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✓MAVO – HAVO – VWO

✓Goed onderwijs en uitstekende 
prestaties

✓ Extra: (top)sport- en dansaanbod

✓ Relatief kleine school (820)

✓ 9,5 voor schoolklimaat en veiligheid

Het Leonardo



De brugklassen

hetleonardo.nl

mavo

Advies: 
mavo (vmbo-TL)

lessen op 

mavo-niveau

toetsen op 

mavo-niveau

mavo-havo

Advies: 
mavo/havo of havo

lessen op

mavo/havo-niveau

toetsen op 

mavo-niveau

havo-vwo

Advies: 
havo of havo/vwo

lessen op

havo/vwo-niveau

toetsen op 

havo-niveau

vwo

Advies: 
vwo

lessen op 

vwo-niveau

toetsen op

vwo-niveau



Doorstroom

hetleonardo.nl



Lesrooster
10 vakken:
• Nederlands
• Engels
• Frans
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Wiskunde
• Biologie 
• Muziek
• Tekenen 
• Bewegingsonderwijs
+
• filosofie (vwo)



Leren kun je trainen

Hoe pak ik het aan?



Weektaken in studieplanner



sHoe pak ik het aan?
Samengevat: 

 overzicht voor de hele week

 nooit een dag van tevoren 
huiswerk op krijgen

 samen plannen

 persoonlijk activiteitenschema

 via een app het rooster,
huiswerk en cijfers bijhouden



Begeleiding mentor
persoonlijke coach
mentorlessen:

sociaal-emotioneel
studievaardigheden 

contactpersoon ouders

En als je nét een beetje extra nodig 
hebt: steunles of coaching



Extra keuze

Sportklas / Dansklas

Highschool

Topsport

Extra: sport en dans
Hoeft niet, mag wel!

3 niveaus:



Sportklas
1x 2 uur cursus en 1x 2 uur extra sportles

Kennismaken 
met allerlei 
verschillende 
sporten!

Klas 1

• Klimmen

• Skaten 

• Skiën

• Streetdance

• Freerunning

• Wielrennen 

• Tennis 

Klas 2

• Boksen

• Klimeiland

• Sportcity 

• Mountainbiken

• Paardrijden 

• Archery attack

• American 
football

Klas 3

• Rugby

• Fitness

• Snowboarden

• Capoeira

• Golfen

• Windsurfen 

• Zeilen
*voorbeeld; aanbod kan per 
jaar verschillen



Dansklas
Elke week 2 x 2 uur dans,
in theater Ins Blau
• jazz

• streetdance

• klassieke dans

• moderne dans

• clip-dance

• hip-hop

• twee keer per jaar optreden

• bezoek voorstelling



Highschool
2x 2 uur training op locatie

mogelijkheden training

voetbal

basketbal

turnen

hockey

tennis

zwemmen

korfbal

Voorschoten ‘97, trainers van de KNVB

Vijf Meihal, ZZ en BS Leiden

Turnhal Broekplein, Gymsport Leiden

Forescate, Playfull hockeyschool

Dekker Warmond (binnen/buiten),

olv Irfan Aytug

Vijf Meibad, Paul van der Ploeg,

trainer KNZB

3 Octoberhal/KZ Danaïden, Dominic 
van Welzen

Mogelijkheden   training

voetbal Voorschoten ‘97, trainers van de KNVB

basketbal Vijf Meihal, ZZ en BS Leiden

turnen Turnhal Broekplein, Gymsport Leiden

hockey Forescate, Playfull hockeyschool

tennis Dekker Warmond (binnen/buiten), olv Irfan Aytug

zwemmen Vijf Meibad, Paul van der Ploeg, trainer KNZB

korfbal 3 Octoberhal/ KZ Danaïden, Dominic van Welzen



Topsport

✓ Topsporters met ‘status’ van 
sportbond en NOC-NSF

✓ licentie van het ministerie van 
onderwijs

✓ extra faciliteiten 

✓ maatwerk om studie en sport te 
combineren

✓ vrijstellingen mogelijk

✓ examenspreiding

Slechts 
30 scholen 

in Nederland!

RTC/Academy:      
waterpolo         basketbal         tafeltennis         rugby



Leuke dingen
✓ Sinterklaas en kerst

✓ Schoolfeesten

✓ Brugklasuitje

✓ Schoolband

✓ Reizen naar Ardennen, 
Londen, Berlijn, Rome

✓ Cabaret, theater, toneel, 
musea, technolab

✓ Sportdag



Nieuw gebouw

✓Buitenlokaal
✓Labs voor practica

✓ Kleine en grote lokalen
✓Werkplekken 

✓Open Dag
✓Live webcam

Vanaf augustus 2021



Meer informatie?
Website: www.ldvleiden.nl
Speciaal voor groep 8: hetleonardo.nl

• Wo 20 jan: Voorlichtingsavond ouders (online)

• Za 23 jan: Open Dag (online)

• Wo 3 feb: LEO Experience II
• Ma 10 feb: Highschool Experience II

Volg ons op social media!

hetleonardo.nl


