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Ook in de lessen valt een aantal dingen 
op. We bieden zoveel mogelijk maat-
werk: we laten kinderen leren op de 
manier die bij hen past. Meer daarover 
leest u bij ‘Leonardo leren’. Daarnaast 
streven we een gezonde sociale ont-
wikkeling na. Onze leerlingen werken 
bijvoorbeeld veel samen. Daarbij ont-
wikkelen ze kwaliteiten als ‘empatisch 
zijn’, leiding kunnen geven en kunnen 
organiseren en presenteren. 

Hoge scores van Inspectie
Op alle afdelingen zijn de slagings-
percentages hoog. Ook qua doorstroom 
zitten we goed: de Inspectie geeft hier-
voor de hoogste score. Bij de beoordeling 
van het pedagogisch-didactisch klimaat 
gaat de Inspectie nog een stapje verder: 
hiervoor kregen we een speciale vermel-
ding omdat we hoger scoorden dan de 
hoogste beoordelingscategorie! 

Gezonde school
Onze school heeft een gezonde-school-
kantine. De school en het plein zijn 
rook- en alcoholvrij. Ook op werkweken 
en schoolfeesten wordt niet gerookt en 
niet gedronken. We stoppen veel energie 
in het geven van voorlichting over drugs, 
alcohol en tabak. 

Het Leonardo College zorgt voor balans in het leven van uw 
zoon of dochter. Zo laten we ál onze leerlingen meer bewe-
gen dan gebruikelijk is, dus niet alleen degenen die op een 
professioneel niveau sporten of dansen. Verder mogen wij 
– als enige in de regio – het predicaat ‘Gezonde school’ voeren. 

Een sterk wij-gevoel
We zijn een kleine school. Dat heeft 
alleen maar voordelen. Als leerlingen 
elkaar al niet persoonlijk kennen, dan 
kennen ze elkaar in elk geval van ge-
zicht. Het contact tussen docenten en 
leerlingen is persoonlijk. Het gebouw 
helpt ook mee. De lokalen liggen rond-
om werkpleinen, met tafels waaraan 
leerlingen kunnen werken. Dat geeft 
een andere sfeer dan lange gangen 
met aan weerszijden lokalen.

Eenjarige brugperiode
Wij hebben vier soorten brugklassen: 
een vwo-brugklas, een havo/vwo-
brugklas, een havo/mavo-brugklas en 
een mavo-brugklas. De brugperiode 
duurt bij ons in principe één jaar.  
Vanaf het tweede leerjaar zit uw 
kind dus op de opleiding waar het 
thuishoort, met klasgenoten die op 
hetzelfde niveau zitten. Daarop is één 
uitzondering: de 2e klas havo/vwo.

‘Beter in balans 
niet alléén door 
te bewegen!’

Leonardo College  

vwo havo mavo 

Beter leren 
met bewegen
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‘Dit is mijn 
school!’ 

Dhr. S. Mijnsbergen (rector)
Dhr. M. Peetsold (conrector)
Mw. drs. E. M. van Dam (coördinator brugklassen)
 
Noachstraat 2 
2324 LT  Leiden

T: 071-576 82 02  
E: leonardo@ldvleiden.nl
W: www.ldvleiden.nl

VWO  200 leerlingen
HAVO   350 leerlingen
MAVO  300 leerlingen
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Leonardo Leren
Leerlingen die kiezen voor het Leonardo
College, kiezen ervoor zich optimaal te 
ontwikkelen en een positieve bijdrage 
te leveren aan de maatschappij. Wij 
streven ernaar om onze leerlingen 
communicatief sterk, gezond, maat-
schappelijk betrokken, nieuwsgierig, 
creatief, sociaalvaardig, zelfbewust en 
algemeen ontwikkeld te laten worden 
en een sterk verantwoordelijkheids-
gevoel bij te brengen. Daarbij vinden 
wij de algemene, sociale en persoonlijke 
ontwikkeling alle drie even belangrijk. 
Om deze doelen te bereiken, hanteren 
wij een aantal onderwijskundige 
principes. We leggen de lat hoog, 
we motiveren door te inspireren en 
beschouwen taal als het gereedschap 
om te leren. Samen met vijf andere 
uitgangspunten vormen ze de kern 
van Leonardo Leren. 

Extra lessen in kernvakken
Leerlingen krijgen bij ons extra lessen 
in de kernvakken Nederlands, Engels en 
wiskunde. Dit zijn verplichte examen-
vakken, die zeer belangrijk zijn voor de 
vervolgstudie.

Vwo
Gaat uw zoon of dochter naar het 
vwo en kan hij of zij intellectueel iets 
extra’s aan? Dan is ons vwo iets voor 
uw kind. Het krijgt dan in de brugklas 
filosofie, volgt de museumleerlijn en 
heeft speciale casusweken. 

Ook brengen we leerlingen die vwo 
doen in contact met leeftijdsgenoten 
in andere landen. Wie vwo doet, kan 
daarnaast gewoon alles uit ons aan-
bod op het gebied van sport en dans 
kiezen.

De sport- en de dansklas
Uw kind kan kiezen voor extra uren 
sport. Het aanbod bestaat o.a. uit 
snowboarden, skaten, judoën, golfen 
en rugbyen. Uw kind kan ook kiezen 
voor extra uren dans. Dan krijgt het o.a. 
streetdance, musicaldance en ballet. 

Professioneel sporten
Is uw kind uitzonderlijk goed in voetbal, korfbal, turnen, hockey, zwemmen, 
rugby, tennis of basketbal? Dan kan het onder schooltijd professioneel 
getraind worden. 

TopSport Talentschool: de enige in de regio
Wil uw kind topsporter worden en heeft het talent? Dan passen wij het onder-
wijsprogramma aan, zodat het te combineren is met een carrière als sport-
man of -vrouw. Denk daarbij aan andere lestijden, gespreide examens etc. 

Vooropleiding Dansacademie
Groot danstalent kan bij ons de vooropleiding voor de Dansacademie volgen. 
 



In goede handen
In de brugklassen geven docenten les 
die daar plezier in hebben: nieuwe 
leerlingen op weg helpen. Zij en de 
coaches geven ieder kind aandacht en 
hebben oog voor waar het tegenaan 
loopt. Bij het ene kind is dat: de weg in 
het gebouw vinden; bij het andere: zijn 
huiswerk plannen of voor zijn mening 
uit durven komen. Iedere onderbouw-
leerling kan bovendien 
terecht bij zijn Peer Leader of Peer 
Tutor. Dat zijn hogerejaars die zijn 
opgeleid om jongere leerlingen te 
begeleiden of bijles te geven. 

Respect voor elkaar en jezelf!
Kenmerkend voor onze school is de 
diversiteit van onze leerlingen. Bij 
de kunstklassen beeldende vorming, 
theater, muziek en dans zitten leer-
lingen in de klas met kinderen uit 
parallelklassen. Er wordt bovendien 
bij veel vakken samengewerkt. Zo 
leren ze goed met elkaar omgaan en 
heerst hier geen cultuur van ‘je best 
moeten doen om erbij te horen’. Wij 
zien eerder het tegenovergestelde: dat 
leerlingen hier meer zelfvertrouwen 
en respect en verantwoordelijkheid 
voor elkaar krijgen.

Voor wie ‘iets met kunst’ heeft
Vindt uw kind het leuk om creatief 
bezig te zijn? Staat het graag op het 
podium? Bespeelt het een instrument,
zingt het in een koor of danst het 
graag? Dan zal het vast blij zijn dat het 
in de onderbouw kan kiezen voor 
een van de kunstklassen beeldende 
vorming, theater, muziek of dans. Het 
zal ook verrukt zijn van de faciliteiten 
die we hiervoor hebben. Behalve een 
aula met podium hebben we een
theaterzaal met professionele licht- 
en geluidsapparatuur en een danszaal 
met spiegelwand. 

Science: een vak voor nieuws-
gierige kinderen 
Lang niet alle scholen geven het, maar 
wij wel: het vak science. Het is een 
combinatie van de vakken biologie, 
natuur- en scheikunde en techniek. Als 
uw kind van nature een beetje nieuws-

Het Da Vinci College Kagerstraat is dé school voor kinderen 
die zich willen ontplooien. Dat kan op creatief gebied zijn, 
met projecten in de bèta-hoek of met programma’s voor 
wetenschappers-in-de-dop. Op onze school heerst bovendien 
een prettige sfeer: kinderen kunnen hier zichzelf zijn. 
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‘Je kind los-
laten... Hier 
is dat minder 
moeilijk’

Da Vinci College 
Kagerstraat
vwo havo mavo technasium 

leren door 
te ontdekken



gierig is en een onderzoekende instel-
ling heeft, kan het bij science zijn hart 
ophalen. De leerlingen werken regel-
matig in groepjes. Ze bouwen raketten 
en microscopen, doen onderzoek naar 
de zwaartekracht bij vliegtuigen en 
analyseren bewegingen in de gymles.

 
 
 
 

Technasium: een unieke onder-
wijsstroom voor havo en vwo 
Wil uw kind vanaf de brugklas zaken 
uitpluizen en onderzoeken? Was het 
op de basisschool vaak iets aan het 
bedenken en aan het ontwerpen? Dan 
vormt het Technasium een prachtige 
uitdaging! Experts die bij de gemeen-
te, het museum of een bedrijf werken, 
plaatsen de leerlingen voor complexe 
vraagstukken. Door te onderzoeken en 
te ontwerpen, werken de leerlingen in 
groepen aan oplossingen. Daarbij ont-
wikkelen ze belangrijke vaardigheden 
als samenwerken, luisteren, overtui-
gen en presenteren. Bovendien krijgen 
ze hierdoor meer lef en een onderne-
mende instelling. 

Geen mentor maar een coach!
Nog unieker: op de Kagerstraat 
worden leerlingen gecoacht. Elke klas 
heeft twee coaches, dus iedere coach 
coacht een halve klas. Een coach 
maakt samen met de leerling een 
leerplan. Daarin staan de persoonlijke 
leerdoelen en een stappenplan om 
die doelen te bereiken. Onze leerlin-
gen dragen dus verantwoordelijkheid 
voor hun eigen leerproces. Ze houden 
ook een logboek bij. Hun coach en 
vakdocenten bewaken de voortgang 
en houden er contact over met de 
leerling. 

Drie keer per week praten leerlingen 
met hun coach. Ook met de ouders 
onderhouden we intensief contact 
over de leerdoelen en de voortgang. 

Werken en leren met de iPad 
In de brugklas starten alle leerlingen met het leren door middel van een iPad. 
Daarop zijn interessante Apps en uitdagend en ondersteunend vakgebon-
den materiaal geïnstalleerd. Maar we werken in de klas ook met schriften, 
lesboeken, kranten en kopieën, leesboeken en posters. De combinatie van 
digitaal en geprint materiaal zorgt voor afwisseling en maakt dat we onze 
leerlingen op maat en gepersonaliseerd kunnen helpen: verdiepend voor wie 
meer aankan, ondersteunend voor wie ergens wat meer moeite mee heeft.
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‘Echt iets voor 
bèta-talenten’

Mw. I. Fennis (teamleider onderbouw VWO) 
Mw. I. van Kuijk (teamleider onderbouw HAVO)
Mw. I. van Loen (teamleider onderbouw MAVO)

Kagerstraat 7
2334 CP  Leiden

T: 071-515 41 21  
E: kager@ldvleiden.nl
W: www.ldvleiden.nl

VWO 535 leerlingen
HAVO   375 leerlingen
MAVO 185 leerlingen
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‘Jouw leven,
jouw leerproces’



At home
De leerlingen die bij ons in de eerste 
of tweede zitten, beginnen de dag 
in een ‘at home’ (oftewel: @home). 
Een @home is een open ruimte met 
lokalen er omheen. De open ruimte 
doet denken aan een knusse, vierkante 
huiskamer met houten meubilair. Dat 
is bijzonder, maar de lokalen die er 
omheen liggen, zijn minstens zo 
bijzonder. Het zijn open of half open 
les- en instructieruimtes. De kinderen 
zijn er zelfstandig of in groepjes aan 
het werk. Ze voelen zich hier thuis en 
zo gedragen ze zich ook. 

Een schooltje in een school
Er is op iedere @home ook een team-
kamer: daar vinden leerlingen de 
teamleider en de docenten die op dat 
moment geen lesgeven. De deur van 
de teamkamer staat altijd open. De 
brugklassers, hun docenten en hun 
teamleider: ze vormen samen een 
hechte groep. Omdat de teamleider 
en de docenten hun leerlingen goed 
kennen en veel met elkaar overleggen, 
kunnen ze de leerlingen optimaal 
begeleiden. Daardoor voelen leerlin-
gen zich veilig en láten ze zich ook 
helpen, als dat nodig is.

Keuze uit sport, dans, kunst, 
muziek, theater en techniek
Is uw kind sportief of danst het graag? 
Heeft hij of zij technische belangstel-
ling? Is uw kind creatief of muzikaal? 
Bij ons kunnen alle leerlingen iets doen 
met hun talent! Eerste- en tweedejaars 
mogen namelijk kiezen uit sport, dans, 
kunst, muziek, theater en techniek. Vier 
uur per week zijn ze daar dan actief 
mee bezig. Dat kan binnen de school 
zijn, maar ook daarbuiten. Tijdens 4 van 
de 32 lesuren bepaalt uw kind dus zelf 
aan welk talent het werkt! 

Breed oriënteren
De meeste kinderen weten nog niet 
wat zij willen worden. Als uw zoon of 
dochter dat wel weet, is het toch goed 
als hij of zij ontdekt wat er nog meer 
mogelijk is. Op de basis- en kader-
opleiding laten we alle leerlingen 
uitgebreid kennismaken met alle 
beroepsrichtingen. Aan het eind van 
het tweede leerjaar maken ze een 
keus. 

Het Da Vinci College Lammenschans is dé school voor leerlin-
gen die willen leren door te doen. We bieden maar liefst zes 
verschillende afdelingen aan. Daarin krijgen leerlingen behalve 
theorievakken veel praktijklessen. Ook wie de mavo volgt, loopt 
stage en maakt kennis met grote bedrijven. We werken in een 
mooie omgeving met elkaar aan het talent van uw kind.  
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‘Aan de slag 
met talent’

Da Vinci College 
Lammenschans
mavo, vmbo basis en Kader  
(met of zonder lwoo)

leren door 
te doen



Veel beroepsrichtingen
Onze leerlingen hebben veel mogelijk-
heden om uit te kiezen. Onze school 
heeft namelijk de volgende afdelingen 
in huis: 
•  Sport, Dienstverlening & Veiligheid
•  Zorg & Welzijn
•  Economie & Ondernemen
•  Grafimedia
•  Mobiliteit & Transport
•  Informatie- & Communicatie-
 technologie

De digitale wereld is onze wereld
Zit uw kind graag achter een beeld-
scherm? Onthoudt uw zoon of dochter 
’t beste wat hij of zij zelf heeft ontdekt,
bijvoorbeeld via internet? Dan vindt 
uw kind het vast fijn om vaak op een 
laptop of tablet te mogen werken. 
Onze docenten zijn opgeleid om 
kinderen daarmee te leren leren. Ze 
gebruiken zelf in de les ook digitale 
hulpmiddelen, zoals digiborden. Wat 
betreft de inzet van digitale midde-
len loopt onze school voor op andere 
scholen. 

Naar de mavo
Het diploma dat onze vmbo-t-leerlingen 
halen, is een mavo-diploma. De mavo 
is de meeste theoretische opleiding 
binnen onze school. Tegelijkertijd 
besteden we veel aandacht aan de 
praktische vaardigheden die leerlin-
gen nodig hebben in hun toekomst. 
Daarom lopen ze net zoals de basis- 
en kaderberoepsgerichte leerlingen 
stage en werken we nauw samen (in 
projecten) met het bedrijfsleven in de 
regio. Ook wordt er uitgebreid kennis 
gemaakt met het mbo.

Onze resultaten
Met onze aanpak boeken leerlingen prachtige resultaten: het afgelopen 
jaar slaagde 95% van de eindexamenkandidaten op basisniveau, 96% op 
kaderniveau en maar liefst 100% op de mavo. Met onze beroepsafdelingen 
behoren we tot de 25% best scorende scholen van Nederland!
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‘Het leukste van
deze school? De 
leraren’

Dhr. J. Eliëns (directeur)
Dhr. M. Tange (teamleider onderbouw)
Mw. S. v.d. Horst (teamleider onderbouw)

Bètaplein 24
2321 KS Leiden

T: 071-576 92 05
E: lammenschans@ldvleiden.nl
W: www.ldvleiden.nl

MAVO, VMBO Basis en Kader   850 leerlingen
met of zonder LWOOCo
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‘Succesvol naar 
een waardevol 
diploma’



www.ldvleiden.nlwww.ldvleiden.nl

Open Dag:   
za 16 januari 2016   
10.00-13.00 uur

Voorlichtingsmiddag
voor leerlingen:
wo 20 januari 2016
14.00-16.00 uur

Voorlichtingsavond
voor ouders:
wo 20 januari 2016
20.00-22.00 uur

Voorlichtingsavond
Highschool en 
TopSport Talent:
ma 1 februari 2016
19.30-21.30 uur

Leonardo College
vwo havo mavo 
Noachstraat 2  Leiden

Open Dag:
za 9 januari 2016
09.30-12.30 uur

Voorlichtingsavond
voor ouders: 
di 19 januari 2016
19.30-21.45 uur

Voorlichtingsavond Technasium 
voor leerlingen en ouders: 
do 28 januari 2016
19.30-21.00 uur

Da Vinci College  
Kagerstraat  
vwo havo mavo technasium 
Kagerstraat 7  Leiden

Open Dag:	 	
 za 23 januari 2016  
09.30-13.30 uur

Voorlichtingsavond
voor ouders:
di 26 januari 2016
aanvang: 19.30 uur  
  

Da Vinci College  
Lammenschans 
mavo, vmbo Basis en Kader
(met of zonder lwoo)
Bètaplein 24  Leiden

Kom                
     ook!


