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Geachte ouders en verzorgers,
Voor u ligt het eerste Het Nieuws van schooljaar 2014-2015. Het Nieuws
wordt samengesteld door de communicatiegroep, bestaande uit ouders,
docenten en directie en verschijnt eens in de twee maanden.
Het Nieuws bevat allerlei wetenswaardigheden op het gebied van de
opleidingen kunst, wetenschap en ondernemen en andere onderwijszaken
van onze school die voor u van belang kunnen zijn.
Wij zijn dit schooljaar rustig gestart, al was het uiteraard voor de nieuwe
leerlingen echt heel spannend om nu voor “t echie” naar het voortgezet
onderwijs te gaan. Na drie dagen was het ook voor hen alsof ze altijd al bij
ons op school gezeten hebben. Dit schooljaar hebben we meer klassen dan
vorig jaar. De oorzaak hiervan is dat we de klassen, waar mogelijk, niet groter
dan 26 tot 28 leerlingen hebben willen maken. In de eerste en tweede klas
zijn de klassen nog kleiner. We hebben meer klassen doordat we wat
gegroeid zijn. Wij willen ook groeien, maar dat betekent niet dat wij
iedereen toelaten. Een kleine groei zorgt dat de school rustig en overzichtelijk
blijft en daarmee een goede sfeer behoudt.
Wij zijn de eerste weken bewust rustig gestart. De eerste twee dagen
stonden voor alle klassen in het teken van (opnieuw) kennis maken met
elkaar, van een klas een groep maken, studievaardigheden en kennisnemen
van de school met haar regels en docenten.
De directie heeft alle klassen bezocht en kort wat verteld over het reilen en
zeilen op school en klassen uitgenodigd een vertegenwoordiging af te
vaardigen naar de gesprekken met de directie.
Deze gesprekken, per leerjaar met een vertegenwoordiging van iedere klas,
vinden drie maal per jaar plaats en worden voorbereid door de mentor met
de klas. De gesprekken zijn terug te vinden in de jaarplanning. Doel van de
gesprekken is, de directie te informeren over allerlei zaken die op school
spelen, de leerlingen kennis laten maken met de directie én hen te leren voor
belangen van (mede)leerlingen opkomen. Hot items in de gesprekken leidden
vorig jaar tot verbetering van bijvoorbeeld de handdoeken in de w.c.. Die
waren vies en onhygiënisch… Vanaf 1 september hangen in alle
leerlingenwc’s handdrogers. Een ander knelpunt was: de kluisruimte. Er
waren te veel kluizen in een te kleine ruimte, wat vooral door leerlingen van
klas 1 en 2 als vervelend ervaren werd. Vanaf 1 september hebben de eerste
en tweede klassen eigen kluisplaatsen in de school.
Zij hebben ook de primeur van de nieuwe kluiskleuren: de kleuren van de
school!
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Voor ouders:

Ouderspreekuur
Ook voor ouders is er gelegenheid gesprekken met
de directie te hebben. Op donderdagochtend is er
van negen uur tot tien uur directiespreekuur.
Ouders kunnen via priep@lmc-vo.nl een afspraak
maken.

Het is niet de bedoeling dat er alleen op school lesgegeven wordt, de eerste
excursies voor de klassen kunst, wetenschap en ondernemen staan al
gepland. Alle excursies, workshops en bedrijfsbezoeken worden in het
jaarrooster geplaatst. Het jaarrooster staat op de website. De berichtgeving
vindt dit jaar plaats via digitale brieven die via Magister verzonden zullen
worden. Op de informatieavonden voor ouders wordt hier uitleg over
gegeven.
Vanzelfsprekend is onze intentie om ook van dit schooljaar, samen met
leerlingen, een leerzaam maar vooral ook gezellig schooljaar te maken.
Met vriendelijke groet, Renée Bouwer, Directeur

kunst, wetenschap en ondernemen

Klankbordgroepen
Agenda en activiteiten
start nieuwe schooljaar

2014-2015
Op de website staat het volledige jaarrooster.
www.hetlyceumrotterdam.nl
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Vorig jaar zijn we gestart met drie klankbordgroepen kunst, wetenschap en
ondernemen voor ouders.
Er zijn al aanmeldingen voor deelname… maar er is nog plaats. Het is de
bedoeling vier keer per jaar per klankbordgroep samen te komen.
Bespreekpunten kunnen alles zijn wat betrekking heeft op deze drie
opleidingen. Het doel is ouders bij de opleidingen te betrekken, gebruik te
maken van elkaars expertise, daarmee de kwaliteit te verhogen en de
positionering van deze bijzondere opleidingen te vergroten.
Een van de punten van vorig jaar was de wens meer exposities van het werk
van leerlingen te organiseren.
Vanaf dit jaar zal er tijdens informatieavonden voor ouders zo veel als
mogelijk werk van leerlingen geëxposeerd worden. De data van de
exposities kunt u terugvinden in het jaarrooster. In de digitale brieven zult u
ook hierover geïnformeerd worden. Aanmelden bij priep@lmc-vo.nl

www.hetlyceumrotterdam.nl
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Wie is Wie
In de dagelijkse schoolpraktijk blijkt dat het voor niet iedereen duidelijk is bij wie en wanneer een ouder
terecht kan.
De mentor van uw kind is altijd eerste aanspreekpunt. Een mentor geeft les en is dus telefonisch overdag
slecht te bereiken. U kunt een boodschap achterlaten bij onze receptionist/verzuimmedewerker Dhr. S.
Alibaks of zelf een emailberichtje aan de mentor sturen.
Komt u er niet uit met de mentor, of is het iets wat met de organisatie (cijfers, toetsen, excursies enzovoort)
te maken heeft, dan neemt u contact op met de leerjaarcoördinator van het desbetreﬀende leerjaar:
Jaco van der Schee
leerjaar 1 & 2
Ratna Werry
leerjaar 3 havo/ vwo & vwo 4
Henric van Ginkel
leerjaar 4 havo en 5 havo, 5 vwo en 6 vwo

Directie

De directie bestaat uit: teamleider bovenbouw ( klas 4 tot en met klas 6) Sander Tetteroo, voor de functie
van teamleider onderbouw is momenteel een vacature, deze sollicitatieprocedure is volop bezig. U zult
geïnformeerd worden over wie de nieuwe teamleider onderbouw is, zodra de vacature vervuld is. Jaco van
de Schee neemt tot die tijd teamleiderstaken op zich.
Renée Bouwer is directeur.

Receptionist/ verzuimcoördinator

Wanneer u uw kind afwezig meldt, verzoeken wij u dat voor half 9 ’s morgens te doen. U krijgt dan
Sharif Alibaks aan de telefoon. Wanneer uw kind niet op school is, wordt u ook door dhr. Alibaks gebeld.
Extra verlof aanvragen verloopt via dhr. Alibaks, verloﬀormulieren vindt u terug op de website van de school.
Alleen de directie kan verlof toekennen. Contacten met leerplicht verlopen ook via Sharif Alibaks.
Voor vragen over leerlingzaken, ouderbijdrage of boeken kunt u terecht bij Annemarie Olthof,
roostermaker & administratiemedewerker.
Zorgcoördinator is Yvonne Voortman, mocht er extra zorg nodig zijn voor een kind, van faalangsttraining tot
extra begeleiding en ondersteuning, dan verwijst de mentor, met uw instemming, uw kind door naar Yvonne
Voortman.
Dyslexiecoördinator is Henriëtte van Buuren. Zij coördineert alles met betrekking tot dyslexie, informeert
en schoolt collega-docenten over dyslexie en het te volgen protocol. Henriëtte van Buuren organiseert
tevens een informatiebijeenkomst voor ouders van kinderen met dyslexie.
Problemen met kluisjes, verdwenen spullen leerlingen kunnen bij hoofdconciërge Ed Pak terecht.
Secretaresse van de directie is Pauline Riep, priep@lmc-vo.nl, voor afspraken met de directie kunt u haar
mailen.
Aanmelden van nieuwe leerlingen verloopt via Jorine Weeda jweeda@lmc-vo.nl
Martijn Balm verzorgt de PR op scholenmarkten, in kranten en de sociale media, organiseert workshops
kunst, wetenschap en ondernemen op basisscholen én dat is NIEUW:

Masterclasses voor ouders..
havo & vwo
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Even voorstellen:

Havo 4 en 5 VWO

Jeugdverpleegkundige op Het Lyceum Rotterdam.

Om onze examenkandidaten en voor-examenkandidaten uit havo 4 en vwo
5 zo goed mogelijk voor te bereiden op een goede vervolgstudiekeuze,
bezoeken zij onder andere o.l.v. onze decaan, Albertine Smit, zoveel
mogelijk informatiedagen van hbo-opleidingen en universiteiten.
Daarnaast nodigen wij oud-leerlingen uit om voorlichting te geven over
hun huidige hbo-opleiding of universitaire studie. In januari 2015 willen
wij een speeddatebijeenkomst organiseren met mensen die werkzaam zijn
in verschillende sectoren. Heeft u belangstelling om hieraan mee te
werken, dan verzoeken wij u om u hiervoor aan te melden. Datum en tijd
worden nog bekend gemaakt. Aanmelden kan bij priep@lmc-vo.nl

Speeddaten

Het CJG is dé plek waar je terecht kunt met vragen
over gezondheid, opgroeien en verzorging. Als het
nodig is, biedt het CJG ook advies en ondersteuning.
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen,
doktersassistenten en andere deskundigen samen om
gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken.
Mijn naam is Helma Zunderman en dit schooljaar ben
ik als jeugdverpleegkundige van het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) verbonden aan Het Lyceum
Rotterdam.
Ik nodig alle eerstejaarh 4 en vwo 5. Daarnaast voer ik
op verzoek van de leerling, ouders/verzorgers, school
of mijzelf individuele gesprekken met de leerling.
Ook zal ik bij enkele overleggen van school aanwezig
zijn.
Ik ben bereikbaar voor vragen via onderstaande
telefoonnummers en mail.
Op maandag zal ik aanwezig zijn op Het Lyceum.
Kijk voor meer informatie over het CJG of informatie
die voor jou van belang is op www.cjgrijnmond.nl of
www.cjgdelfshaven.nl.

Speeddaten

Dyslexievoorlichting
Geachte ouders/verzorgers van
(nieuwe) dyslectische leerlingen

Bij dezen nodig ik u van harte uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag
7 oktober van 15.30 tot uiterlijk 17.00 uur in lokaal B24. Deze
ouderbijeenkomst is speciaal bestemd voor ouders van dyslectische
leerlingen die dit jaar voor het eerst bij ons op school zijn.
Tijdens deze bijeenkomst wil ik kort toelichten hoe de school omgaat met
dyslectische leerlingen. Deze middag is echter vooral bedoeld om ervaringen
uit te wisselen en elkaar tips te geven. Veel ouders zijn goed op de hoogte
van de hulpmiddelen die er op de markt zijn om het dyslectische leerlingen
wat makkelijker te maken. Er zijn echter zoveel hulpmiddelen, dat kiezen een
probleem kan zijn. Daarnaast kunnen niet alle hulpmiddelen door de school
ondersteund worden.
Gezamenlijk hoop ik voor de leerlingen die dat nodig hebben, tot een goede
inzet van hulpmiddelen en begeleiding te komen. Daarnaast beantwoord ik
graag al uw vragen.

Helma Zunderman
Jeugdverpleegkundige Centrum voor Jeugd en Gezin
Delfshaven
010-4444605 tst.1219
06-13028746
h.zunderman@cjgrijnmond.nl
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Graag verneem ik van u of u aanwezig zult zijn en zo ja met hoeveel
personen u dan komt. U kunt per mail reageren: hvbuuren@lmc-vo.nl
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens,
H. van Buuren, docente Nederlands en remedial teacher
www.hetlyceumrotterdam.nl
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Havo 4 en 5 VWO

Activiteiten

Dit jaar zal bol staan van de activiteiten voor leerlingen én ouders. Wij
zullen op school masterclasses organiseren waarbij sprekers een college
zullen houden over tal van onderwerpen. Natuurlijk onder het genot van
een hapje en een drankje. Deze masterclasses zullen er ook komen voor
leerlingen van groep 7 en 8. Daarnaast komen er voor de leerlingen
ﬁlmavonden, is er een toneelgroep opgezet, komen er spelavonden en
mogen de eersteklasleerlingen een nachtje op school slapen.
Naast deze activiteiten zal er ook een opening komen waarin onze naam
gepresenteerd zal worden. Omdat er vorig jaar geen oﬃcieel feest is
geweest om dit te doen, is er besloten om dat dit jaar te doen. Ook u bent
hiervoor van harte uitgenodigd. Er zal een gast uitgenodigd worden om een
praatje te houden, u krijgt de kans om elkaar te zien en daarnaast zal er een
hapje en een drankje zijn in de vorm van een barbecue met bar. Voor
exacte tijden vraag ik uw geduld nog even, deze zullen nog worden
vastgesteld en dan aan u doorgegeven worden.
Daarnaast zijn er plannen in de maak voor een Lan-party, staan er excursies
op de agenda en zullen ook de buitenlandse reizen dit jaar niet ontbreken.

Kandidaatstelling
Medezeggenschapsraad - geef u op!

MR

Vanwege het opstappen van enkele leden zal de MR binnenkort tussentijdse
verkiezingen organiseren. Er is een plaats vrij voor:
- een ouder
- een leerling
- een medewerker
De MR roept geïnteresseerden op om zich kandidaat te stellen. Kandidaten
kunnen zich kandideren door hun naam, adres, e-mailadres en
telefoonnummer te sturen aan:
medezeggenschaphlr@gmail.com
Vragen kunt u stellen via hetzelfde adres of door een van de leden van de
MR aan te spreken.
Algemene informatie over de medezeggenschapsraad kunt u vinden op de
website van de school:
http://www.hetlyceumrotterdam.nl/medezeggenschap.aspx
De voorzitters: Hendrik van Leusen, Ed Pak
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competenties van een kind

RTTI

Met RTTI proberen wij in zicht te krijgen in de
verschillende competenties van een kind. Dit doen we
aan de hand van een v(i)erdeling in onze toetsing.
Met behulp van het RTTI-systeem is het makkelijker
om inzicht te krijgen in de vaardigheden van de
leerlingen en daarmee ook in de struikelblokken.
De volgende zaken worden onderscheden;
Reproductie (R), Toepassing in een oude situatie (T1),
Toepassen in een nieuwe situatie (T2) en Inzicht (I).
Deze vier onderdelen worden in een aantal toetsen
aangegeven en voor elk van de onderdelen kan een
aparte normering opgesteld worden.
Zo is het mogelijk om leerlingen die meer aan hun
reproductie moeten werken speciﬁeker te toetsen.
Uiteraard geldt dit voor de drie andere onderdelen
van RTTI.
Uiteindelijk komt er met meer diﬀerentiatie meer
duidelijkheid over hoe de leerlingen leren en
presteren. Aan de hand van die duidelijkheid kunnen
er, daar waar nodig, plannen opgesteld worden om te
helpen, of kunnen we juist leerlingen stimuleren om
nog beter te presteren op onderdelen waar ze al goed
op zijn.
Al onze docenten hebben een handboek gekregen en
nemen deel aan een cursus.

Ter info:

Under construction
Graag zou ik u allen willen wijzen op de website.
Momenteel is deze onder constructie en er zullen
gedurende het jaar wat dingen veranderen. Hierbij
nemen wij vooral de navigatie (hoe men waar komt
op de website) onder handen om deze te verbeteren.
Met vriendelijke groet,
Martijn Balm
PR Coördinatie & docent ﬁlosoﬁe

www.hetlyceumrotterdam.nl

