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“Groepsgewijs waar kan, individueel waar nodig.” 

 

Heeft uw kind psychische- of gedragsproblemen   

en zoekt u een school voor speciaal voortgezet   

onderwijs? Dan is het Lingewaal College in Gorinchem 

misschien de aangewezen school voor uw zoon of 

dochter. We werken met Positive Behavior Support, 

PBS, een schoolbrede aanpak waarmee we gewenst 

gedrag van onze leerlingen in de diverse 

schoolsituaties stimuleren. Onze kernwaarden: respect, 

duidelijkheid en positiviteit zijn hierin onze 

ankerpunten. We zorgen voor goed onderwijs, 

gecombineerd met de juiste ondersteuning. Dit doen we 

groepsgewijs waar kan en individueel waar nodig. We 

vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar 

school gaan en dat zij zich vertrouwd genoeg voelen 

om tot ontwikkeling te komen. We bereiden leerlingen 

voor op de toekomst, op een positieve deelname aan de 

maatschappij.  

  

SPECIAAL VOOR UW KIND 

Het Lingewaal College is een kleine school, die zich 

kenmerkt door onderwijs op maat. We denken graag in 

mogelijkheden. Persoonlijk contact en individuele aandacht 
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geven de leerlingen de rust die zij nodig hebben om te 

kunnen leren. Het Lingewaal College biedt een veilige en  

gestructureerde leeromgeving waarin uw kind zich optimaal 

kan ontplooien. We helpen uw kind om zijn of haar plaats in 

de samenleving te vinden. 

 

DE LEERLINGEN 

Het Lingewaal College biedt onderwijs aan leerlingen van 

12 tot 20 jaar, die door (het vermoeden van) psychische- of 

gedragsproblematiek behoefte hebben aan extra  

ondersteuning. Het Lingewaal College houdt rekening met 

hun ondersteuningsbehoeften en helpt hen om te gaan met 

hun problemen. We ondersteunen uw kind in wie hij of zij is 

en gaan uit van de mogelijkheden van uw kind.  

 

DE SCHOOL 

Het Lingewaal College is een school voor voortgezet 

speciaal onderwijs, die onderwijs biedt aan ongeveer 85 

leerlingen. Er zijn zeven klassen met elk ongeveer twaalf 

leerlingen. Uw kind komt in een klas passend bij zijn of haar 

ontwikkelings-, zorg- en onderwijsbehoeften. Er wordt veel 

structuur en duidelijkheid geboden op het Lingewaal 

College. Elke klas heeft een mentor, die de dag opstart en 

afsluit. De leerlingen hebben een vast klaslokaal en een 

vaste plaats in de klas, de vakdocenten wisselen van lokaal. 

Ook wordt er gewerkt met een continurooster. Door de inzet 

van Positive Behavior Support (PBS) creëren we een 

positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat, waarin alle 

leerlingen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Onze 

kernwaarden zijn: respect, duidelijkheid en positiviteit. We 

zien de school als een sociale gemeenschap, waarin 

leerlingen, ouders, ketenpartners en het schoolteam 

dezelfde taal spreken. We maken duidelijke afspraken met 

elkaar over hoe we met elkaar om willen gaan. Dit maakt 

onze school transparant, duidelijk, betrouwbaar en veilig 

voor iedereen.   

 

ONDERWIJS 

Op het Lingewaal College kan uw kind onderwijs volgen op 

de niveaus vmbo theoretische leerweg en havo. De 

leerlingen die vmbo-tl volgen, kiezen aan het einde van het 

tweede leerjaar voor het profiel Economie, Landbouw, Zorg 

& Welzijn of Techniek. Op de havo wordt het profiel 

Economie & Maatschappij aangeboden.  De ontwikkeling 

van sociale vaardigheden en studievaardigheden zoals 

overzien, structureren en plannen staan centraal tijdens de 

hele schooltijd van uw kind.  
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ONDERSTEUNING 

Op het Lingewaal College krijgt iedere leerling een mentor 

die het vaste aanspreekpunt is voor u en uw kind. De 

mentor ondersteunt uw kind tijdens de dagelijkse gang van 

zaken op school, is op de hoogte van de schoolresultaten 

en houdt in de gaten of het goed met hem of haar gaat. 

Wanneer het niet zo goed gaat, kan een leerling ook terecht 

bij de schoolcoach. De orthopedagoog coördineert de zorg 

binnen de school en de intern begeleider het didactische 

onderwijsaanbod. Zij vormen samen met de schooldirecteur 

de Commissie van Begeleiding. 

 

KLAAR MET SCHOOL, EN DAN? 

In de bovenbouw worden leerlingen ondersteund in het 

zoeken naar een passende vervolgopleiding. Na het 

behalen van hun diploma vervolgen de meeste leerlingen 

van het Lingewaal College hun opleiding op het mbo of hbo. 

Er kan onder bepaalde voorwaarden ook een doorstroom 

plaatsvinden van vmbo-tl naar havo.  

 

 

 

INFORMATIE EN AANMELDEN 

Wilt u meer weten over het Lingewaal College? Kijk 

dan op yulius.nl/onderwijs of bel 088 405 40 60. Wilt 

u uw zoon of dochter aanmelden voor plaatsing op 

het Lingewaal College? Ook daarvoor kunt u 

telefonisch contact met ons opnemen.  
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