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Jouw plek
Het maakt niet uit wie je bent of hoe je bent 
opgegroeid. Als je maar lekker in je vel zit en  
een plek hebt waar jij jezelf mag zijn.

Want alleen dan heb jij de rust om te kijken waar je 
naartoe wilt groeien. De vraag is: wanneer voel jij je 
op je plek? Is dat bij je creatieve klasgenoten? Is dat 
in een gezellig klaslokaal? Is dat bij je favoriete vak? 

Laat het Lammenschans nou nét de plek zijn
waar jij dat allemaal mag uitproberen.

Een plek die voelt als thuis. Want wij weten,  
dat als je nu op je plek zit, je straks jouw plek  
in de arbeidsmarkt kan vinden. 

Het Lammenschans
Jouw plek
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Da Vinci Lammenschans
Bètaplein 24 

2321 KS Leiden
071-576 92 05

lammenschans@davinci-leiden.nl
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Op locatie Lammenschans van het Da Vinci College  
kun je terecht met ieder vmbo- of mavo-advies  
(inclusief lwoo/ondersteuning). 

Voorbeelden van waar we voor staan zie  
je terug in onze dagelijkse praktijk.

Op onze school zien we jou en willen we dat jij je gezien voelt. In een prettig 
leer- en leefklimaat kun jij je goed ontwikkelen en haal je mooie resultaten. 
Binnen deze veilige setting dagen wij jou uit om samen met ons, doelgericht, 
op zoek te gaan naar jouw eigen specifieke kwaliteiten. Op deze manier  
koppelen we een plezierige schooltijd aan goede resultaten!

Dat onze leerlingen goede 
resultaten halen, bewijzen ze al 
jaren. Voor meer informatie ga 

je naar scholenopdekaart.nl

Waarom  
onze school?
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Introductieweek
Elk leerjaar heb jij een introductieweek  
met een eigen passende invulling.

@home
Je werkt vanuit een eigen @home,  
een veilige basis met een vast docententeam
van klas 1 t/m 4.

Coach
Bij ons op school heb jij je eigen coach die 
tweewekelijks de studievoortgang met je bespreekt, 
samen met jou doelen stelt en vastlegt.

Keuze Werk Tijd
 Tijdens Keuze Werk Tijd heb jij de kans om, samen 
met je eigen coach eigen keuzes in het lesrooster 
te maken en zo doelgericht te werken aan je 
persoonlijke ontwikkeling.

 
Studielessen
Drie keer in de week heb je studieles samen met je 
klas. Dit is jouw moment om met mentor en klas 
leer- en leefklimaat, leerdoelen en de belangrijke
thema’s van het schooljaar te bespreken.

 Leerlingen ontdekken 
hun eigen weg en leren 

keuzes te maken!
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Vanzelfsprekend ligt in leerjaar 1, nog meer dan in de andere leerjaren, 
de nadruk op de kennismaking en het gezamenlijk werken aan een 
positief leer- en leefklimaat. In het eerste leerjaar zit jij op je eigen plek 
binnen de @home, de vaste basis met alles binnen handbereik voor alle 
lessen. Elk @home heeft een vast docententeam. Hier ontstaat de basis 
voor goede prestaties; het contact tussen het team en de leerlingen is 
hecht. Zonder relatie geen prestatie. 

In leerjaar 1 kies je voor één van de vier keuzevakken: 

Sport, Art, Techniek of Dans.

Gelijk in leerjaar 1 starten we met de coaching en Keuze Werk Tijd. 
Je leert stapsgewijs zelf verantwoordelijkheid te nemen voor keuzes 
op basis van hun resultaten. Dit is onze manier om samen met jou 
doelgericht aan de persoonlijke studievoortgang te werken. 
Leerlingen leren zichzelf kennen, plannen, afspraken maken,  
reflecteren en keuzes maken.

Leer-
jaar
In leerjaar 2 wordt een logisch vervolg gegeven aan 
de basis die gelegd is in leerjaar 1. Keuze, ontdekken 
en coaching hebben ook hier een prominente plek in 
de begeleiding van onze leerlingen. In leerjaar 2 draait 
het voor een groot gedeelte om de niveaubepaling 
(basis, kader, gemengde leerweg of mavo) maar ook 
om de keuze voor de praktijkvakken in leerjaar 3. 
Bij ons op school kun je breed kiezen en hoef je in 
leerjaar 2 dus nog geen definitieve keuze te maken 
voor een profiel.

Ook in leerjaar 2 staan 
de keuzevakken Sport, 
Art, Techniek en Dans nog 
steeds op het rooster.

In leerjaar 3 gaan de basis- en kaderleerlingen 
ontdekken welke praktijkvakken bij hen 
passen. Samen met jou vinden we antwoord 
op de vragen: wat kan ik, wat wil ik en 
wat past bij mij? Het draait dan om de 
voorbereiding op de profielkeuze. Eind 
leerjaar 3 maak je een definitieve keuze 
voor een profiel. Hier doe je in leerjaar 4 ook 
praktijkexamen in.
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1Leerjaar 3Leer-
jaar
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Leerjaar 4 is het laatste jaar in jouw schoolcarrière. De einddoelen 
van dit jaar zijn glashelder. Het eindexamen moet gehaald worden en 
de vervolgopleiding gekozen. De begeleiding van de coaches richt 
zich hierop. Het docententeam is gespecialiseerd in het begeleiden 
van eindexamenleerlingen. De docenten werken samen met 
jou en jouw ouders gestructureerd en planmatig aan optimale 
schoolresultaten. Daarnaast wordt de overstap naar het mbo of de 
havo voorbereid en begeleid. 

Profileren
Bijzonder aan onze school is dat je na het behalen van je vmbo basis- 
of kader diploma in één jaar je vmbo-kader of mavo-diploma kunt 
behalen, middels een speciaal programma. Dit noemen we profileren.

4Leerjaar Mavo en 
gemengde 
leerweg
Heb je minimaal een kader- of TL advies, kun je starten in mavo 1. 
Onze leerlingen krijgen deze 4 leerjaren les van één docententeam. 
Dit team kent de leerlingen goed en op die manier vindt optimale 
begeleiding plaats. Natuurlijk werkt de mavo ook met coaches en 
Keuze Werk Tijd. 

Nadat je voor een sector hebt gekozen, is op het mavo @home het 
einddoel om via de gemengde leerweg of met een mavo-diploma 
uit te stromen naar mbo niveau 4. Met een mavo-diploma is het 
ook mogelijk om uit te stromen naar de havo. In de laatste 2 
leerjaren krijg je 6 theorievakken en 1 praktijkvak. Gedurende 
deze schooljaren wordt bekeken met welke vakken en met welk 
diploma je uiteindelijk uitstroomt.

1     Mavo 
• 6 of 7 theorievakken  
• 1 praktijkvak

2    Gemengde leerweg* 
• 5 theorievakken  
• 1 praktijkvak 
 

Ook mogelijk voor leerlingen  

met K/T en GL advies

8 9

Jouw plek



11

Dit bieden wij jou!

1 Een prettige en veilige omgeving als basis 

2 Coaching voor groei en zelfstandigheid

3 De ruimte om eigen keuzes te leren maken

4 De mogelijkheid om meerdere diploma’s te

Gemengde leerweg
•  Een keuze vanuit mavo 3
•  Een praktijkvak in plaats van  

een theorievak
•  Uitstroom mbo niveau 4
•  Theorievakken op mavoniveau

Basis- en kader beroepsgerichte leerweg
•  Instroom met minimaal vmbo basis advies (evt. met lwoo)
•  In de bovenbouw 9 tot 10 uur praktijkonderwijs
•  Uitstroom mbo niveau 2 of 3
•  Na het vmbo basisdiploma mogelijk om in 1 jaar vmbo kader-diploma 

te halen
•  Na het vmbo kader-diploma mogelijk om in 1 jaar mavo-diploma  

te halen

Schoolresultaten
Alle schoolresultaten zijn, net als voorgaande jaren, door de inspectie 
met voldoende beoordeeld en dus op of boven de landelijke norm.

In het kort Mavo
•  Instroom in leerjaar 1 met 

minimaal vmbo kader-mavo 
advies

•  Een @home voor leerjaar 1 t/m 4
•  Uitstroom mbo niveau 4 of havo
•  Extra praktijkvak mogelijk

Jouw plek

voor goede schoolresultaten

behalen op één school
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‘Ik kwam in een klas met 
veel nieuwe leerlingen, 

we raakten al snel 
bevriend en zo heb ik 
mijn plek gevonden.’
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Zit je niet op 
je plek?

Soms kom je er later achter dat de school die je 
hebt gekozen toch niet de juiste plek voor jou is. 
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het niveau te hoog 
is of dat je je niet thuis voelt op je huidige school.

Ook dan zijn wij de plek voor jou. 

Voordat het schooljaar start, maak je kennis met je mentor en je coach. 
Tijdens de introductieweek leer je je klas en de school kennen.

Ben je nieuwsgierig? Maak dan een afspraak om de school te komen 
bekijken en in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Je kunt contact 
opnemen door te mailen naar: lammenschans@davinci-leiden.nl.

Jouw plek
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Een tour  
door de 
school
Voor een ‘echte’ tour 
kun je uiteraard altijd 
een afspraak maken!

Stuur een mail naar 
lammenschans@
davinci-leiden.nl!
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‘Kijk, hier is  
de ingang.’

‘Let’s dance!’

‘Dit is zo’n  
@home waar  
we het over 

hadden.’

‘ We hebben  
zelfs een 
garage.’

‘Lekkere ruime 
gymzaal.’

Jouw plek

Bekijk alle video’s  
over het Lammenschans  
of ga naar  
davinci-lammenschans.nl/
ontdek-het-lammenschans
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Voorlichtingsavond
dinsdag 18 januari 2022

OPEN DAG
zaterdag 15 januari 2022

Arrow-circle-right Agenda met alle activiteiten
Arrow-circle-right Informatievideo’s
Arrow-circle-right Vragen en antwoorden
Arrow-circle-right Informatie open dag
én online aanmelden 

BEKIJK ONZE WEBSITE 
DAVINCI-LAMMENSCHANS.NL


