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Beste leerling,

Dit is de informatiegids voor leerlingen van het Lingewaal College. In deze gids vind je allerlei
informatie die met school te maken heeft en die voor jou van belang kan zijn. Omdat wij het heel
belangrijk vinden dat onze leerlingen met veel plezier en met een veilig gevoel naar school gaan en
daar hun tijd en aandacht volledig op het leren kunnen richten, willen wij een positief
onderwijsklimaat bieden. Dit doen we met PBS, Positive Behavior Support.

Samen met de leerlingen hebben we op het Lingewaal College de waarden die we als school
belangrijk vinden bedacht. Dit zijn: Respect, Duidelijkheid en Positiviteit. We hebben met elkaar
beschreven hoe het gewenste gedrag  bij ons op school eruit ziet op de gang, op het toilet, in de klas,
op het schoolplein, in het CKV lokaal en in de aula.

De gedragsverwachtingen zijn ook visueel gemaakt en hangen in alle gemeenschappelijke ruimtes.
Het gewenste gedrag wordt regelmatig geoefend, zodat je precies weet wat er van je wordt
verwacht. Doordat we het  gewenste gedrag belonen, word je gestimuleerd om dit gedrag vaker te
laten zien.  Op deze manier ontstaat een positief onderwijsklimaat.

? 
Ik wens je een fijn schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,

Mevr. G. Rijkers- Korevaar
Directeur Lingewaal College

Adres en telefoonnummer van de school

Lingewaal College
Merwedekanaal 8a
4206 BC Gorinchem
Telefoon 088-4051890
Email: Lingewaalcollege@yuliusonderwijs.nl
Website: www.yulius.nl

mailto:Lingewaalcollege@yulius.nl


Schooltijden
De school is geopend om 8.15 uur. Voor die tijd mag je wel op het schoolplein blijven, maar is de
deur van de school gesloten. Je komt door de voordeur naar binnen. De leerlingen parkeren hun
fietsen in de fietsenstalling van de school. Vanaf 8.15 uur mag je de gang in om je jas op te hangen en
je spullen naar je kluisje te brengen, daarna ga je naar je lokaal. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en
wordt je verwacht in het lokaal te zijn. De lessen duren 45 minuten, behalve op donderdag, dan
duren de lessen 50 minuten.
De pauzes zijn tussen 11.00-11.15 uur en tussen 12.45-13.00 uur. Op donderdag heb je alleen de
eerste pauze.

De kaderklassen hebben op dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 13.00 praktijklessen op het Omnia
College. Met een begeleider van het Lingewaal College lopen de leerlingen in 5 minuten naar het
Omnia College. De eindtijd hangt af van het gekozen praktijkvak.

Voor schooltijd, tijdens pauzes en na schooltijd, is er minimaal één medewerker van de school die
toezicht houdt. Tijdens de pauze momenten ben je in de hal, in de aula of buiten op het plein en
verwachten we dat je je aan de gedragsverwachtingen die daar gelden houdt.

Lestijden vmbo-kader
Maandag, woensdag: Dinsdag:

1e lesuur: 08.30-09.30 uur 1e lesuur: 08.30-09.30 uur

2e lesuur: 09.30-10.15 uur 2e lesuur: 09.30-10.15 uur

3e lesuur: 10.15-11.00 uur 3e lesuur: 10.15-11.00 uur

Pauze: 11.00-11.15 uur Pauze: 11.00-11.15 uur

4e lesuur: 11.15-12.00 uur 4e lesuur: 11.15-12.00 uur

5e lesuur: 12.00-12.45 uur 5e lesuur: 12.00-12.45 uur

Pauze: 12.45-13.00 uur Pauze: 12.45-13.00 uur

6e lesuur: 13.00-13.45 uur Vakwerkles: 13.00-15.00/15.30 uur

7e lesuur:           13.45-14.30 uur

Donderdag: Vrijdag:

1e lesuur: 08.30-09.20 uur 1e lesuur: 08.30-09.30 uur

2e lesuur: 09.20-10.10 uur 2e lesuur: 09.30-10.15 uur

3e lesuur: 10.10-11.00 uur 3e lesuur: 10.15-11.00 uur

Pauze: 11.00-11.15 uur Pauze: 11.00-11.15 uur

4e lesuur: 11.15-12.05 uur 4e lesuur:           11.15-12.00 uur

5e lesuur: 12.05-12.45 uur 5e lesuur: 12.00-12.45 uur

Pauze: 12.45-13.00 uur Pauze:   12.45-13.00 uur

Vakwerkles: 13.00-15.00/15.30 uur 6e lesuur: 13.00-13.45 uur

Periode 1 alleen leerjaar 2 (leerjaar 1 is vrij) 7e lesuur: 13.45-14.30 uur

Periode 2 & 3 leerjaar 1 & 2

De vakwerklessen duren tot 15.00 uur met uitzondering van de Koksklas. De Koksklas  is  van

13.00-15.30 uur. De leerlingen die aan deze vakwerkles deelnemen zijn een middag per 4 weken vrij.



De leerlingen van leerjaar 1 hebben in periode 1 op vrijdag tot 14.30 uur les. Vanaf periode 2 zullen

zij op dinsdag- en donderdagmiddag vakwerklessen hebben. Dan zijn zij op vrijdag om 12.45 uur uit.

De leerlingen van leerjaar 2 nemen vanaf het begin van het schooljaar op donderdag deel aan de

vakwerklessen en hebben daarom vanaf periode 1 op vrijdag tot 12.45 uur les.

Lestijden vmbo-tl en havo
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: Donderdag:

1e lesuur: 08.30-09.30 uur 1e lesuur: 08.30-09.20 uur

2e lesuur: 09.30-10.15 uur 2e lesuur: 09.20-10.10 uur

3e lesuur: 10.15-11.00 uur 3e lesuur: 10.10-11.00 uur

Pauze: 11.00-11.15 uur Pauze: 11.00-11.15 uur

4e lesuur: 11.15-12.00 uur 4e lesuur: 11.15-12.05 uur

5e lesuur: 12.00-12.45 uur 5e lesuur: 12.05-12.55 uur

Pauze: 12.45-13.00 uur

6e lesuur: 13.00-13.45 uur

7e lesuur:           13.45-14.30 uur

Ziekmelden en verlof
Als je ziek bent, moeten je ouder(s)/verzorger(s) dit laten weten door tussen 8.00 uur en 8.30 uur
naar school te bellen. Telefoonnummer Lingewaal College: 088-4051890
Er zal dan aan je ouder(s)/verzorger(s) gevraagd worden of je in staat bent de lessen online te volgen.
Wanneer dit lukt, zul je uitgenodigd worden voor de online lessen door de vakdocenten. Deze lessen
worden via ‘Meet’ aangeboden. Tijdens de online lessen gelden de gedragsverwachtingen van de
‘Meet´. We noemen dit op het Lingewaal College: ‘Onderwijs op afstand’.

Heb je een andere reden waarom je niet naar school kunt komen, dan moet hiervoor verlof worden
aangevraagd bij de schooldirecteur. Het formulier hiervoor kunnen je ouder(s)/verzorger(s)
aanvragen bij de mentor of kunnen zij downloaden van de website:  www.yulius.nl/lingewaalcollege.

Als je op school ziek wordt, zullen wij altijd telefonisch contact opnemen met je
ouder(s)/verzorger(s).

Onderwijs op afstand
Op het Lingewaal College hebben alle klassen een vaste dag waarbij je onderwijs op afstand via
‘Meet’ krijgt aangeboden. Tijdens deze lessen op afstand gelden de gedragsverwachtingen van de
‘Meet’. Aan het begin van het schooljaar zul je te horen krijgen welke dag dit voor jouw klas zal zijn.

Te laat komen
De lessen beginnen om 8.30 uur. Je moet dan op school zijn. Als je vaak te laat komt, brengen we
hiervan je ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte. Als je met een taxi naar school komt, kun je er niet
altijd wat aan doen dat je te laat komt, maar in dat geval  kan dit worden besproken met het
taxibedrijf.

Ziekte van docenten
Als je mentor ziek is, zal er eerst gekeken worden of er iemand kan vervangen. Als dit niet lukt, wordt
er contact met je ouder(s)/verzorger(s) opgenomen. Het kan zo zijn dat dan de dag van onderwijs op
afstand een dag wordt waarop je zelfstandig aan je schoolwerk gaat werken.



Vakantierooster/vrije dagen/bijzondere data schooljaar 2021-2022

Eerste dag Laatste dag

1e schooldag 22-08-2022 start 12.30 uur

Herfstvakantie 22-10-2022 30-10-2022

Schoolfotograaf 03-11-2022

Kerstvakantie 24-12-2022 08-01-2023

Voorjaarsvakantie 25-02-2023 05-03-2023

Goede vrijdag en Pasen 07-04-2023 10-04-2023

Meivakantie (inclusief koningsdag) 24-04-2023 07-05-2023

Hemelvaart 18-05-2023 19-05-2023

Pinksteren 29-05-2023 29-05-2023

Kamp 03-07-2023 04-07-2023

Zomervakantie 08-07-2023 20-08-2023

Studiedagen
Op het Lingewaal College zijn een aantal dagen ingericht als studiedag voor de docenten. Op deze
dagen zijn jullie vrij. Deze data worden aan het begin van het schooljaar doorgegeven.
Al wel bekend zijn de volgende studiedagen:
31-10-2022 studiedag (Yulius Algemeen)

23-12-2023 studiedag

24-02-2023 studiedag

07-07-2023 studiedag

Roosterzaken
Lesrooster
Aan het begin van het schooljaar ontvang je van je mentor een rooster. Ook is het rooster online te
vinden in SomToday. Het rooster kan per periode veranderen.

Toetsweken
Twee keer per jaar is er een toetsweek. In deze week heb je geen les volgens het rooster, maar kom
je alleen naar school om één of twee toetsen te maken. Na het maken van deze toetsen mag je naar
huis om te leren. Als je geen vervoer hebt naar huis, mag je ook op school blijven om je voor te
bereiden op de toetsen voor de volgende dag(en).

De leerlingen die op school blijven om te leren, zitten in één lokaal bij elkaar om zelfstandig te leren.
Er is wel minimaal één docent aanwezig in dit lokaal. Dit betekent dus dat leerlingen uit verschillende
klassen bij elkaar kunnen zitten. Als je op school blijft, is het de bedoeling dat je ook echt leert en
serieus aan de slag gaat met je schoolwerk.

Projectdagen
Twee keer per jaar is er een week met meerdere projectdagen. Voor de brugklassen is er aan het
begin van het schooljaar nog een extra projectweek. Tijdens de projectweken gaan de leerlingen aan



de slag met vakoverstijgende projecten waarbij sociaal-emotionele-, burgerschap- en
studievaardigheden centraal staan.

KWT/studievaardigheden/Lingewaal Colleges
Tijdens het Keuze werktijd-uur (KWT) op maandag kun je je inschrijven voor extra begeleiding voor
een vak. Daarnaast heb je wekelijks een lesuur waarin studievaardigheden worden geoefend.
Wanneer je je schoolwerk voor 80% af hebt, kun je als (PBS) beloning op vrijdag meedoen aan de
Lingewaal Colleges (denk hierbij aan kunst-, sport-, muziek-, theater-, techniek-, of kooklessen).
Wanneer het niet is gelukt 80% van je werk af te hebben, wordt er van verwacht dat je tijdens de
Lingewaal Colleges verder gaat met het afmaken van je werk.

PTA
In vmbo tl 4 en havo 5 wordt gewerkt met een PTA: Programma voor Toetsing en afsluiting. Hierin
staat precies welke toetsen en andere opdrachten je moet doen in het schooljaar. Voor de afname
van de examens werken we samen met het Curio in Breda. Het PTA van Curio wordt gebruikt voor de
vakken waarin examen gedaan wordt.

Boeken
Leerlingen van het Lingewaal College bestellen zelf hun boeken online via onze  leverancier Van Dijk.
Hieronder staat beschreven hoe de boeken besteld moeten worden:

Stap 1: ga naar vandijk.nl. Dan volgt de mogelijkheid om jouw leermiddelenpakket te  bestellen.

Stap 2: selecteer de juiste gegevens.

Stap 3: inloggen en bestellen. Maak een nieuw account aan door de stappen te volgen. Kies
vervolgens de materialen die nodig zijn en rond de bestelling af.



Voor de start van het schooljaar krijg je alle bestelde materialen thuisbezorgd. Aan het eind van het
leerjaar lever je de boeken weer netjes in. Van Dijk komt daarvoor speciaal  naar onze school.

Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat ze in goede staat blijven. Als een boek  beschadigd of kwijt
is, moet je dat zelf vergoeden. Om beschadigingen te voorkomen, is het dus belangrijk dat je ze kaft.
Zet op elk boek  duidelijk je naam en klas. Je zorgt er steeds voor dat je de boeken bij je hebt die je
nodig hebt tijdens de les. Het is handig om ’s avonds alvast je tas in te pakken,  ‘s morgens heb je
vaak haast en vergeet je soms iets.

Schoolspullen
De eerste week zal de docent controleren of de schoolspullen in orde zijn. De leerling is zelf
verantwoordelijk voor het op orde hebben van de schoolspullen.
Voor de volgende spullen moet je zelf zorgen:

● Kaftpapier of boekhoezen
● Blauwschrijvende balpennen
● Potlood
● Gum
● Kleurpotloden
● Schaar
● Lijmstift
● Schriften
● Wiskundeschrift, ruitjes 10 mm x 10 mm,  A4 formaat
● Geodriehoek
● Liniaal
● Passer
● Rekenmachine:  in de onderbouw en op het vmbo bij voorkeur:  CASIO fx-82EX

Bewegingsonderwijs
Op dinsdag en/of op vrijdag wordt er bewegingsonderwijs gegeven. Je hebt hiervoor de volgende
spullen nodig:

● Sportbroek en T-shirt
● Zaalschoenen (verplichtl)
● Handdoek

Voor bewegingsonderwijs maken we gebruik  van de gymzaal aan de Herman de Ruijterstraat en de
van Rappardhal aan de Wijnkoperstraat te Gorinchem. We gaan hier lopend of op de fiets naar toe.
Leerlingen die niet zelf met de fiets naar school komen kunnen gebruik maken van een schoolfiets.



Tijdens gym moet lang haar in een staart vanwege de veiligheid. Het dragen van schoenen met
zwarte zolen mag niet in verband met de gymvloer.

Chromebooks huren (nieuwe leerlingen brugklas)
Het belang van digitaal onderwijs heeft zich het afgelopen jaar bewezen. Om bij te dragen aan de
digitale ontwikkeling van iedere leerling hebben we bij Yulius Onderwijs gekozen om met
Chromebooks in de klassen te werken. Voor de organisatie hiervan zijn we een samenwerking
aangegaan met The Rent Company. De missie van The Rent Company is: ‘Elke leerling toegang geven
tot digitaal onderwijs.’ Daarom bieden zij Chromebooks aan tegen huur of koop, met daarbij het
Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstaldekking. Daarmee is uw zoon/
dochter altijd verzekerd van een werkend Chromebook in de klas en heeft u er geen omkijken meer
naar.

Wat zijn de voordelen van een Chromebook van The Rent Company?
● De Chromebooks zijn door ons geselecteerd, zo heeft uw zoon of dochter altijd het juiste

device.
● Bij reparatie ligt op school een leen Chromebook klaar.
● De juiste software is door ons geselecteerd en is bij ontvangst al geïnstalleerd op de

Chromebook.
● Schade- en diefstaldekking is inbegrepen.
● Bij de Chromebook wordt standaard een beschermhoes en een oplader meegeleverd.

Alles over het bestellen
Het aanbod dat wij voor onze leerlingen hebben geselecteerd vindt u op de bestelflyer in de bijlage
van deze brief. Hoe u kunt bestellen, wordt in deze flyer stap voor stap uitgelegd. Om u te helpen bij
het maken van uw keuze vindt u extra informatie en specificaties in de webshop van The Rent
Company.

Extra informatie
Voor aanvullende informatie en uitleg is er een speciale informatie pagina gemaakt. Hier is alles
terug te vinden over The Rent Company en het Easy4u zekerheidspakket.

Klik hier om naar de
informatiepagina te

gaan.
https://easy4u.nl/nl/info?code=K

VHB6NM

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met The Rent Company via  085 003 61 50 of mail naar help@rentcompany.nl.
Ook kunt u een vraag stellen via de chat op: www.rentcompany.nl.

Digitale leermiddelen
Wij maken op het Lingewaal College gebruik van verschillende digitale omgevingen. Een belangrijk

onderdeel die je tegen gaat komen is SOMToday. Via SOMToday kun je alles. Je kunt je rooster en

cijfers inzien en je krijgt toegang tot digitaal lesmateriaal.

https://easy4u.nl/nl/info?code=C4NVD79&document=1
https://easy4u.nl/nl/info?code=C4NVD79&document=1
https://easy4u.nl/nl/info?code=C4NVD79&document=1
https://easy4u.nl/nl/info?code=KVHB6NM
https://easy4u.nl/nl/info?code=KVHB6NM
mailto:help@rentcompany.nl
https://www.rentcompany.nl


Naast SOMToday maken we gebruik van de Google-omgeving waarin je je e-mail terug kan vinden

maar ook een opslagruimte (Drive) krijgt om je werkstukken te bewaren. Je krijgt van ons een e-mail

adres gebaseerd op je leerlingnummer, bijvoorbeeld: 1234@yuliusonderwijs.nl.

De Google omgeving wordt aangeboden via het ‘COOL’ portaal, waarin ook diverse andere

applicaties te vinden zijn, zoals Google Meet, Google Documenten en Google Presentaties.

Indien je een wachtwoord bent verloren kan je contact opnemen met je mentor. Op school kunnen

alle wachtwoorden gereset worden.

Het COOL portaal kan je vinden onder https://cool.cloudwise.nl.

Als je thuis op de computer inlogt, kan het zijn dat je je eerst nog moet aanmelden met je

@yuliusonderwijs.nl e-mailadres. In het COOL-portaal kom je diverse tegels tegen die belangrijk

zijn.

Dit icoontje leidt tot

de GMail omgeving

waarin je je mail kan

lezen

Dit icoontje leidt tot

je drive omgeving

waar je werkstukken

kunt opslaan

Dit icoontje leidt tot

Google Meet, als er

digitale lessen zijn

worden die via deze

omgeving aangeboden

Hier vind je SOMToday

daarin staat je

rooster, je cijfers,

planningen en digitaal

lesmateriaal.

SOMToday

Om in SOMToday te komen kun je of op het icoontje drukken in je COOL portaal of je gaat naar

https://yulius.somtoday.nl. Je mentor kan je helpen aan inloggegevens.

mailto:1234@yuliusonderwijs.nl
https://cool.cloudwise.nl
https://yulius.somtoday.nl


Hier vind je

belangrijke

gebeurtenissen

Hier kun je je

rooster inzien

Huiswerk kun

je hier

vinden

Actuele

cijfers vindt

je hier

Hier staan de

studiewijzers

van de vakken

die je hebt

Hier kun je zien of

er bijzonderheden

zijn in de aan- of

afwezigheid

Hier vind je alle

digitale

leermiddelen die

voor jou

geactiveerd zijn.

Learnbeat

Op het Lingewaal College maken we gebruik van de digitale leeromgeving van Learnbeat. Dit is een

super leuke en mooie omgeving voor digitaal lesmateriaal. Om hier te komen ga je naar:

https://inloggen.learnbeat.nl/

Stap 1: ga naar

https://inloggen.learnbeat.nl/

Stap 2: Druk op de SOMToday

knop

Stap 3: Vul bij je school

Yulius in (en kies Yulius

Barendrecht)

Je krijgt dit scherm Als je al bent ingelogt in

SOMToday log je automatisch

in.

Log je niet automatisch in?

Ga naar stap 3

Log vervolgens in met je

SOMToday inloggegevens die je

van school hebt gekregen.

Wachtwoorden

Ben je wachtwoorden vergeten? Ga dan naar je mentor, deze kan je verder helpen bij het resetten!

Wel gaan we er vanuit dat als je je patroon of pincode van je telefoon kunt onthouden, je ook je

wachtwoorden kunt onthouden ;) Ook als je andere vragen hebt of ergens niet uitkomt, kun je aan

je mentor of de docent die voor de klas staat om hulp vragen.

https://inloggen.learnbeat.nl/
https://inloggen.learnbeat.nl/


Gebruik van chromebooks

Als je gebruik maakt van één van onze Chromebooks ga je automatisch akkoord met het Yulius

Chromebook protocol. Wij hebben namelijk wel bepaalde verwachtingen van jou als leerling.

Dit protocol kun je opvragen bij je mentor.

Activiteiten buiten het schoolgebouw
Niet alle schoolactiviteiten vinden plaats in het schoolgebouw. Denk aan bewegingsonderwijs of
bezoek aan de bibliotheek/museum. We gaan hier dan zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar
toe. Het is niet altijd nodig dat dit onder begeleiding van een docent gebeurt. In sommige gevallen is
het voor leerlingen fijner om niet in een grote groep te hoeven lopen of te fietsen maar dit alleen of
samen met een andere leerling kunnen doen. We vragen je ouder(s)/verzorger(s) dan om
toestemming hiervoor. Natuurlijk controleren we of alle leerlingen op de afgesproken tijd op de
bestemming zijn aangekomen.



Personeelsleden
Naam Functie Email

Dhr. R. Brand Docent rbrand@yuliusonderwijs.nl

Mw. G. Brands Docent gbrands@yuliusonderwijs.nl

Mw. T. van Beurden Docent tdonders@yuliusonderwijs.nl

Mw. J. Buijs Docent jbuijs@yuliusonderwijs.nl

Mw. S. Doornbos Docent svanrij@yuliusonderwijs.nl

Mw. C. Gerards Docent cgerards@yuliusonderwijs.nl

Dhr. D. Harmsen Docent dharmsen@yuliusonderwijs.nl

Mw. J. Hoving Docent jhoving@yuliusonderwijs.nl

Mw. A. den Herder Docent adenherder@yuliusonderwijs.nl

Dhr. K. de Jong Docent kdejong@yuliusonderwijs.nl

Mw. M. Koot Docent mkoot@yuliusonderwijs.nl

Mw. A. Nennie Docent anennie@yuliusonderwijs.nl

Mw. E. Peerlkamp Docent esvanderlinden@yuliusonderwijs.nl

Mw. I. Rasenberg Docent irasenberg@yuliusonderwijs.nl

Mw. V. Waas Docent vwaas@yuliusonderwijs.nl

Mw. L. Sommeling Docent lsommeling@yuliusonderwijs.nl

Mw. K. Smit Docent

Dhr. S. Willems Docent bewegingsonderwijs swillems@yuliusonderwijs.nl

Mw. L. Wijnbergh Leraarondersteuner lwijnbergh@yuliusonderwijs.nl

Dhr. T. van der Zijden Pedagogisch conciërge tvanderzijden@yuliusonderwijs.nl

Mw. N. Elburg Administratief medewerker nelburg@yuliusonderwijs.nl

Mw. E. Visser Administratief medewerker evisser@yuliusonderwijs.nl

Mw. R. van Veldhuizen Schoolcoach rvanveldhuizen@yuliusonderwijs.nl

Mw. D. Verkaik Schoolcoach dverkaik@yuliusonderwijs.nl

Mw. M. Brijbag IB’er en decaan mbrijbag@yuliusonderwijs.nl

Mw. E. van der Kroon Orthopedagoog evanderkroon@yuliusonderwijs.nl

Mw. N. Bras Orthopedagoog nbras@yuliusonderwijs.nl

Mw. G. Rijkers Schooldirecteur grijkers@yuliusonderwijs.nl

mailto:gbrands@yuliusonderwijs.nl
mailto:vwaas@yuliusonderwijs.nl
mailto:mvisser-ek@yuliusonderwijs.nl
mailto:mbrijbag@yuliusonderwijs.nl
mailto:evanderkroon@yuliusonderwijs.nl
mailto:grijkers@yuliusonderwijs.nl

