
Welkom 
op het 

Leidsche Rijn 

College



Programma:

• Typisch LRC

• Aanmelding, beschikbare plaatsen

• De ervaringsdeskundigen aan het woord.

• Koffie, thee en napraten met experts.
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Goed onderwijs voor alle leerlingen

Steunlesprogramma’s

bijlesbank

Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie

Leren leren in de mentorles
Huiswerk-klassen

2 mentoren in iedere eerste klas

Leerling-mentoren

Continue kwaliteitscontrole 
(flitsbezoeken, leerlingenquêtes, 
data-onderzoek lenteschool

Brede-school-academie

PO-VO-zomerschool

Junior academie

structuurklas

differentiatie

projectweken



Continue onderwijsverbetering en 
-vernieuwing

Voorbeelden nieuwe programma’s in 2017:
• Lesson Study
• Ipad-klas
• Formatief toetsen in klas 3havo



LRC: school voor goed onderwijs



Het LRC werkt blijvend aan vernieuwing, zonder 
altijd koploper te zijn in nieuwe ontwikkelingen. 
Ons digitaliseringsproject (met de Ipad-klas) is 
hiervan een voorbeeld. 

Maar wat vindt u eigenlijk van digitalisering van 
het onderwijs?



WIFI netwerk (SSID): Nuovo-Gast
Wachtwoord: lrcgast123

• Ga naar www.socrative.com

• Tik op drie streepjes rechtsboven in uw 
mobielscherm

• Kies STUDENT LOGIN

• Vul in 21AP1SUZ en kies JOIN ROOM

http://www.socrative.com/




Chinees
Media
Leadership
Science
Theater
Open opdracht
Dans
Spaans
Fashion & Design
Huiswerkklas
Soundbite
Filosofie
Ondernemerschap

Fotografie
Basketbal clinics
Portretschilderen
Energy Challenge
Gamedevelopment
Gamedesign
Worldbuilding for games 
Bandcoaching
Kastelen 
Documentaire maken

Wekelijks twee uur 
talentlessen 



Talent als uitgangspunt voor 
je persoonlijke ontwikkeling

Eigen kwaliteiten 
in kaart

Iedereen heeft talenten: 
Ontdek ze!

Je talenten als 
uitgangspunt voor je 
toekomstoriëntatie

Talenten-portfolio



LRC: school voor talentontwikkeling





De toekomst van uw kind vraagt meer…

Keuzes kunnen en durven maken,

Je écht kunnen inleven in een ander,

Snappen hoe anderen leven en denken

Omgaan met tegenslag of verlies.





Lessen 
Projecten
LRC-deugden
LRC-cultuur



LRC: een school voor Bildung



Het Leidsche Rijn College, een school voor…

goed onderwijs,
talentontwikkeling en
Bildung

Je ontwikkelt jezelf alleen in een sfeer van 
veiligheid en geborgenheid



LRC: een school waar je jezelf 
kunt zijn.



Het LRC kiest ervoor leerlingen naar een 
diploma toe te leiden én ze meer mee te geven.

Wat is uw standpunt?



Welk Bildungs-onderdeel vindt u het belangrijkste 
voor kinderen om te leren? 
U mag er maximaal twee aanklikken:

• Zelfkennis (wie ben ik?)
• Empathie (je kunnen inleven in anderen)
• Autonomie (zelfstandig keuzes kunnen maken)
• Kennis van andere religies en culturen
• Normen en waarden
• Leren omgaan met tegenslag



Jeannette van der Craats, intern begeleider leerjaar 1 en 2

• In 2017-2018 heeft het LRC 150 plaatsen voor leerlingen met een 
havo-advies en 150 plaatsen voor leerlingen met een vwo-advies.

• 1HV-klassen en 1gymnasium-klassen.

• Loting?

• Foto’s van de Open Lesmiddag



Leerlingen van het LRC vertellen over hun 
school en hun ervaringen.

Gespreksleiding: 
Deirdre van Megesen, 
conrector leerjaar 1+2.


