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Leerlinginformatie 
 

A. Algemene info 
 

Adres school: 
Kasteelstraat 2 
4041 JB Kesteren 
Tel.: (085) 483 8010  
E-mail: secr.vlk@vanlodenstein.nl 
 
Locatiemanager   H. van Eckeveld 
 
Teammanagers 
Leerjaar 1 en 2 vmbo   R. de Waard 
Leerjaar 3 en 4 vmbo   B. Paanstra 
Leerjaar 1 t/m 3 havo/vwo   drs. D. Trouwborst 
Leerjaar 4 en 5 havo   J. Sanders MSc 
 
Coördinatoren 
Leerjaar 1 en 2 vmbo   T. Ihmels 
Leerjaar 1 t/m 3 havo   N. Krijgsman 
Leerjaar 1 t/m 3 vwo   drs. D. Trouwborst 
Leerjaar 3 en 4 vmbo   E. Krijgsman 
Leerjaar 4 en 5 havo   ing. L. van de Vendel 
 
Mentor en teammanager 
Elke klas heeft een eigen mentor. Bij hem of haar kun je terecht met vragen en problemen. 
Verder heeft elke leerling een eigen teammanager en/of coördinator. Bij hen moet je je tijdens 
het spreekuur melden en bijvoorbeeld vrij vragen.  
 
Lestijden 
1e les 08.20-09.20 uur  eten 13.05-13.20 uur 
2e les 09.20-10.15 uur  pauze 13.20-13.35 uur 
3e les 10.15-11.05 uur  6e les 13.40-14.30 uur 
pauze 11.05-11.20 uur  7e les 14.30-15.20 uur 
4e les 11.25-12.15 uur  8e les  15.20-16.10 uur 
5e les 12.15-13.05 uur  
 
Boeken 
Je boeken ontvang je van school. Je bent verplicht je boeken te kaften en in een stevige tas 
mee te nemen. Aan het eind van het schooljaar worden alle boeken op schade bekeken. 
Schade en niet ingeleverde boeken worden in rekening gebracht. 
 
 
B. Veilige school……. 
 
Omgangsvormen 
Prettig omgaan met je klasgenoten en docenten; dat wil toch iedereen? Hieronder staan de 
afspraken die daarvoor op onze school gelden. 
Wij…….. 
1. luisteren naar elkaar; 
2. lachen alleen met elkaar; 
3. praten positief tegen elkaar; 
4. praten positief over elkaar; 
5. houden rekening met iedereen (want iedereen telt mee); 
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6. geven elkaar complimenten (ook over ons uiterlijk);  
7. praten een ruzie uit, waarna we elkaar vergeven en de ruzie vergeten; 
8. behandelen de ander zoals we graag zelf behandeld willen worden; 
9. vertellen de mentor wanneer iemand gepest wordt (dit is geen klikken); 
10. blijven van elkaars spullen af; 
11. blijven van elkaar af; 
12. zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt; 
13. laten iedereen in zijn/haar waarde. 
 
Gedrag, taalgebruik en kleding   
Je bent leerling van een reformatorische school; we gaan ervan uit dat je dat uitstraalt in je 
doen en laten, in je taalgebruik en je kleding. Ook van jou wordt fatsoenlijk taalgebruik 
verwacht, zowel tegenover medeleerlingen, personeelsleden als mensen die je onderweg 
ontmoet. Wat de kleding betreft: we gaan ervan uit dat zowel jongens als meisjes correct 
gekleed naar school komen; dit volgens de afspraken zoals die door de school zijn vastgesteld.  
 
Calamiteiten 
In elk lokaal hangt een kaart “Brandmelding en ontruimingsinstructie”. In de eerste week van 
het schooljaar besteedt de mentor hier aandacht aan. Lees deze instructie ook. Een ontruiming 
wordt aangekondigd via de intercom.  
 
Wat te doen bij alarm? 
Als de school in een noodsituatie ontruimd moet worden, is het volgende belangrijk: 

a. Voorkom paniek. Volg precies de instructies op van de docent(e) van wie je op dat 
moment les hebt. 

b. Een leerling die zich buiten het lokaal bevindt (toiletbezoek o.i.d.) volgt de aanwijzing 
van de verantwoordelijke bhv-er op. Leerlingen in een vrij uur gaan onmiddellijk naar 
buiten en lopen naar de verzamelplaats. 

c. De docent(e) begeleidt zijn/haar klas naar de verzamelplaats (grasveld achter de 
gymzaal). 
De verzamelplaatsen kun je vinden op de ontruimingsinstructie die in ieder lokaal naast 
de deur hangt. 

d. Er mag tijdens ontruiming, om onrust te voorkomen, geen gebruik gemaakt worden van 
mobieltjes. 
 

Verboden middelen 
Op het schoolterrein is het niet toegestaan om te roken en alcohol, drugs of energiedrankjes 
te gebruiken of te bezitten. 
 
Tips voor je eigen veiligheid onderweg 
a. Wees voorzichtig bij het oversteken; 
b.  Rijd niet te dicht op elkaar; 
c.  Rijd met maximaal twee personen naast elkaar; 
d.  Hinder geen weggebruikers; 
e.  Fiets naar en van school zoveel mogelijk samen, vooral als je ver en langs eenzame wegen 
moet; 
f. In het donker: licht aan! 
 
 
C. VOORZIENINGEN 
 
Catering 
Er is een mogelijkheid om op school eten en drinken te kopen. Hiervoor zijn er verschillende 
automaten geplaatst en is er balieverkoop van broodjes en andere etenswaren.  
Wie tussen de middag (karne)melk/vifit wil, levert aan het begin van het vijfde uur een bonnetje 
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in bij de docent die dan les geeft. Bij de receptie kun je melk- of vifitbonnen kopen. Verpak zelf 
meegebracht drinken altijd in extra plastic i.v.m. lekkage. 
 
Roostermonitor 
Dagelijks kun je de roosterwijzigingen op de monitor lezen. Doe dit ook na het eerste uur: er 
kunnen namelijk in de loop van de dag roosterwijzigingen bijkomen. Rond 11.30 uur 
verschijnen de wijzigingen voor de volgende lesdag. Ga nooit af op geruchten over vrije uren; 
wijzigingen op de monitor zijn bepalend. Als op een dag twee lesuren overblijven, gaan deze 
gewoon door. Het actuele rooster kun je ook raadplegen op de site van het Van Lodenstein 
College (www.vanlodenstein.nl). Als je een vrije dag hebt in verband met uitval lessen wordt 
dit mondeling of via Magister meegedeeld door de teammanager/coördinator. 
 
Mediatheek 
In de mediatheek kun je boeken lenen en is er de mogelijkheid om zelfstandig voor school te 
werken. De mediatheek bevindt zich op de tweede verdieping in het ronde gedeelte (“de toren 
van het kasteel”) van de school. 
 
Kopiëren en printen 
In de school staan op diverse plekken kopieerapparaten/printers. Deze zijn bestemd voor 
zowel leerlingen als medewerkers.  
Alle leerlingen krijgen eenmalig een printerpas van school met een print/kopieertegoed van € 
5,- per jaar. Als dit tegoed op is kun je de pas op eigen rekening opwaarderen in de mediatheek 
of bij de receptie. De printers kun je vinden in de mediatheek, op de 1e verdieping bij het CKV-
lokaal, op de 2e verdieping bij het biologielokaal en voor de zorg en welzijn-leerlingen op het 
zorgplein. Je printtegoed en printhistorie kun je raadplegen via 

http://mijnkonica.vanlodenstein.nl. 
 
Garderobes 
Je jas kun je in één van de garderobes ophangen. Laat nooit waardevolle spullen achter in je 
jas. Blijf ook niet “hangen” in de garderobe. Daar hebben we de aula voor.  
 
Fietsenstalling 
Je fiets plaats je in de fietsenstalling. Voor je scooter mag je de overdekte (onafgesloten) 
fietsenstalling gebruiken. Graag goed aansluiten in verband met de drukke bezetting in de 
stalling. Vergeet niet je fiets op slot te zetten! 
 
 
D. Afwezig tijdens de les….. 
 
Melden afwezigheid 
Als je door ziekte of om een andere reden niet op school kunt komen, graag vóór 09.00 uur 

een telefoontje 
van een van je ouder(s)/verzorger(s) naar school: (085) 483 8010.  
 
Vakanties 
De schoolvakanties staan vermeld in de schoolgids. Voor een dag extra verlof voorafgaand 
aan een vakantieperiode, wordt geen toestemming gegeven. Als ouder(s)/verzorger(s) hun 
kind toch thuis houden, is de school verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. 
 
Te laat 
We gaan ervan uit dat je op tijd op school bent. Als je te laat komt ga je meteen naar je klas. 
De docent noteert je in Magister als te laat. Let op: te laat komen wordt bestraft. Daarnaast 
volgt er bij vaker te laat komen een melding naar de leerplichtambtenaar. Bij een geldige reden 
ga je dezelfde dag tijdens het spreekuur naar je coördinator of ga je de volgende dag naar 
coördinator met je contactboekje.  

http://www.vanlodenstein.nl/
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Lesuitval 
Als door het uitvallen van het eerste lesuur een klas onverwacht een uur later begint, word je 
zo mogelijk hiervan op de hoogte gesteld via het rooster in Magister. Raadpleeg voor vertrek 
Magister. 
 
Uit de les gestuurd 
Als je uit de klas wordt verwijderd, meld je dan direct in het opvanglokaal. De dag erna moet 
je naar het spreekuur van jouw coördinator. Vraag daarvoor eerst toestemming bij de docent 
van wie je les hebt. De docent (die jou verwijderd heeft uit de les) neemt contact op met 
ouder(s)/verzorger(s). 
 
Pauzes en vrije uren 
Tijdens de pauze kan elke leerling naar buiten. In pauzes zijn de trappen erg vol; je mag 
daarom niet tegen de stroom in je tas naar een hogere verdieping brengen. Tijdens de pauze 
blijf je op het schoolterrein, tenzij toestemming wordt verleend voor het verlaten ervan. Tijdens 
een tussenuur kun je in de aula huiswerk maken, een spelletje doen of een consumptie 
gebruiken. Als de conciërge/receptioniste daarvoor toestemming geeft, mag je voetballen in 
de voetbalkooi. Als je vrij bent, blijf je op het plein. Tijdens de lessen zijn de gangen op de 
verdiepingen en het pad om de school verboden terrein.  
 
 
E. Communicatie 

 
Het contactboekje 
De leerlingen krijgen een contactboekje uitgereikt voor het contact tussen thuis en school. Zorg 
ervoor dat je het contactboekje altijd bij je hebt. In het contactboekje kunnen je 
ouder(s)/verzorger(s) mededelingen doen aan de docenten, bijvoorbeeld dat je door ziekte je 
huiswerk niet kon maken. Ook kunnen ze een aanvraag doen, bijvoorbeeld vrij vragen voor 
een bruiloft. In principe mag alleen vrij gegeven worden voor huwelijk, begrafenis, jubileum, 
specialist e.d. tandarts- en orthodontistbezoek graag buiten schooltijd. Een verzoek om verlof 
moet je altijd twee dagen van te voren aanvragen bij de receptie. Docenten kunnen door middel 
van het contactboekje mededelingen doen aan je ouder(s)/verzorger(s), bijvoorbeeld over je 
gedrag of je huiswerk. 
 
Mail 
Alle leerlingen hebben een e-mailadres van school. Kijk regelmatig in je mailbox. Alle 
mailgroepen worden aan het einde van het cursusjaar verwijderd.  
 
Leerlingenstatuut 
Voor de afspraken omtrent huiswerk, toetsing en rapporten word je verwezen naar het 
leerlingenstatuut. Deze is te vinden op de website van de school (www.vanlodenstein.nl). 
 
Schoolkrant 
De schoolkrant (raakvlak) verschijnt twee keer per cursusjaar en wordt in december en juni/juli 
uitgereikt aan alle leerlingen.  
 
Nieuwsbrief 
Via een digitale nieuwsbrief (twee of drie per cursusjaar) worden ouder(s)/verzorger(s) op de 
hoogte gehouden van  informatie en wetenswaardigheden. 
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F. Overige afspraken 
 
Gymkleding 
Tijdens de gymlessen dragen alle leerlingen uniforme gymkleding. De gymkleding (shirt en 
korte broek) moet via de school worden aangeschaft. De gymkleding wordt op school uitgereikt 
aan de leerlingen van de volgende leerjaren: leerjaar 1,  leerjaar 3-vmbo,  leerjaar 4-havo. 
Voor de overige bepalingen verwijzen we je naar de schoolgids. 
 
Mobieltjes, MP3-spelers, iPods e.d.  
Het gebruiken van mobiele telefoons is in het schoolgebouw niet toegestaan, met uitzondering 
van de aula. Ze zijn uit en niet zichtbaar. Je mag niet zonder toestemming foto’s, video’s of 
geluidsopnamen maken in en om de school. We nemen in voorkomende gevallen de 
apparatuur/mobiele telefoon incl. simkaart in en brengen de ouder(s)/verzorger(s) daarvan op 
de hoogte. Geluidsdragers zijn in het geheel niet toegestaan in de school. 
 
Huiswerk 
Het kan voorkomen dat je door bijzondere omstandigheden het huiswerk niet af hebt gekregen; 
laat je ouder(s)/verzorger(s) de reden in het contactboekje schrijven. Voor leerlingen uit de 
(pre-)examenklassen gelden de afspraken die zijn opgenomen in het programma van toetsing 
en afsluiting. De hoofdregel is: de 1e lesdag na de vakantie is huiswerkvrij.  
 
Huiswerkvrij de 1e lesdag na de vakantie is de hoofdregel. Bij een 1-uursvak kan hier in 
noodgevallen van afgeweken worden. 
 
Corvee 
Tijdens het eten blijft iedereen in het lokaal. De docent die met een klas eet, wijst bij toerbeurt 
een leerling aan die  zorgdraagt voor het opruimen van het lokaal en het schoonmaken van 
het bord. Elke dag wordt na de laatste les corvee gedaan. In elk lokaal hangt een kaart met 
corvee-instructies. 
 
Houd de school netjes 
Met elkaar proberen we onze school netjes te houden; afval graag in de prullenbakken gooien. 
Consumpties gebruiken we, naast het eten tijdens de etenspauze, alleen in de aula, de gang 
beneden of buiten. Kauwgom is in de school niet toegestaan. 
 
 

 
De 7 gouden schoolregels voor leerlingen: 

1). Je spreekt met eerbied over God en met respect over het personeel en elkaar. 
2). We kleden ons volgens de schoolregels. 

3). In het lokaal gaan we rustig naar binnen en 
gaan direct naar onze plaats. 

4). We nemen direct onze spullen voor ons. 
5). We zijn stil als de docent met de les gaat beginnen. 

6). We eten en drinken alleen na het 5e lesuur en aan het einde van het 2e lesuur en zorgen 
ervoor dat het lokaal netjes wordt achtergelaten. 

7). Natuurlijk gaan we zuinig om met onze school. 
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Hoe gaat het met jou? 
 “Met mij gaat het goed!” 
 
Maar wat .......... als je eigenlijk zou moeten zeggen: “Met mij gaat het niet goed!” 
Het gaat bijvoorbeeld niet goed op school, thuis of met je vrienden, vriendinnen en 
klasgenoten. 
 
We kunnen dan aan de volgende problemen denken:  
Problemen 
1. met je schoolwerk. Het lukt je niet om je te concentreren of met je werk te beginnen. 
2. met jezelf: je denkt vaak dat anderen alles veel beter kunnen dan jijzelf of je vindt dat 

anderen veel leuker zijn of er veel leuker uitzien dan jij. 
3. in het omgaan met anderen, met vrienden, vriendinnen, klasgenoten, familieleden, 

docenten, enzovoorts. Je hebt het gevoel dat niemand je mag. 
4. met dingen die je (vroeger) hebt meegemaakt en waar je nog regelmatig aan denkt: 

pesten, incest, mishandeling, .......... 
5. met ............ 
Denk bij al deze voorbeelden niet te snel dat hier – in jouw geval – niets aan gedaan kan 
worden en dat je maar moet leren om er mee te leven. Ook binnen de school proberen we er 
alles aan te doen om je te helpen, maar .... dan is het wel verstandig als je ons vertelt dat er 
iets niet goed gaat.. 
 
Naar wie kun je toegaan als je het moeilijk hebt? 
In de eerste plaats naar je mentor. 
 
Als je dat om de een of andere reden liever niet doet, kun je een afspraak maken met een van 
de counselors. 
 
Wie zijn de counselors? 
E.A. van ‘t Hul (0318) 41 64 29 
J.C. van der Gaarden (0488) 44 07 08 
 
Natuurlijk mag je ze ook in de gang aan hun ‘jasje’ trekken. Kun je hen op school niet vinden, 
dan is er de mogelijkheid om hen thuis op te bellen. 
 
Zij zijn altijd bereid om naar je te luisteren en om samen met jou na te denken over de vraag 
hoe het verder moet! 
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De vertrouwenspersoon 
Een fijne tijd op school, wie zou dat niet graag willen? Iedereen natuurlijk! En toch gaan 
sommige leerlingen met tegenzin naar school. Hoe komt dat? Soms doordat er op school 
dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Gelukkig zijn er binnen de school mensen 
die je willen helpen als er zoiets aan de hand is.  
 
In de eerste plaats is daar de mentor. In de tweede plaats heb je in je leerjaar of afdeling een 
teammanager of coördinator. Bij hen kun je altijd terecht met al je vragen en problemen. 
 
Sinds 1 januari 1998 kennen we ook de vertrouwenspersoon. 
 
Wie is en wat doet de vertrouwenspersoon?  
Naar hem (of haar) kun je toegaan als je een klacht hebt over iets wat iemand doet of over 
een beslissing die iemand neemt. Deze klacht moet met school te maken hebben. 
 
Wanneer ga je naar een vertrouwenspersoon toe? 
Je kunt naar de vertrouwenspersoon gaan als iemand die bij de school betrokken is 
(bijvoorbeeld een leerling of iemand die op school werkt): 

 lichamelijk geweld tegen je gebruikt of je bedreigt, 

 kwetsende opmerkingen tegen je maakt, 

 je aanraakt op een manier die je niet plezierig vindt (ongewenste intimiteiten), 

 dingen doet die niet mogen,  

 dingen nalaat die wel hadden moeten gebeuren. 
 
Je gaat naar de vertrouwenspersoon als deze dingen met jezelf gebeuren of als je merkt dat 
iemand anders dit overkomt. 

 
Wat doet de vertrouwenspersoon? 
Als je naar de vertrouwenspersoon gaat, zal deze eerst naar je verhaal luisteren. Daarna zal 
hij/zij je adviezen geven hoe je het probleem het beste op kunt lossen.  
Hij/zij denkt met je mee en bied je hulp aan. Soms zal hij/zij namens jou gaan praten met 
degene die dit probleem veroorzaakt: hij/zij bemiddelt. 
Meestal zal er eerst geprobeerd worden om een oplossing te vinden. Als dit allemaal niet helpt, 
kan de vertrouwenspersoon samen met jou een klacht indienen bij de klachtencommissie. 
 
Wie zijn de vertrouwenspersonen? 
Bij ons op school zijn dit: 
J. Evers (0488) 44 26 71 
Mw. J. Akkerman (0488) 74 50 26 
 
Aandachtsfunctionaris kindermishandeling 
E. Krijgsman (0343) 45 11 00 
 
Je kunt altijd bij hen terecht om een afspraak te maken voor een gesprek. 
Je kunt hen op school opzoeken of thuis bellen. 
 


