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Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn van groot belang bij het leerproces van de 
leerlingen. Om dit goed vorm te geven hebben wij aan 
het begin van het schooljaar startgesprekken. Hierin 
wordt met ouders en leerlingen besproken wat de 
doelen zijn van dat schooljaar en hoe de begeleiding 
van de leerling er uit gaat zien. Er zijn algemene 
informatieavonden voor ouders en een aantal keer per 
jaar organiseren de mentoren ouderavonden voor de 
ouders van hun eigen mentorgroep. En ouders zijn van 
harte welkom op onze Nieuwjaarsborrel, aan het begin 
van het nieuwe schooljaar, om alle docenten en andere 
ouders te leren kennen.

Binnen de school is een werkgroep ouderbetrokken-
heid die uitvoering geeft aan het verbeteren van 
het beleid van ouderbetrokkenheid en die nieuwe 
initiatieven neemt om de samenwerking tussen ouders 
en school verder te ontwikkelen. Tips zijn hier altijd 
welkom.

Diploma
Op het diploma staat vermeld op welk niveau de 
leerling de verschillende vakken heeft afgesloten en 
welke rechten op doorstroming ze daaraan kunnen 
ontlenen. 

Samen met het Kamerlingh Onnes en de Simon van Hasselt 

vormt de Leon van Gelder het Reitdiepcollege. We vinden 

het belangrijk dat de vestigingen voor leerlingen en ouders 

herkenbare scholen zijn die ook onderling van elkaar mogen 

verschillen. Gemeenschappelijk is het streven naar goed 

en gedegen onderwijs, een uitgebreide oriëntatie op het 

vervolgonderwijs en het kunnen leren in een uitdagende,  

veilige omgeving.

De Leon van Gelder is een vestiging van het Reitdiep College.

www.reitdiep.nl 
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Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn van groot belang bij het leerproces van de
leerlingen. Om dit goed vorm te geven hebben wij aan
het begin van het schooljaar startgesprekken. Hierin
wordt met ouders en leerlingen besproken wat de
doelen zijn van dat schooljaar en hoe de begeleiding
van de leerling er uit gaat zien. Er zijn algemene
informatieavonden voor ouders en een aantal keer per
jaar organiseren de mentoren ouderavonden voor de
ouders van hun eigen mentorgroep. En ouders zijn van
harte welkom op onze nieuw(school)jaarsreceptie, 
aan het begin van het nieuwe schooljaar, om alle docenten 
en andere ouders te leren kennen.

Binnen de school is een werkgroep ouderbetrokkenheid
die uitvoering geeft aan het verbeteren van
het beleid van ouderbetrokkenheid en die nieuwe
initiatieven neemt om de samenwerking tussen ouders
en school verder te ontwikkelen. Tips zijn hier altijd
welkom.

Diploma

Op het diploma staat vermeld op welk niveau de
leerling de verschillende vakken heeft afgesloten en
welke rechten op doorstroming ze daaraan kunnen
ontlenen.
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Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn van groot belang bij het leerproces van de 
leerlingen. Om dit goed vorm te geven hebben wij aan 
het begin van het schooljaar startgesprekken. Hierin 
wordt met ouders en leerlingen besproken wat de 
doelen zijn van dat schooljaar en hoe de begeleiding 
van de leerling er uit gaat zien. Er zijn algemene 
informatieavonden voor ouders en een aantal keer per 
jaar organiseren de mentoren ouderavonden voor de 
ouders van hun eigen mentorgroep. En ouders zijn van 
harte welkom op onze Nieuwjaarsborrel, aan het begin 
van het nieuwe schooljaar, om alle docenten en andere 
ouders te leren kennen.

Binnen de school is een werkgroep ouderbetrokken-
heid die uitvoering geeft aan het verbeteren van 
het beleid van ouderbetrokkenheid en die nieuwe 
initiatieven neemt om de samenwerking tussen ouders 
en school verder te ontwikkelen. Tips zijn hier altijd 
welkom.

Diploma
Op het diploma staat vermeld op welk niveau de 
leerling de verschillende vakken heeft afgesloten en 
welke rechten op doorstroming ze daaraan kunnen 
ontlenen. 

Samen met het Kamerlingh Onnes en de Simon van Hasselt 

vormt de Leon van Gelder het Reitdiepcollege. We vinden 

het belangrijk dat de vestigingen voor leerlingen en ouders 

herkenbare scholen zijn die ook onderling van elkaar mogen 

verschillen. Gemeenschappelijk is het streven naar goed 

en gedegen onderwijs, een uitgebreide oriëntatie op het 

vervolgonderwijs en het kunnen leren in een uitdagende,  

veilige omgeving.

De Leon van Gelder is een vestiging van het Reitdiep College.

www.reitdiep.nl 
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De leraren
We werken met vaste teams van leraren die tevens 
mentor zijn van een klas. Deze teams reizen met de 
leerlingen mee van het eerste tot en met het vierde 
leerjaar. Een vaste groep docenten dus, waardoor 
leerlingen en leraren niet jaarlijks hoeven te wennen aan 
nieuwe gezichten. Daardoor ontstaat er ook continuïteit 
in het leren en in de begeleiding van leerlingen. 

Het onderwijsprogramma
De school heeft het leerplan zo ingericht dat 
leerlingen kunnen doorstromen naar alle vormen van 
vervolgonderwijs. Voor de leerlingen in het VMBO 
zijn er programma’s gericht op Technologie, Zorg en 
Welzijn en Handel en Administratie. Er is een speciaal 
programma Kunst, Theater en Media ontwikkeld voor 
leerlingen die het talent en de ambitie hebben zich 
hierin verder te ontwikkelen. In leerjaar drie oriënteren 
de VMBO-leerlingen zich op alle programma’s waardoor 
zij uiteindelijk een goede keuze kunnen maken. 
Leerlingen die door willen stromen naar de bovenbouw 
havo of atheneum kiezen de vakken die aansluiten op 
de profielen in havo en atheneum. 

De Leon van Gelder

De Leon van Gelder is een unieke school 

waar leerlingen zich in een periode 

van vier jaar kunnen kwalificeren voor 

een overstap naar alle opleidingen van 

het MBO en de bovenbouw havo en 

atheneum. In de lessen werken leerlingen 

zoveel mogelijk op hun eigen niveau, 

dat ook nog eens van vak tot vak kan 

verschillen. De school biedt een breed 

onderwijsaanbod dat aansluit op alle 

sectoren en profielen en heeft een 

speciale opleiding voor leerlingen die 

door willen in Kunst, Theater en Media of 

Technologie. 

De leerlingen
Leerlingen op de Leon van Gelder hebben een advies 
voor VMBO, havo of atheneum. Al die verschillende 
niveaus vind je ook terug in de mentorgroepen.  
De leerlingen krijgen in de lessen een aanbod dat 
past bij hun capaciteiten. Dat kan en mag van vak tot 
vak verschillen. In het leerlingvolgsysteem en in het 
rapport wordt steeds aangegeven op welk niveau de 
leerling werkt. De school besteedt veel aandacht aan 
het keuzeproces. Dat begint al in het eerste leerjaar. 
In het 3e leerjaar kiezen de leerlingen voor een 
richting: praktisch (gericht op MBO) of theoretisch 
(gericht op havo/atheneum). In het vierde leerjaar 
werken leerlingen in niveaugroepen gericht aan hun 
uitstroomprofiel. 

Naast leren leren en leren kiezen vinden we het ook van 
belang dat leerlingen leren samen te werken en samen 
te leven. Dat loopt als een rode draad door de lessen, 
de projecten en de mentoruren. 

Activiteiten
Als onderdeel van onze lessen organiseren we excursies 
naar toneelvoorstellingen in de schouwburg of Grand 
Theatre, naar voormalig Kamp Westerbork of naar 
bedrijven waar ze nieuwe technologie uitoefenen.  
Het trendteam van school houdt zich bezig met politiek 
op provinciaal niveau. Je mag mee denken en ook mee 
debatteren in de Provinciale Staten. Leerlingen die 
hier goed in zijn mogen mee naar Den Haag voor de 
landelijke debatwedstrijd.

We organiseren sportdagen, groepsactiviteiten 
op Schiermonnikoog en bij het Leekstermeer en 
meerdaagse reizen naar de Ardennen en Berlijn.

Schooltijden
De lessen starten om vijf voor half negen en gaan 
maximaal door tot vier uur. Op donderdagmiddag is de 
vaste team vergadermiddag en zijn alle leerlingen op 
tijd vrij.

De Leon van Gelder

De Leon van Gelder is een unieke school

waar leerlingen zich in een periode

van vier jaar kunnen kwalificeren voor

een overstap naar alle opleidingen van

het MBO en de bovenbouw havo en

atheneum. In de lessen werken leerlingen

zoveel mogelijk op hun eigen niveau,

dat ook nog eens van vak tot vak kan

verschillen. De school biedt een breed

onderwijsaanbod dat aansluit op alle

sectoren en profielen en heeft een

speciale opleiding voor leerlingen die

door willen in Kunst, Theater en Media of

Technologie.

De leerlingen

Leerlingen op de Leon van Gelder hebben een advies
voor VMBO, havo of atheneum. Al die verschillende
niveaus vind je ook terug in de mentorgroepen.
De leerlingen krijgen in de lessen een aanbod dat
past bij hun capaciteiten. Dat kan en mag van vak tot
vak verschillen. In het leerlingvolgsysteem en in het
rapport wordt steeds aangegeven op welk niveau de
leerling werkt. De school besteedt veel aandacht aan
het keuzeproces. Dat begint al in het eerste leerjaar.
In het 3e leerjaar kiezen de leerlingen voor een
richting: praktisch (gericht op MBO) of theoretisch
(gericht op havo/atheneum). In het vierde leerjaar
werken leerlingen in niveaugroepen gericht aan hun
uitstroomprofiel.
Naast leren leren en leren kiezen vinden we het ook van
belang dat leerlingen leren samen te werken en samen
te leven. Dat loopt als een rode draad door de lessen,
de projecten en de mentoruren.

De leraren

We werken met vaste teams van leraren die tevens
mentor zijn van een klas. Deze teams reizen met de
leerlingen mee van het eerste tot en met het vierde
leerjaar. Een vaste groep docenten dus, waardoor
leerlingen en leraren niet jaarlijks hoeven te wennen aan
nieuwe gezichten. Daardoor ontstaat er ook continuïteit
in het leren en in de begeleiding van leerlingen.

Het onderwijsprogramma

De school heeft het leerplan zo ingericht dat
leerlingen kunnen doorstromen naar alle vormen van
vervolgonderwijs. Voor de leerlingen in het VMBO
zijn er programma’s gericht op Technologie, Zorg en
Welzijn en Economie en Ondernemen. Er is een speciaal
programma Kunst, Theater en Media ontwikkeld voor
leerlingen die het talent en de ambitie hebben zich
hierin verder te ontwikkelen. In leerjaar drie oriënteren
de VMBO-leerlingen zich op alle programma’s waardoor
zij uiteindelijk een goede keuze kunnen maken.
Leerlingen die door willen stromen naar de bovenbouw
havo of atheneum kiezen de vakken die aansluiten op
de profielen in havo en atheneum.

Activiteiten

Als onderdeel van onze lessen organiseren we excursies
naar toneelvoorstellingen in de schouwburg of het Grand
Theatre, naar voormalig Kamp Westerbork of naar
bedrijven waar ze nieuwe technologie uitoefenen.
Het trendteam van school houdt zich bezig met politiek
op provinciaal niveau. Je mag meedenken en ook 
meedebatteren in de Provinciale Staten. Leerlingen die
hier goed in zijn mogen mee naar Den Haag voor de
landelijke debatwedstrijd.
We organiseren sportdagen, groepsactiviteiten
op Schiermonnikoog en bij het Leekstermeer en
meerdaagse reizen naar de Ardennen en Berlijn.

Schooltijden
De lessen starten om vijf voor half negen en gaan 
maximaal door tot vijf voor half vijf. Afhankelijk van in 
welk leerjaar je zit ben je op dinsdag- of donderdagmiddag 
vrij in verband met de vaste vergadermiddag van de teams.


