proces van passend onderwijs op het Veurs Lyceum. 
Op de website van school kunt u onze zorgkaart vinden, waarop staat beschreven hoe wij handelen als er 
zorgen om een leerling zijn.  
 
  

http://veurslyceum.nl/downloads/Anti-Pestprotocol-2022.pdf
https://veurslyceum.nl/downloads/Schoolondersteuningsprofiel.pdf
https://veurslyceum.nl/downloads/Schoolondersteuningsprofiel.pdf
https://veurslyceum.nl/downloads/Zorgkaart-Veurs-Lyceum-2022.pdf
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SCHOOLVRAGENLIJST 
 
In de brugklas wordt de schoolvragenlijst afgenomen bij alle leerlingen. Met de resultaten van de 
schoolvragenlijst krijgen mentoren inzicht in het welbevinden, de schoolbeleving, huiswerkattitude en de 
sociaal-/emotionele ontwikkeling van leerlingen in hun klas. Ook zijn er vragen over pesten en gepest 
worden opgenomen in de vragenlijst. De resultaten van de schoolvragenlijst worden door mentoren 
besproken met de coördinator passend onderwijs. Bij zorgwekkende resultaten gaat de mentor in gesprek 
met de leerling en/of ouders. Op basis van de uitkomst kan de mentor ouders adviseren om begeleiding te 
zoeken zoals psychologische hulp of een training op het gebied van faalangst, sociale vaardigheden of 
weerbaarheid. 
   
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 
 
Op Veurs Lyceum wordt schoolmaatschappelijk werk (SMW) aangeboden door Schoolformaat.  De 
schoolmaatschappelijk werkster kan zelf een aantal gesprekken met een leerling voeren als er iets aan de 
hand is. Ook kan zij adviseren over hulp en eventueel helpen bij de aanmelding daarvoor. Er zal altijd 
toestemming van ouders of leerlingen (16+) gevraagd worden voordat een aanmelding gedaan wordt of 
privégegevens uitgewisseld worden met externe hulpverleners. 
 
JEUGDGEZONDHEIDSZORG ZUID-HOLLAND WEST 
 
In de tweede klas en de derde klas mavo of vierde klas havo/vwo wordt een algemeen onderzoek 
uitgevoerd door de verpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Leerlingen worden alleen gezien 
door de verpleegkundige als daarvoor toestemming is van ouders. 
 
Bij zorgwekkend ziekteverzuim werkt Veurs Lyceum samen met de jeugdartsen en de verpleegkundige van 
JGZ. Het doel van deze samenwerking is waarborgen dat leerlingen zo goed mogelijk aan het 
lesprogramma kunnen (blijven) deelnemen. Als school ziekteverzuim zorgwekkend vindt, zal contact 
gezocht worden met ouders om de situatie te bespreken en eventueel afspraken te maken over terugkeer 
op school. Mochten de zorgen van school blijven bestaan of een consult bij de jeugdarts wenselijk zijn, kan 
school besluiten de leerling aan te melden bij JGZ. Ouders krijgen hiervan bericht van school. De jeugdarts 
doet vervolgens een oproep en zal na het consult ouders en school adviseren over de mogelijkheden van 
het volgen van het lesprogramma. Een afspraak met de arts of verpleegkundige kan ook op verzoek van 
ouders of de leerling gemaakt worden.  
   
ZORGOVERLEG “JEUGDHULP EN SCHOOL (JES)” 
 
De coördinatoren passend onderwijs hebben met regelmaat JES-overleg met de consulent van het 
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West en de schoolmaatschappelijk werkster. JES staat voor 
‘Jeugdhulp en School’. In het overleg wordt besproken welke hulp ingezet kan worden als een leerling 
problemen heeft op school. Bij een deel van het overleg zijn ook de leerplichtambtenaren van 
Leidschendam-Voorburg en/of Den Haag en de jeugdverpleegkundige van JGZ aanwezig. Vragen waarbij 
verzuim een onderdeel is van het probleem, kunnen aan hen voorgelegd worden. De school en partners die 
bij het JES aanwezig zijn, werken allen volgens de AVG-richtlijnen. Er zal toestemming van ouders of de 
leerling (16+) gevraagd worden voordat privé gegevens uitgewisseld worden met externe partijen.  
 
MELDCODE 
 
Het Veurs Lyceum werkt volgens de Meldcode Huiselijk Geweld van de Rijksoverheid. 
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LESROOSTER / -TIJDEN 
 
Elke leerling van het Veurs Lyceum is verplicht alle lessen te volgen. 
Elke leerling moet maandag tot en met vrijdag tussen 7:45 en 17:00 uur beschikbaar zijn voor school. 
 

LESUUR TIJD 

Flexuur 1 08:15 – 08:55 uur 

Vakles 1 09:00 – 10:20 uur 

pauze 10:20 – 10:50 uur 

Vakles 2 10:50 – 12:10 uur 

pauze 12:10 – 12:40 uur 

Vakles 3 12:40 – 14:00 uur 

pauze 14:00 – 14:15 uur 

Huiswerkuur / Flexuur 2 / Vakles 4 14:15 – 14:55 uur 

Flexuur 3 / Vakles 4 14:55 – 15:35 uur 

 
 
VERKORT LESROOSTER  
 
Op een dag met een verkort lesrooster zijn er geen flexuren.  
In een week waar een dag(en) met een verkort lesrooster geldt, hoef je die week 1 (of 2) flexuren minder te 
maken. Op deze manier worden alle 4 vaklessen gegeven. 
 

LESUUR TIJD 

Vakles 1 08.15 – 09.15 uur 

Vakles 2 09.20 - 10.20 uur 

pauze 10.20 - 10.50 uur 

Vakles 3 10.50 - 11.50 uur 

pauze 11.50 - 12.05 uur 

Vakles 4 12.05 - 13.05 uur 

 
 
Data met verkort rooster in schooljaar 2022-2023 zijn terug te vinden in de jaaragenda op de website.  
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HUISREGELS 
 
BASIS LEEFREGEL 
 
Wees vriendelijk voor elkaar en respecteer de ander. 
Laat zien dat je een vriendelijke, veilige en nette omgeving belangrijk vindt. 
 
De uitgewerkte huisregels staan op de website van de school. 
 
ABSENT MELDEN 
 
1. Ziekte moet vóór aanvang van de lessen (8:15 uur) worden gemeld. U kunt dit doen via Magister.    
  Dat doet u als volgt:  
  
  Gebruik de Magister ouderapp op uw telefoon of computer en log in met uw ouderaccount.  
  Ga naar Afwezigheid.  
  Klik op +Melden en geef de ziekmelding door. U kunt hier ook een aanvullende opmerking invoeren.  
  Is er informatie waarvan de school absoluut op de hoogte moet zijn, neem dan tevens contact op met  
  de mentor.  
  
  Let op: dit geldt alleen voor ziekmelden, niet voor andere afwezigheidsredenen.   
 Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen. De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op  
  roosteruren zonder andere registratie. Als er geen roosteruren zijn, krijgt u een melding.  
 
 Ziekmeldingen kunnen niet door uzelf worden verwijderd (stuur hiervoor ons een mail met  naam, klas  
  en dag naar absent@veurslyceum.nl).  
 
  De ziekmelding moet iedere dag opnieuw gemeld worden. 
  
2. Afspraken voor het bezoeken van een arts, orthodontist, etc. kunt u mailen naar 
 absent@veurslyceum.nl of telefonisch doorgeven op: 070 – 4199100.  
  Wij verzoeken u deze zoveel mogelijk op een tijdstip buiten de lesuren te maken. 
3. Als u behoefte heeft aan een gesprek over de persoonlijke omstandigheden en/of resultaten van uw  
  kind, kunt u een afspraak maken met de mentor van uw kind. 
4. De regeling voor absenties bij (school)examens staat vermeld in het Examenreglement.  
5. Een leerling die tijdens een lesdag ziek wordt, meldt dit bij de receptie voordat hij/zij naar huis gaat. 
 
 
BIJZONDER VERLOF 
 
Voor het verlenen van bijzonder verlof hanteren wij de wettelijke regeling. De ouder moet minimaal zes 
weken van te voren een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider, waarvoor dit formulier beschikbaar 
is op onze website: voor gemeente Leidschendam-Voorburg en voor gemeente Den Haag. Bij dringend 
bijzonder verlof kan van de termijn van zes weken worden afgeweken.  
 
Indien voor meer dan 10 schooldagen bijzonder verlof wordt aangevraagd, besteden wij dit uit aan 
Leerplicht. 
 
  

http://veurslyceum.nl/downloads/Huisregels-2022.pdf
mailto:absent@veurslyceum.nl
mailto:absent@veurslyceum.nl
https://veurslyceum.nl/downloads/Aanvraagformulier-bijzonder-verlof-LV.pdf
https://veurslyceum.nl/downloads/Aanvraagformulier-bijzonder-verlof-DH.pdf
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TE LAAT KOMEN, SPIJBELEN  
 
1. Een leerling die te laat komt, haalt een te laat briefje bij de receptie en gaat dan direct naar de les. Dit  
 geldt voor alle lessen, ook voor flexuren.  
2. Als er sprake is van te laat met een geldige reden, dan moet u als ouder dit telefonisch of via mail  

verantwoorden. De administratie zal, in geval van een geldige reden, de te laat melding aanpassen. 
3. Als een leerling 3 keer zonder geldige reden te laat is gekomen, wordt er een maatregel in Magister  

gezet. De leerling krijgt de melding in zijn/haar agenda dat hij/zij zich de eerstvolgende schooldag om 
07:45 uur moet melden in het OLC.  

4.  Bij 4 of meer keer te laat komen moet de leerling zich iedere keer de eerstvolgende schooldag om 07:45  
uur melden. Het te laat komen wordt eerst met de leerling besproken en bij herhaling natuurlijk ook  
met ouders/verzorgers. U kunt alle meldingen altijd volgen via uw ouder Magisteraccount onder de kop 
Afwezigheid. Meer informatie in de huisregels van de school.  

5. Ongeoorloofd verzuim van lesuren (spijbelen) wordt altijd besproken met de leerling en ouders/  
verzorgers. Dit wordt bestraft met meerdere keren om 07:45 uur melden en/of een andere sanctie van 
de teamleider. Meer informatie in de huisregels van de school.  

 
  
UIT DE KLAS GESTUURD 
 
Een leerling die uit de klas wordt gestuurd, verlaat het lokaal en meldt zich direct bij de administratie op de 
begane grond. In geval van een toenemend aantal verwijderingen neemt de mentor en/of teamleider 
contact met de ouders op. 
 
 
SCHORSING EN VERWIJDERING 
 
Het Veurs Lyceum hanteert twee vormen van schorsing: een interne en een externe schorsing. 
 
Een interne schorsing is een maatregel waarbij de leerling wel binnen de school is, maar één of meer lessen 
niet mag bijwonen. 
 
Een externe schorsing is een maatregel waarbij de leerling voor één of meerdere dagen de toegang tot de 
school is ontzegd. 
 
De rector kan een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. De schorsing kan telkens 
met een week worden verlengd. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan 
de leerling en de ouders meegedeeld. 
 
Bij schorsing voor langer dan een dag worden de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar op de 
hoogte gesteld. 
 
Een leerling wordt van school verwijderd, wanneer de gebruikelijke strafmaatregelen en schorsing te lichte 
sancties voor de begane overtreding zijn.  
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VEILIGHEID 
 
Ter bevordering van de veiligheid maken wij gebruik van camera’s in het gebouw en op het schoolterrein. 
Het gebruik van camera’s wordt door de school noodzakelijk gevonden om belangen en eigendommen van 
leerlingen en medewerkers waar nodig te beschermen. In een protocol zijn de afspraken vastgelegd met 
betrekking tot het gebruik van de camera’s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. 
 
LEERLINGENSTATUUT 
 
Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. Het leerlingenstatuut 
staat op de website. Een geprint exemplaar is verkrijgbaar bij de administratie van de school. 
 
PRIVACY 
 
Het Veurs Lyceum volgt de richtlijnen en voorschriften van de rijksoverheid. 
 
Per 25 mei 2018 geldt nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Ook onze 
school, Veurs Lyceum, voldoet aan deze wetgeving. 
 
Dit betekent dat wij u nog beter zullen informeren over de persoonsgegevens van u of uw kind die wij 
verzamelen en waarom wij dat doen. U hebt het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen en zo 
nodig te wijzigen. Hiervoor leest u het Privacy Statement. 
 
Ook leest u hier hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. Er is binnen onze school een privacy beleid 
opgesteld, met daarin aandacht voor onder andere: 
 
● Afspraken leveranciers: met leveranciers en andere partijen die persoonsgegevens van ons ontvangen  
  maken we goede afspraken die in lijn zijn met de nieuwe wet. 
● Toestemming gebruik beeldmateriaal: voor het gebruik van foto- en videomateriaal binnen de school,  
  vragen we uw toestemming. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken, neem hiervoor contact op  
  met de school. 
● Bewustwording: er wordt momenteel onder medewerkers aandacht besteed aan bewustwording, met  
  behulp van voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast is ook een gedragscode in de maak voor  
  medewerkers. 
 
Mocht u nog vragen hebben over het privacy beleid van onze school, dan kunt u een mail sturen naar 
privacy@scholengroepspinoza.nl. 
 
 

  

https://www.veurslyceum.nl/documenten#leerlingenstatuut
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wie-mag-de-leerlinggegevens-van-mijn-kind-inzien-in-het-voortgezet-onderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wie-mag-de-leerlinggegevens-van-mijn-kind-inzien-in-het-voortgezet-onderwijs.html
https://scholengroepspinoza.nl/downloads/Privacy-Statement-scholengroep-Spinoza.pdf
mailto:privacy@scholengroepspinoza.nl
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FINANCIËLE ZAKEN 
 
SCHOOLKOSTEN 
 
Sinds 1 augustus 2021 is de Wetswijziging Vrijwillige Ouderbijdrage in werking getreden. Deze wet moet 
ervoor zorgen dat alle leerlingen mee kunnen doen aan alle programma’s en activiteiten die de school 
aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Als ouders de bijdrage voor een onderdeel 
niet betalen, leidt dat dus niet tot uitsluiting van de leerling van de activiteit. 
 
Een aantal activiteiten die de school aanbiedt, zoals de buitenlandse reizen kan de school echter niet 
bekostigen zonder de vrijwillige bijdrage van ouders. Dit betekent in de praktijk dat wij ouders net als de 
afgelopen jaren zullen verzoeken een bijdrage aan de kosten te leveren. Het pakket dat wij kunnen 
aanbieden, is afhankelijk van de bereidheid van ouders om mee te betalen. Als deze bereidheid in de 
praktijk tegenvalt, kan dat tot gevolg hebben dat wij ons aanbod moeten inperken. Voor de binnenlandse 
en buitenlandse reizen geldt dan ook dat minimaal 90% van de ouders de kosten voor de reis van hun 
zoon/dochter moet voldoen, voordat de reis doorgang kan vinden. 
 
Schoolkosten worden opgesplitst in vier verschillende onderdelen: 
 
1. De vrijwillige ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is, met instemming van de medezeggenschapsraad voor dit schooljaar vastgesteld op       
€ 60,- per leerling. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor kosten van extra voorzieningen die wij de 
leerlingen aanbieden zoals: een collectieve ongevallenverzekering, cameratoezicht, allerlei feestelijkheden 
rond de diploma-uitreikingen, Sinterklaas en Kerst, culturele avonden, extra investeringen in ICT, kosten 
van ouderavonden, schoolfeesten, aankleding van het gebouw, een aanvangstegoed voor 
printen/kopiëren, e.d. 
 
2. Aanvullende bijdrage activiteiten  
Er zijn in het jaar een aantal activiteiten die tot het ‘vaste’ programma behoren, denk onder andere aan 
sportdagen, een wintersportmiddag, PTA-excursies en programma’s rond de sociaal emotionele 
ontwikkeling van leerlingen. Deze kosten voor de aanvullende activiteiten bedragen € 25,- per leerling. 
 
3. Kosten voor Technasium en de Sportklas 
Deelname aan Technasium of de Sportklas vraagt een bijdrage van € 125,- per leerling. 
De bijdrage wordt ingezet voor: inhuur externe docenten, workshops (voor Sportklas en Technasium), 
materiaalkosten (Technasium), kosten werkplaats (Technasium), kosten sport externe locatie en kosten 
voor excursie(s)/bedrijvenbezoek (Sportklas en Technasium). 
 
4. Overige variabele kosten 
Daarnaast kunt u als ouder rekening houden met de volgende bijdrage gedurende de schooltijd van uw 
zoon/dochter: 
1.  Een OV-chipkaart (tegoed minimaal € 20,-), door de ouders aangeschaft en opgeladen. 
2.  Een bijdrage voor meerdaagse reizen in binnen- en buitenland voor bepaalde klassen (brugklas 3M, 4H, 

4V, 5V en 4/5/6G). 
 
WIS COLLECT  
De school int alle schoolse bijdragen via het bedrijf WIS Collect. U krijgt per e-mail een link toegestuurd 
waarna u kunt inloggen om via internetbankieren uw rekeningen te voldoen. 
 
Bankrekening Veurs Lyceum 
NL55 RABO 01035.50.348 Stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg t.n.v. Veurs Lyceum.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/18/wetswijziging-vrijwillige-ouderbijdrage-1-augustus-2021
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VERZEKERINGEN 
 
AANSPRAKELIJKHEID 
 
De school is niet aansprakelijk of verzekerd voor eigendommen van leerlingen. Dat geldt ook voor spullen 
in de lockers. Bij vermoeden van diefstal wordt u verzocht zo snel mogelijk de mentor te informeren. Als u 
aangifte wilt doen, moet u in alle gevallen zelf contact opnemen met de politie. 
 
ONGEVALLENVERZEKERING 
 
De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor alle leerlingen afgesloten. Deze verzekering 
betreft ongevallen die gebeuren tijdens de schooluren en tijdens de rechtstreekse reis naar en van school. 
Beschadigingen aan bril, fiets of kleding vallen niet onder de dekking. De uitkeringen zijn aan een 
maximum gebonden en hebben een eigen risico. In voorkomende gevallen dient u de administratie binnen 
48 uur na het ongeval bericht te geven. Ongevallenformulieren zijn bij de administratie van de school 
verkrijgbaar. 
 
REISVERZEKERING 
 
De school heeft een doorlopende reisverzekering voor alle leerlingen afgesloten. 
 
ANNULERINGSVERZEKERING 
 
De school heeft geen collectieve annuleringsverzekering voor leerlingen afgesloten. Als een reis, excursie 
e.d. door ouder(s)/verzorger(s) of leerling geannuleerd wordt, is restitutie van reeds benutte gelden ten 
behoeve van de betreffende reis, excursie e.d. niet mogelijk. 
 
SCHADEGEVALLEN EN VERZEKERINGEN 
 
Wanneer een leerling schade toebrengt aan schooleigendom zullen wij dit verhalen op de leerling, dus op 
de ouders. 
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TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN 
 
GEMEENTELIJKE REGELINGEN 
 
Inwoners van Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten met een laag inkomen kunnen bij de 
gemeente een bijdrage in schoolkosten aanvragen via het Kindpakket. Per bovengenoemde gemeente zijn 
er verschillende regelingen. 
 
Inwoners van de gemeente Den Haag met een laag inkomen kunnen bij de gemeente een bijdrage in de 
schoolkosten aanvragen. 
 
STICHTING LEERGELD 
 
Website Stichting Leergeld.  
 
 

  

http://www.lv.nl/minima
https://www.wassenaar.nl/kindpakket-minimaregelingen
https://www.voorschoten.nl/kindpakket-minimaregelingen
http://www.leergeld.nl/
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BOEKEN  
 
Al enige jaren wordt gesproken over ‘gratis schoolboeken’. Dit houdt in dat de meeste leermiddelen door 
de school worden betaald. Een aantal (ondersteunende) leermiddelen blijft voor rekening van de ouders.  
U moet hierbij onder andere denken aan woordenboeken (Nederlands, Engels, Duits en Frans), atlas, 
(grafische) rekenmachine en gymkleding. 
 
De meeste schoolboeken worden thuis bezorgd door de firma Iddink. In de maand juni ontvangt u 
informatie over de manier waarop u de boeken bij Iddink kunt bestellen. U doet dat online en de boeken 
worden dan direct bij u thuisbezorgd. Digitale licenties worden direct aan de school geleverd en aan het 
leerlingaccount in Magister gekoppeld. 
 
Behalve de boeken die via Iddink worden bezorgd worden ook nog enkele schoolboeken geleend van de 
school. Deze boeken worden tijdens het eerste mentoruur uitgereikt. Deze boeken moeten ook weer 
ingeleverd worden aan het einde van het schooljaar en worden dan op schade geïnspecteerd. Vermissing 
of beschadiging kan leiden tot een boete. 
  
Als leerlingen in de loop van het jaar naar een andere afdeling gaan, of hun vakkenpakket wijzigen, zijn de 
extra kosten voor boeken voor rekening van de ouders. 
 
 
 

 
 
  

http://www.iddink.nl/
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KLACHTENREGELING 
 
Een klacht helpt ons om de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie te verbeteren.  
Wij kennen twee routes voor klachten. 
 
KLACHTEN BIJ DE VERTROUWENSPERSOON 
 
Bij klachten betreffende seksuele intimidatie, pesten, discriminatie of geweld kunnen ouders en leerlingen 
in de eerste instantie terecht bij de mentor. De mentor kan besluiten de klacht over te dragen aan de 
vertrouwenspersoon of de teamleider. Meer informatie over de vertrouwenspersoon is te vinden op de 
website.  
 
KLACHTEN BIJ DE SCHOOLLEIDING 
 
Bij klachten betreffende de school waarvoor, na overleg met de docent of mentor, geen oplossing is 
gevonden, kunnen ouders en leerlingen terecht bij de teamleider van de betreffende afdeling.  
 
Indien na overleg met de teamleider geen oplossing is gevonden, kunnen ouders en leerlingen terecht bij 
de conrector onderwijs.  
 
N.B. Van anonieme klachten neemt de schoolleiding wel nota, maar deze worden verder niet in 
behandeling genomen. 
 
Op www.scholengroepspinoza.nl kunt u de volledige klachtenregeling lezen. 
 
Als de klager naar zijn mening onvoldoende gehoor krijgt kan hij zich richten tot de voorzitter van het 
College van Bestuur. De klacht wordt schriftelijk ingediend via de secretaris van het College van Bestuur: 
Bestuursbureau Scholengroep Spinoza, Postbus 35, 2270 AS Voorburg.  
 
In laatste instantie kan de klager zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie: VBS-LKC, Postbus 
95572, 2509 CN Den Haag. 
 
Ook kan de klager zich in dergelijke gevallen wenden tot de inspectie van het onderwijs. Dit kan op 
onderstaande manieren: 
E    info@owinsp.nl 
W www.onderwijsinspectie.nl   
T 0800 - 8051 
 
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:  
meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111. 
 

https://veurslyceum.nl/downloads/Vertrouwenspersoon-2022.pdf
https://veurslyceum.nl/downloads/Vertrouwenspersoon-2022.pdf
http://www.scholengroepspinoza.nl/
http://www.scholengroepspinoza.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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