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HOI!

Ik ben LEO. Ik vind het superleuk om lekker te bewegen! In alle

LEO & JIJ
Waarvoor
kies jij?

opzichten. Ik geloof namelijk dat als je graag beweegt, je met
plezier naar school gaat. Want wie beweegt, heeft meer energie,
een beter humeur en presteert beter. Daarom krijgt bij mij iedereen

Siebe

de ruimte om binnen het rooster extra te sporten of te dansen.

15 jaar

klas 3A

Chill toch!
Maar misschien nog belangrijker dan het sporten zelf, vind ik
een sportieve sfeer. Je weet wel: samenwerken, elkaar helpen en
elkaar kansen geven. Want wij zijn een team! Bij mij leer je samen
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te spelen, maar ook zelfstandig te leren. Ik ga je hier natuurlijk bij
helpen, want leren kun je volgens mij trainen. Zo kun jij ook het
beste uit jezelf halen.

n
etjes va

Kom jij ook in mijn team?

Gro
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LEO!
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Een veilige start. Bij ons
start je met drie kennis
makingsdagen om je
klasgenoten, je docenten
en het gebouw te leren
kennen. Meer op
pagina 12.

Een modern schoolgebouw. In augustus
2021 zijn we naar een fonkelnieuw gebouw
verhuisd dat ingericht is op elkaar
ontmoeten, leren en bewegen. Meer op
pagina 8.

Verantwoordelijkheid voor je eigen
leerproces. Dat doen we met weektaken
en planners. We onderzoeken steeds waar
ruimte is om keuzes te maken. Meer op
pagina 7.
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Gerichte onder
steuning en hulp voor
wie nét dat beetje
extra nodig heeft. We
bieden steunlessen
en coaching op maat.
Meer op pagina 15.

Extra sport en bewegen onder schooltijd. Wil je het liefst
iedere dag sporten? Dan is het Leonardo de school voor jou.
Meer op pagina 13.
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DE FEITJES
VAN LEO

98

Het Leonardo is een middelbare school voor mavo, havo en vwo.

ieder jaar meerdere
schoolfeesten

Topsport
Talent-leerlingen

78

Met 810 leerlingen en 80 docenten zijn we niet zo groot en dat vinden
we eigenlijk wel fijn. Op die manier ken jij je docenten en
de docenten kennen jou.
We zijn een school voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat iedereen bij ons welkom is,

ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. Je mag bij ons zijn wie je bent. Onze kernwaarden

er

Lekker cijf

van LEO!

zijn inzet, verantwoordelijkheid en respect. Dat geven we en vragen we ook van je terug.

Ons doel is dat je straks goed weet waar jouw kwaliteiten en talenten liggen, zodat je kunt worden
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vakken
in de
brugklas

muziekinstrumenten in
het muzieklokaal

ieder jaar een
kerstactie voor
een goed doel

wat je wilt. De basis daarvan is goed onderwijs, waarbij je op een prettige manier veel belangrijke
dingen leert.

Ons enthousiaste docententeam weet hoe dat moet en leert ook zelf ieder jaar weer bij. We vinden
het belangrijk dat ouders betrokken zijn én blijven bij de school. Ouders denken mee, praten mee
en kijken mee, bijvoorbeeld in onze klankborden.

Percentage geslaagd in 2021

9,5

verschillende
sporten in de
sportklas

Leerlingen waarderen de school
met een 9,5 voor het schoolklimaat
en de veiligheid van de school.
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MAVO

90%

HAVO

90%

VWO

97%

35

lokalen in het nieuwe
gebouw

7

leerlingen in de
leerlingenraad

5

405

zonnepanelen
op het dak

WERKEN AAN
JE TALENT

DE BRUGKLASSEN
Het Leonardo College biedt mavo-, havo- en vwoonderwijs. In de brugklas start je in een mavo-, mavo/

at

havo-, havo/vwo- of vwo-klas.

Wat leuk d

De mavo-klas is bedoeld voor leerlingen met een

Op het Leonardo College hebben wij een duidelijke onderwijsvisie. We
werken met drie pijlers: algemene, sociale en persoonlijke ontwikkeling.

je er bent!

uitgesproken advies vmbo theoretische leerweg.

In de mavo/havo-klas wordt de leerling geplaatst met

We vinden persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk als schoolprestaties.

minimaal een plaatsingsadvies mavo/havo; zo kunnen

Dit zie je terug op alle niveaus bij ons op school.

Voor leerlingen voor wie het nog niet duidelijk is of

Zo gaan de mavo-leerlingen een week op stage en zijn

havo/vwo-klas. Hiervoor is minimaal een

een maatschappelijke, profiel- en studiekeuzestage, en

we kijken welk niveau het beste bij je past.

het uiteindelijke niveau havo of vwo zal zijn, is er de

er activiteiten in de directe omgeving, werkt de havo met

havo-advies vanuit de basisschool nodig.

worden vwo-leerlingen extra uitgedaagd door lessen

filosofie, casusweken en een museumleerlijn.

De vwo-klas is voor leerlingen met een uitgesproken
vwo-advies.

Ook organiseren we projecten, reizen, excursies en

Gaya

15 jaar, klas 4A

buitenschoolse activiteiten, waarin veel aandacht is voor
samenwerken, burgerschap en de stad Leiden.

Mette

WEEKTAKEN EN STUDIEPLANNERS

klas 3A

15 jaar

We werken met weektaken, zodat je altijd een week van
Aan de hand van de adviezen van de basisscholen, het

leerlingvolgsysteem en wensen van leerlingen en ouders maakt
het Leonardo College een indeling van de klassen. De school
beslist in welke klas je geplaatst wordt. Aan het einde van de

brugklas en de tweede klas wordt zorgvuldig gekeken welk type
onderwijs het meest geschikt is voor jou.
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tevoren je huiswerk voor de hele week weet. Zo kun je

het huiswerk goed en op tijd inplannen. Natuurlijk krijg

je hulp bij het plannen van je huiswerk. Je werkt met een
studieplanner die speciaal voor het Leonardo College is

ontwikkeld. Daarnaast kun je het rooster en het huiswerk
via een app bijhouden.

77

HET
NIEUWE
GEBOUW

Deze nieu

we schoo

kan jouw

Het Leonardo College is in augustus
2021 in de nieuwe school naast de
Vijf Meihal gestart! Dit moderne
open gebouw is ingericht op hoe
jij het beste kunt leren en echt een
plek waar je je thuis voelt. Het heeft
een groot, kloppend hart in het
midden en is daarom licht, ruim en
warm. Precies zoals onze school is.
We hebben een aantal gave labs
voor practica, een buitenlokaal en
daarnaast fijne werkplekken voor
zowel leerlingen als docenten. En het
is helemaal duurzaam! Je bent er
meer dan welkom.
8
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l

school wo

rden!

JOUW
SCHOOL
Het motto van het Leonardo
College is ‘werken aan je talent’.
Daarbij gaat het niet alleen maar
om cijfers op je rapport, maar
ook om ontwikkeling. Wat kun je
al goed? Wat kan beter? Wat heb
je daarvoor nodig? Het nieuwe
gebouw biedt alle faciliteiten om
jou optimaal te laten leren.
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ZO ZIET HET ERUIT!

Vanaf het plein kom je via een brede trap binnen op de eerste

verdieping. Je kijkt uit over de ruime en lichte aula. Er is een podium
en er zijn genoeg fijne plekken om te zitten. Het eerste uur begint:

misschien heb je practicum in het ScienceLab of ga je aan de slag

in de Wereldstudio. Of volg je een korte instructie in onze collegezaal.
Overal zijn werkplekken waar je zelf in alle rust kunt studeren. Als
je vanaf het terras van het buitenlokaal uitkijkt over het plein, zie
je een groen en multifunctioneel terrein met pingpongtafels en

verschillende sportfaciliteiten. Kun je in de pauze mooi je energie
kwijt of even luieren in de zon!

JOUW
NIEUWE KLAS

SPORTEN BIJ LEO
WIL JIJ HET LIEFST ELKE DAG SPORTEN?

Dan is het Leonardo College dé school voor jou. Iedereen

die sport en bewegen leuk vindt, kan zich aanmelden voor

de sportklas. Naast de reguliere lessen bewegingsonderwijs
krijg je in de onderbouw elke week drie uur extra sport- of

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

dansles. Voor deze lessen gaan we meestal naar een locatie

buiten school, om kennis te maken met verschillende sporten

is best groot en voor veel kinderen behoorlijk spannend. Om

zoals snowboarden, tennis, judo, golf en zwemmen.

de overgang zo soepel mogelijk te maken, krijg je voor de
zomervakantie een intakegesprek met je mentor. Bovendien
ontmoet je al in juni je nieuwe klasgenoten tijdens een
kennismakingsmiddag. Op die manier ken je jouw klasgenoten
al een beetje als je echt bij ons op school komt en je mentor
kent jou.

HEB JIJ TALENT VOOR EEN BEPAALDE SPORT?

Hopelijk to

Dan hebben wij het Highschool-programma. Twee keer per

t

snel!

week krijg je onder schooltijd training in jouw sport van een
van onze gespecialiseerde trainers. Het Leonardo College

heeft Highschoolprogramma’s voor de sporten basketbal,

Lekker be

hockey, korfbal, tafeltennis, tennis, turnen, voetbal en

zig

zwemmen.

Beoefen jij een andere sport op hoog niveau? Dan bekijken

Hailey!

wij op verzoek de mogelijkheden voor een individueel
programma. Liggen jouw interesses meer bij andere

vakken dan sport? In dat geval is er ruimte voor extra

Het nieuwe schooljaar start met een introductie tijdens de

tekenen en/of muziek.

brugklasdagen. In de eerste week organiseren we allerlei

activiteiten en spelletjes in en buiten de school zodat je de
docenten, je klasgenoten en het gebouw snel goed leert

kennen. Zo zal je ontdekken dat eerste- en tweedeklassers

apart pauze hebben van klas drie en hoger, zodat er tussen
de lessen rust en ruimte is voor alle leerlingen.

Ontmoet jouw nieuwe
klasgenoten al in juni
tijdens een kennis
makingsmiddag

Hailey
16 jaar

klas 5F
12
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TOPSPORTERS

VAN LEO

LEO GAAT VOOR

EXTRA

Een peptalk van de coach op het
moment dat je het nodig hebt.

Het Leonardo College is een van de dertig Topsport Talentscholen in Nederland. Dat

betekent dat leerlingen met een topsport- of beloftestatus van hun sportbond bij ons

een aangepast schoolprogramma kunnen volgen. Daarbij kun je denken aan vrijstelling
van bepaalde lessen, een aangepast toetsrooster of het eindexamen in twee jaar doen.

Als je nét een beetje extra nodig hebt helpen we je

Op die manier kunnen topsport en school zo goed mogelijk worden gecombineerd.

graag. We bieden voor bijna alle vakken steunles en
kunnen je daarnaast ondersteunen door een van

onze gekwalificeerde coaches in te zetten. Deze coach

In 2019, 2020 en 2021 zijn al
onze topsporters geslaagd
voor hun eindexamen!

kijkt samen met jou naar wat je nodig hebt: plannen,
studievaardigheden of gewoon een goede peptalk.

GEZONDE SCHOOL

Het Leonardo College is een Gezonde School.

Gezondheid vinden wij als school heel belangrijk en
daar hoort gezonde voeding bij. Door middel van

Elke sportbond heeft zijn eigen criteria waar sporttalenten aan moeten voldoen om een

projecten besteden we hier dan ook veel aandacht

topsport- of beloftestatus te verkrijgen. Na toekenning van de status door de sportbond

aan. We maken gebruik van speciale lespakketten voor

kun je gebruik maken van onze Topsport Talentfaciliteiten, zoals onze fitnessruimte,

trainen onder schooltijd, roosteraanpassingen, een eigen studieruimte en ondersteuning

Nienke

14 jaar, klas 3L

van een personal coach.

Mirousja

Naast individuele trajecten bieden wij voor tafeltennis en waterpolo trainingen aan via

Nederlands

een Regionaal Trainings Centrum (RTC). Voor basketbal en rugby trainen leerlingen bij

rook-, alcohol- en drugspreventie. Ons schoolplein

is geheel rookvrij en we zijn officieel een alcoholvrije

docent

school. Ook besteden wij tijdens lessen en projecten
aandacht aan relaties en seksualiteit.

de gelijknamige Academies.
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KOM NAAR ONZE

OPEN DAG
29 JANUARI
WOE 26 JANUARI 2022 VOORLICHTINGSAVOND
ZA 29 JANUARI 2022 OPEN DAG
Neem een kijkje bij de verschillende vakken,
proef de sfeer in het gebouw en maak kennis met docenten.
Wij hopen je snel te zien!

BEKIJK ONZE WEBSITE

HETLEONARDO.NL
+ AGENDA MET ALLE ACTIVITEITEN
+ INFORMATIEVIDEO’S

+ VRAGEN EN ANTWOORDEN
+ INFORMATIE OPEN DAG

ÉN ONLINE AANMELDEN
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