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LEO & JIJ
Over alles wat jij 
wilt weten

JOUW SCHOOL 
Welkom in onze school!

LEO GAAT VOOR EXTRA
Wat er allemaal nog meer is!

DE BRUGKLAS
Welke brugklassen zijn er?
Alles over je start op het Leonardo. 

LEO IN HET KORT
Weetjes van het Leonardo. 

WERKEN AAN JE TALENT
Over de sport- en dansklas, 
het Atelier, Highschool en
Topsport Talent.

02

03

04

05

01

HOI!
Ik ben LEO. Superleuk dat je er bent! Hou jij ook van lekker bewegen?

Van sporten of dansen? Mooi! Dan zit je bij mij goed. Je kan bij mij namelijk 

kiezen voor extra sporten of dansen. En wist je dat als je beweegt, je meer 

energie en een beter humeur hebt en beter presteert? Dan ga je dus ook 

nog eens met veel plezier naar school. Chill toch?

Ben jij juist liever creatief bezig? Kom dan ook naar mij! In het Leonardo 

Atelier daag ik je uit met van alles dat met kunst te maken heeft.

Maar ik ben meer dan alleen sportief of creatief. Ik help je bij het leren,

bij het maken van de juiste keuzes en hoe je met elkaar kunt samenwerken. 

En ook hoe jij anderen kunt helpen en elkaar een kans kunt geven. Samen 

zijn wij een team! Met allemaal hetzelfde doel: het beste uit jezelf halen. 

Kom jij ook in mijn team?
Groetjes van 

LEO!
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Jip
1 mavo/havo
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Percentage geslaagd in 2022

MAVO 94%

HAVO 88%

VWO 92%

9,5
Leerlingen waarderen de school  

met een 9,5 voor het schoolklimaat  

en de veiligheid van de school.

LEO IN
HET KORT

Topsport 
Talentleerlingen
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96

78

verschillende 
sporten in de 

sportklas

leerlingen in de 
leerlingenraad

muziekinstrumenten in 
het muzieklokaal

vakken 
in de 

brugklas

405
zonnepanelen 

op het dak
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Het Leonardo is een middelbare school voor mavo, havo en 

vwo in Leiden. Met ongeveer 900 leerlingen en 90 docenten 

zijn we niet zo groot en dat vinden we eigenlijk wel fijn. Op die 

manier ken jij jouw docenten en de docenten kennen jou. 

Iedereen is bij ons op school welkom! Wat je achtergrond of geloofsovertuiging 
ook is. We zijn een school voor openbaar onderwijs: je mag bij ons zijn wie je bent. 
Iedereen hoort erbij en krijgt gelijke kansen.

Wij helpen jou te ontdekken waar je kwaliteiten en talenten liggen: met onze 
lessen, gerichte begeleiding en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
Zo kun je worden wie en wat je wilt zijn. 

Bij ons op school werken we met weektaken: een week van tevoren weet je dus
je huiswerk voor de hele week. Zo kun je je huiswerk goed en op tijd plannen.
Dat is handig als je bijvoorbeeld veel sport. Vind je plannen nog lastig?
Geen probleem, wij zijn er voor je om te helpen. 

Niet alleen wij zijn er om je te helpen: wij vinden het belangrijk dat ook je ouders 
betrokken zijn en blijven bij de school en jouw loopbaan op het Leonardo. Ouders 
denken mee, praten mee en kijken mee, bijvoorbeeld via onze klankbordgroepen.

Onze kernwaarden

lesuur 

soorten broodjes 
in de kantine

treden naar
 

kluisjes 
900

26
24

45
minuten 

Gelijkwaardigheid

Lekker cijfer 

van LEO

de ingang

Vrijheid
Ontmoeting

Diversiteit



76

JOUW 
SCHOOL

Je hebt je fiets geparkeerd in de fietsenstalling onder de school. 
Via de grote trap aan de buitenkant kom je binnen op de eerste 
verdieping. Je kijkt uit over de ruime en lichte aula: wat een uitzicht!
In de prachtige muurtekening blijf je van alles ontdekken.
Beneden is de aula met het podium en genoeg fijne plekken om 
te zitten. Je hangt je jas aan de kapstok en legt nog wat spullen in 
je kluisje. Klaar voor een nieuwe schooldag! In de pauze ben je in 
de aula of op het schoolplein, lekker voetballen, basketballen of 
tafeltennissen. Of toch lekker luieren in de zon? Tot LEO!

Gezonde school
Gezondheid vinden wij belangrijk. Wij zijn dan ook 
aangesloten bij de aanpak van de Gezonde School.
Ons schoolplein is rookvrij, we zijn officieel een 
alcoholvrije school en in de lessen is er aandacht
voor rook-, alcohol- en drugspreventie.
En ons gebouw, dat is een zogenaamde ‘frisse school’:
de ventilatie is top geregeld, altijd een prettige 
temperatuur en er is lekker veel licht in de school. 

Welkom in ons prachtige 

schoolgebouw!

Binnen is het licht en open, 

met een mooie aula om 

pauze te houden en aparte 

studieplekken om rustig te 

werken. Ook zijn er gave

labs, een echte collegezaal 

en zelfs een buitenlokaal! Dit 

gebouw helpt jou om zo goed 

mogelijk te kunnen leren. 

Sportvelden en een (top)

sporthal zitten om de hoek, 

dus wat wil je nog meer? 

Nog een leuk weetje:

het gebouw is helemaal duurzaam!



Mavo, mavo/havo, havo/vwo of vwo? In welke brugklas jij komt hangt af van jouw advies van

de basisschool. Bij de indeling van de klassen kijken we naar dit advies en proberen we rekening 

te houden met jouw wensen. Wij beslissen in welke klas je komt. Aan het einde van de brugklas 

en de tweede klas wordt zorgvuldig gekeken welk type onderwijs het beste bij jou past. 

DE
BRUGKLAS

WELKE BRUGKLAS PAST BIJ JOU?

Mavo
Voor leerlingen met een uitgesproken mavo-advies
(vmbo theoretische leerweg)

Mavo/havo
Minimaal advies mavo/havo

Havo/vwo
Minimaal advies havo

Vwo
Voor leerlingen met een uitgesproken vwo-advies

JOUW NIEUWE KLAS

Naar de middelbare school gaan vind je misschien 
best spannend. Dat snappen wij heel goed! Voor de 
zomervakantie heb je daarom al een kort gesprek bij
ons op school. Zo leren we elkaar alvast een beetje 
kennen. In juni ontmoet je jouw nieuwe klasgenoten 
en mentor tijdens de kennismakingsmiddag. Na de 
zomer begin je dan echt bij ons op school, met de 
brugklasdagen. Je leert jouw klasgenoten nog beter
kennen en je wordt wegwijs gemaakt in de school.

Leerlingen uit de 1e en 2e klas 

houden apart pauze van de 

andere klassen. Zo is er in de 

pauzes genoeg ruimte en rust 

voor iedereen.

Hopelijk tot  

snel!
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Ninthe
2 havo/vwo



Kyara
1 mavo/havo

Persoonlijke, algemene en sociale ontwikkeling vinden wij 
net zo belangrijk als schoolprestaties. In de brugklas krijg 
je bijvoorbeeld les in digitale vaardigheden. Als je wat 
langer bij ons op school zit ga je een of meer dagen stage 
lopen. Zo leer je ontdekken welke beroepen er zijn: wat 
vind je leuk en wat niet? Tijdens verschillende projecten 
leer je van alles over een bepaald onderwerp, zoals 
voeding of kunst. En we gaan samen uitzoeken wat je 
allemaal kunt doen als je straks je diploma hebt gehaald. 
Welke studie past bij jou? 

Leren doen we dus niet alleen in school, maar ook in 
de wereld om ons heen. Je gaat op excursie, bezoekt 
culturele activiteiten en doet mee aan sporttoernooien. 
Ook kun je deelnemen aan reizen die wij organiseren. En 
we hoeven het niet altijd ver te zoeken: onze thuisstad 
Leiden is niet voor niets de stad van ontdekkingen!

WERKEN AAN 
JE TALENT

Ons motto is Werken aan je talent. Het gaat dan

niet alleen om de cijfers op je rapport, maar ook

om je ontwikkeling. Wat kun je al goed?

Wat kan beter? En wat heb je daarvoor nodig?

ONTDEK 
JE TALENT
SPORTKLAS EN DANSKLAS
Wil jij kennismaken met verschillende 
sporten? Of ben je benieuwd wat er allemaal 
is op het gebied van dansen? Kies dan voor 
de sportklas of dansklas. Iedere week heb 
je dan 3 uur extra sport- of dansles. In de 
sportklas maak je kennis met bijvoorbeeld 
snowboarden, skaten, judo, golf en rugby 
en in de dansklas met streetdance, 
musicaldance en ballet. Wie weet welk
talent jij ontdekt!

LEONARDO ATELIER
Ben jij meer van het ontwerpen, tekenen 
of fotograferen? Kom dan bij het Leonardo 
Atelier! Je krijgt 1,5 uur in de week extra les. 
Je volgt workshops over het kijken naar 
kunst en over hoe je verschillende creatieve 
technieken gebruikt. Je gaat bijvoorbeeld 
beeldhouwen, graffiti spuiten, 3D-beelden 
maken, schilderen en shirts bedrukken.
We werken samen met echte kunstenaars
en musea. En natuurlijk is er aan het einde
van het jaar de LEO- expositie.
Ontdek hoe creatief jij bent!
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Max
5 havo

Wat leuk dat

je er bent!
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Ben je lid van een sportvereniging 
en wil je beter worden in je eigen 
sport? Kies dan voor het Highschool-
programma. Twee keer per week 
krijg je onder schooltijd training in
jouw sport van een van
onze professionele
trainers.
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BETER WORDEN IN 
JE EIGEN SPORT

Doe jij een andere sport op hoog 
niveau? Laat het ons weten! Wij kijken 
dan welke mogelijkheden er zijn voor 
een individueel programma.

Het Leonardo College is een van de dertig Topsport Talentscholen in 
Nederland. Leerlingen met een topsport- of beloftestatus van hun sportbond 
volgen bij ons een aangepast schoolprogramma. Denk aan vrijstelling van 
bepaalde lessen, een aangepast toetsrooster of het eindexamen in twee 
jaar doen. Zo kun je jouw topsport en school zo goed mogelijk combineren.

Naast individuele trajecten bieden wij voor tafeltennis en waterpolo 
trainingen aan via een Regionaal Trainingscentrum (RTC). Voor basketbal
en rugby trainen leerlingen bij de gelijknamige Academies.

TOPSPORTERS  
VAN LEO

Elke sportbond heeft eigen
criteria waar sporttalenten
aan moeten voldoen om
een topsport- of beloftestatus
te verkrijgen. Alleen na
toekenning van deze status
kun je gebruik maken van onze 
Topsport Talentfaciliteiten. 

Basketbal

Hockey

Korfbal

Tennis 

Welke Highschools zijn er?

Turnen

Voetbal

Zwemmen

Lise
5 vwo

Lekker bezig

Lise!
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LEO GAAT VOOR

EXTRA
Kom naar het Leonardo College  
en ontdek onze extra’s!

Speciale
studieplanner 

1514

Studio in het 
muzieklokaal

Cambridge English 

Filosofie op
havo en vwo

Kerstactie voor
het goede doel

Steunles voor
(bijna) alle vakken

Hulp bij plannen,
studievaardigheden

of motivatie

Supertoffe
schoolfeesten

Wintersportreis voor
echte sneeuwliefhebbers 

LEO feestweek

Leonardo schoolband 
voor muziekliefhebbers

Boekenclub bij Nederlands

Tweedeklasdagen
Sporttoernooien

Examendiner 
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KOM NAAR ONZE

 OPEN AVOND
27 JANUARI!

BEKIJK ONZE WEBSITE

HETLEONARDO.NL

WOE 18 JANUARI 2023 VOORLICHTINGSAVOND OUDERS
VRIJ 27 JANUARI 2023 OPEN AVOND LEERLINGEN EN OUDERS

CHECK OOK ONZE EXPERIENCES!
Neem een kijkje bij de verschillende vakken, proef de sfeer in het gebouw en 

maak kennis met docenten en leerlingen. Wij hopen je snel te zien!

+ AGENDA MET ALLE ACTIVITEITEN
+ INFORMATIEVIDEO’S

+ VRAGEN EN ANTWOORDEN
+ INFORMATIE EXPERIENCES

MELD JE ONLINE AAN! 


