Welkom
op het LRC!
Gymnasium – Atheneum – Havo
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Inhoud
Het Leidsche Rijn College is een openbare
school voor havo, atheneum en
gymnasium en telt zo’n 1700 leerlingen.
De school staat bekend om de fijne
sfeer en goede resultaten. We bieden
eigentijds onderwijs, betekenisvol
en gepersonaliseerd. Daarbij vinden
we openheid en betrokkenheid heel
belangrijk: iedereen hoort erbij en kan
zichzelf zijn. We geven dan ook niet alleen
vakken als wiskunde, aardrijkskunde of
Frans, leerlingen leren ook aandacht te
hebben voor zichzelf, de ander en de
wereld om zich heen. Zodat ze uiteindelijk
met een diploma en vol vertrouwen de
wereld tegemoet gaan.
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Op het LRC kennen we 3 verschillende
brugklassen: gymnasium, havo/vwo en
havo TTO (tweetalig onderwijs).
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Toekomst

De kracht
van de klas
Wij geloven in de kracht van de klas. Onze
leerlingen hebben dan ook een eigen klas
en een vaste mentor waarbij ze altijd terecht
kunnen. Ze volgen alle lessen samen met hun
klas in steeds weer een ander vaklokaal. Tijdens
de wekelijkse mentorlessen is er aandacht voor
dingen als goed leren samenwerken, plannen
en hoe je het beste kunt leren. En natuurlijk
hebben we het een-op-een met de leerlingen
ook over hun cijfers en hoe het met ze gaat.

In ons onderwijs richten we ons op de toekomst.
• Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor de steeds grotere
behoefte aan maatwerk voor iedere leerling.
• We brengen vaardigheden bij die nodig zijn in de snel
digitaliserende wereld. Leerlingen krijgen Do-IT-lessen
die speciaal zijn ontwikkeld voor het aanleren van
digitale vaardigheden. In alle brugklassen werken we
met een laptop en boeken. Zo kunnen leerlingen met
de docent keuzes maken in hóe ze willen leren. Op deze
manier kunnen we meer verschil maken in leerstijl,
tempo en niveau.
• Onderwijs in het algemeen wordt steeds internationaler.
Daarom kunnen havoleerlingen ook kiezen voor
tweetalig onderwijs (TTO). Verderop leggen we daarover
meer uit.

Soms hangen we de lesboeken en laptops
aan de wilgen, reguliere lessen maken dan
plaats voor leren búiten school. Leerlingen
doen kennis op door te ervaren. Zo leren ze
tijdens het brugklaskamp meer van en over
elkaar. En maken ze tijdens de activiteiten
dagen bijvoorbeeld samen een film, doen
ze onderzoek in hun eigen woonwijk of gaan
ze op excursie. In de bovenbouw staat een
buitenlandreis op het programma.
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Talentprogramma
Iedereen heeft talenten. We helpen onze leerlingen graag
bij het ontdekken daarvan. Want we zien dat zij ontzettend
kunnen groeien wanneer ze weten wat ze leuk vinden en
waar hun krachten liggen. En niet alleen in het vakgebied
waarin ze zich (tijdelijk) specialiseren, maar ook op andere
vlakken. Zo kan het naast bijvoorbeeld plezier ook veel
zelfvertrouwen geven. En het kan helpen bij het kiezen van
een vervolgopleiding na de middelbare school.
In de eerste en de tweede klas kiezen leerlingen een
talentprogramma waar zij vervolgens acht weken wekelijks
mee aan de slag gaan. En zijn zo’n dertig programma’s
waaruit gekozen kan worden. Liever toch iets anders? Dat
kan ook. Leerlingen mogen ook zelf bedenken waar ze aan
willen werken en worden daarin dan begeleid. Zo heeft
een leerling eerder zelf een app ontwikkeld en een ander
kleding ontworpen en daarmee de Kunstbende gewonnen
(landelijke cultuurprijs)!
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Ieder jaar is het programma-aanbod iets anders
maar denk aan:

Bandcoaching
Boulderen
Chinees
Dansen
Djembé
DJ’ing beat and moving feet
Fotografie
Houtbewerken
Kastelen
Media Academy
Muziekles en Koor
Ondernemers Academy
Ontdek jouw leefomgeving
Open atelier
Plannen en Organiseren

Programmeren Academy
Rappen
Radio podcast
Robotica Academy
Schaken
Science Academy
Skaten
Spaans
Spoken word poetry
Sport als middel – Be Happy
Striptekenen
Topsport Plus
Video’s maken
Vloggen
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Tweetalig
onderwijs (TTO)
Het Leidsche Rijn College is een school met
de blik naar buiten gericht. Daar liggen de
kansen en mogelijkheden. De wereld van
onze leerlingen ligt aan hun voeten. Wij
willen hen zo veel mogelijk helpen om die
wereld te ontdekken. Door andere mensen
te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Een
goede kennis van het Engels, niet alleen
tijdens Engels, maar ook tijdens andere
vakken, helpt bij het openen van de blik.
Wij zien taalontwikkeling in het algemeen
en Engels in het bijzonder als belangrijk
gereedschap om leerlingen zelfredzaam en
kritisch te leren zijn.
Vanaf het schooljaar 2021-2022 bieden we
tweetalig onderwijs aan. Dat doen we in
de vorm van TTO-klassen op havoniveau.
In het schooljaar 2022-2023 starten er
twee TTO-klassen havo. In een TTOklas helpen we leerlingen hun blik op de
wereld te verbreden. Dat doen we door
de Engelse taal breed in te zetten en te
combineren met de vakken die ze volgen.
Alle vakken worden in het Engels gegeven,
behalve Nederlands, Frans, Duits en de
mentorlessen.
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Ook de inhoud van de
lessen is internationaal.
Zo wordt bij aardrijkskunde
geleerd over tradities en
gebruiken in andere landen.
En gaat het bij biologie en
science over thema’s als
duurzaamheid, schaarste
en milieu. Leerlingen
verdiepen zich in hoe dit
in andere landen werkt
en kunnen dat vergelijken
met ons eigen land.
Daarnaast doen we
internationale projecten.
Leerlingen werken daarin
samen met scholen in
het buitenland. Dat zal
veel online gebeuren,
maar natuurlijk ook fysiek.
Meer weten?
Kijk op ww.lrc.nl.

9

Gymnasium
Op ons gymnasium zitten zo’n
300 leerlingen. We hebben aparte
gymnasiumklassen, maar toch maken
deze leerlingen deel uit van een grotere
gemeenschap: de school.

Leerlingen op het gymnasium volgen de
vakken Latijn en Grieks en maken kennis
met de klassieke oudheid. Verder worden
ze extra uitgedaagd. Naast de gewone
lessen krijgen ze ook projectonderwijs
waarin ze anders leren. Tijdens zo’n
projectweek werken verschillende
vakken samen. In de brugklas wordt
bijvoorbeeld het project Idéefixe gedaan.
Daarbij verdiepen leerlingen zich in de
uitbreiding van het Romeinse Rijk naar
de gebieden die nu Frankrijk en Engeland
heten. Zo worden de vakken Latijn, Frans
en Engels gecombineerd. Bij het project
Huis & Infrastructuur onderzoeken ze de
omgeving en ontwerpen ze een eigen huis.
In dit project worden de vakken science
en aardrijkskunde gecombineerd. Ook
bezoeken we musea of gaan leerlingen
veldwerk doen. Op onze site www.lrc.nl
is meer informatie te vinden over ons
gymnasium.
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Top(sport) Talent
Het LRC heeft het predicaat Topsport Talentschool.
Leerlingen die op hoog niveau een sport beoefenen of
uitzonderlijk talent hebben voor bijvoorbeeld acteren
of musiceren, kunnen op onze school een aangepast
lesprogramma volgen. Zij worden hierin bijgestaan
door een van onze Topsport Talentbegeleiders. Zo
kunnen ze een carrière opbouwen en tegelijkertijd bij
ons hun diploma halen. We hebben momenteel ruim
100 Topsport Talentleerlingen. Bezoek onze website voor
meer informatie.
Soms wordt gedacht dat wij vanwege het Topsport
Talent bovengemiddeld veel aandacht hebben voor
sport op onze school. Maar dit geldt alleen voor onze
Topsport Talent-leerlingen, die buiten de school
hun sport beoefenen op hoog niveau. Elke andere
brugklasser heeft twee uur in de week gym, zoals
op de meeste middelbare scholen.
Bijzonder is wel dat alle leerlingen in de bovenbouw
kunnen kiezen voor het examenvak BSM: Bewegen,
Sport en Maatschappij. Hierbij leren ze over
verschillende sportdisciplines en sporten zelf ook veel.
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Wat het LRC nog meer
te bieden heeft
Onze school is veelzijdig en zit barstensvol energie! Dat is
ook te zien aan het aantal clubs en projecten dat wordt
georganiseerd naast het standaard lesprogramma.
Leerlingen hoeven zich nooit te vervelen. Zo kunnen ze
zich bijvoorbeeld bij de volgende clubs aansluiten: >>

• Goed in Engels? Bij ons kun je je
Cambridge English-diploma halen. Erg
handig voor je vervolgstudie of een
toelating tot de universiteit.
• Gek op bètavakken en techniek? Doe
dan mee aan het U-Talentprogramma of
de projecten van Globe.
• Ben je creatief? Sluit je dan aan bij
onze toneelgroep, technische crew,
schoolband, dansgroep, schoolkrant of
de deelnemers van het Literair Café.
• Meer leren over hoe je een goed debat
voert? Dan is de debatclub wat voor jou.
• Houd jij ervan anderen te helpen, denk
je graag mee over de plannen op school
of wil je actief bijdragen aan de fijne
sfeer op onze school? Sluit je dan aan bij
de leerlingenraad, de leerlinggeleding
van de medezeggenschapsraad of
de klimaatclub. Word leerlingmentor,
begeleider van de Junior Academie of
lid van de GSA (Gender and Sexuality
Alliance).
• Kun je zelf wat hulp gebruiken omdat
je bijvoorbeeld de eerste bent uit je
familie die wilt gaan studeren? Doe dan
mee aan het programma van Giving
Back, het Honours Traject Utrecht of
de Ambitieclub.

Over een aantal clubs is op onze site
www.lrc.nl meer informatie te vinden.
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Bezoek de website voor meer
informatie over onze open
dagen, open lesmiddagen
en informatieavonden. Op
de site is ook de procedure
voor aanmelden en instromen
te vinden.

Contact
Maartvlinder 1 - 7 | 3544 DA Utrecht
030 - 670 26 60 | info@lrc.nl | www.lrc.nl
Instagram @leidscherijncollege

Het Leidsche Rijn College is onderdeel van NUOVO Scholen,
de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in de
gemeente Utrecht en omgeving.

