FAQ: (Frequently Asked Questions) over het LRC
Hoeveel brugklassen havo/vwo zijn er en hoeveel leerlingen zitten er in een
klas?
o Er zijn dit schooljaar (2021-2022) 7 havo/vwo brugklassen, 1 klas havo-TTO (tweetalig
onderwijs) en 3 gymnasiumklassen. Er zitten gemiddeld 29 leerlingen in een klas.
Welke talen zijn er op havo/vwo?
o In de 1e Nederlands, Engels en Frans, in de 2e Duits erbij.
o Voor gymnasium in de 1e Latijn erbij en in de 2e Grieks erbij.
Hoe gaan jullie om met hoofdbegaafdheid?
o We hebben extra ondersteuning voor hb-leerlingen in klas 1 – 3 in de vorm van
een hb-groep die elke week een uur bij elkaar komt om samen met 2 docenten te
werken aan studievaardigheden.
Hoeveel uur per week heb je gym?
o 1 blokuur dus 2 klokuren, want een lesuur duurt 60 minuten.
Kunnen we de lijst met huidige talentprogramma's ergens vinden?
o Deze is te vinden op de website.
Welke methode gebruiken jullie om te plannen? Agenda? Weekplanners?
o We gebruiken ItsLearning. Hierin staat een planner en taken die de leerlingen helpen
herinneren aan de deadlines. Daarnaast gebruiken veel leerlingen nog een papieren
agenda, vooral in de brugklas.
Hoe laat begint en eindigt een gemiddelde schooldag?
o Een schooldag duurt meestal van 8.20 tot 15.10 uur. Het rooster verandert in ieder
geval vier keer per jaar, dus het kan wel van periode tot periode verschillen.
Heb je altijd een zware tas met veel boeken?
o Dat hoeft niet. Je hebt een kluisje waar je je boeken in kunt bewaren zodat je niet zo'n
zware tas hebt.
Waarom is er voor het vak science gekozen in plaats van apart biologie,
scheikunde en natuurkunde?
o Genoemde vakken hebben in de onderbouw veel overlap. Wij denken dat ze
samengevoegd tot meer inzicht leiden. Vanaf klas 3 worden het aparte vakken.
Gaat er geloot worden?
o Het is nooit helemaal te voorspellen hoeveel leerlingen zich aanmelden bij een school.
Afgelopen schooljaar hebben we voor het eerst moeten loten omdat meer leerlingen zich
hadden aangemeld dan we konden plaatsen. Meer informatie over de procedure is te
vinden op de site van POVO.
Met welk advies kun je je aanmelden?

o Vanaf een havo-advies kun je je aanmelden. Als je een mavo/havo-advies hebt, dan
kun je je niet bij ons aanmelden.
o Voor het gymnasium kun je je aanmelden met een vwo-advies. Met een havo/vwoadvies kun je je niet voor het gymnasium aanmelden.
Hoe groot is de school?
o Het LRC is een school met ongeveer 1700 leerlingen. Daarmee zitten wij aan het
maximaal aantal leerlingen dat hier kan worden gehuisvest. Dit schooljaar zitten in het
eerste jaar gemiddeld 29 leerlingen in een klas. Leerlingen in de onderbouw hebben
andere pauzetijden dan de leerlingen in de bovenbouw.
Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
o Als u in Utrecht, Vleuten/De Meern, Maarssen of Breukelen woont, kunt u uw kind
via de basisschool inschrijven voor onze school. Wanneer u buiten dit gebied woont,
kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen via info@lrc.nl of 030-6702660. Nadat de
aanmelding is ontvangen, krijgt u daarvan een bevestiging. Leerlingen kunnen zich op
één school aanmelden.
Wat zijn de resultaten van het LRC?
o Het LRC haalt ieder jaar hoge slagingspercentages. De school is vier jaar geleden
bezocht door de onderwijsinspectie, waarbij de uitkomst positief was:
• een bevlogen team van betrokken en hardwerkende medewerkers
• een ambitieuze en lerende school
• positieve leerlingen die de school het cijfer 7,5 - 8 geven
• een veilige, open en ontspannen sfeer
Het volledige verslag kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl.

