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Het schoolgebouw 
College St. Paul is één van de scholen van Lucas Onderwijs, gevestigd in Mariahoeve. We zitten in 
een nieuw gebouw dat mooi aansluit bij onze manier van onderwijs geven. Het straalt warmte, rust 
en veiligheid uit. We doen er alles aan om een ontspannen en gezellige sfeer op school te creëren. 
De onder- en bovenbouw hebben elk een eigen leerplein. Op de bovenste etage zijn twee gymzalen 
gevestigd. Buiten kan uw kind in de pauzes en na schooltijd sporten en bewegen op de sportvelden 
naast het schoolgebouw.

De school in de buurt
In het pand van onze school is ook het buurthuis van de buurt ‘De Landen’ gevestigd. Als uw kind 
dat fijn vindt, kan hij of zij de pauzes in het buurthuis doorbrengen.

We werken veel samen met het buurthuis. Onze leerlingen doen regelmatig kleine klusjes voor de 
mensen die er komen. Ook werken we samen met basisscholen en twee verzorgingshuizen. 
Zo kan uw kind praktijkervaring op doen.

College St. Paul: de juiste school voor uw kind?
Heeft uw zoon of dochter een vmbo-advies inclusief een lwoo-indicatie, dan bent u bij ons 
aan het juiste adres. Als uw zoon of dochter geen lwoo-indicatie heeft, maar wel een vmbo kader-tl 
of vmbo-tl advies, en behoefte aan extra aandacht, dan is hij of zij ook van harte welkom op 
College St. Paul. We nodigen u graag uit voor onze Open Dag of Informatieavond om kennis 
te maken met het team en de school.

Iedere 
leerling 
heeft hier 
een eigen 
verhaal.
Ingrid van Holsteijn, leerlingbegeleider

College St. Paul is een school voor vmbo en lwoo en maakt deel uit van de Lucas VO Den Haag

Informatieavond 
voor ouders 
Maandag 17 januari 2022
van 19:00 tot 21:00 uur

Open Dag 
Zaterdag 22 januari 2022
van 10:00 tot 14:00 uur

Om ze 
bij de les 
te houden,
doe ik 
soms een
spelletje.
Felicien Evert, docent Engels en mentor



Een reguliere vmbo voor bijzondere leerlingen
College St. Paul is een vmbo voor leerlingen die moeite hebben met leren, met concentreren, met 
zichzelf of met anderen. We zijn er voor leerlingen die op de een of andere manier moeten worden 
geholpen in hun ontwikkeling.
Vrijwel alle leerlingen op College St. Paul hebben Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo) nodig. 
Door meer structuur, maatwerk, begeleiding en nóg wat meer geduld te bieden, kunnen we ook deze 
leerlingen een fijne schooltijd geven met vrienden, mooie verhalen en waardevolle ervaringen. En 
natuurlijk een vmbo-diploma waar ze trots op mogen zijn. Op College St. Paul is niet één leerling 
bijzonder, bij ons is iedere leerling bijzonder. 
Daarom zijn bij ons bijzondere leerlingen heel gewoon.
 

Een bijzondere aanpak
College St. Paul is een kleine, overzichtelijke school met ongeveer 300 vmbo-leerlingen. Wij helpen uw 
kind alles uit zijn of haar mogelijkheden te halen. Dat doen we door uw zoon of dochter veel aandacht 
te geven, maatwerk te bieden en te werken in kleine groepen. In een klas zitten maximaal 17 leerlingen, 
ingedeeld op hetzelfde niveau, van mavo tot basis met lwoo. Zo kunnen we uw kind de aandacht en 
begeleiding geven die hij of zij nodig heeft. Zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied.

We kijken niet alleen maar naar cijfers. We vinden het ook belangrijk dat uw kind zich op sociaal 
gebied ontwikkelt. Daarom werken we samen met organisaties die actief zijn in de wijk, zoals 
verzorgingshuizen en culturele organisaties. Bovendien bieden we tijdens pauzes en na school 
allerlei activiteiten aan, zoals knutselen, sporten en koken, waardoor uw kind zijn of haar talenten kan 
ontwikkelen.

We werken samen met uw kind naar een vmbo-diploma toe, waarmee hij of zij kan doorstromen naar de 
havo of een mbo-opleiding. Onze aanpak leidt tot slagingspercentages waar we met z’n allen trots op zijn.

Een betrokken team 
Op College St. Paul zijn we betrokken bij uw kind. We hebben oprechte interesse en aandacht voor wat 
hem of haar bezig houdt. Naast de docenten werken er op College St. Paul ook leerlingbegeleiders en 
een schoolpsycholoog. We hebben onderling veel contact, we houden elkaar op de hoogte over de 
ontwikkeling van uw kind. Als er iets aan de hand is, is elk betrokken teamlid snel op de hoogte.

Soms voelen leerlingen zich buitenbeentjes als ze extra aandacht nodig hebben. Op College St. Paul 
zijn er geen buitenbeentjes, we behandelen iedere leerling als gelijke. En we streven voor elke leerling 
hetzelfde na: een prettige schooltijd en een mooi vmbo-diploma.  

We zijn lwoo-expert. Maar ook leerlingen met een vmbo kader-tl of vmbo-tl advies zonder lwoo, 
die wel wat extra aandacht nodig hebben, zijn natuurlijk van harte welkom op College St. Paul. 
 

Van moeilijkheden naar mogelijkheden 
Elke dag ervaren en zien wij de moeilijkheden waar leerlingen zoals uw zoon of dochter tegenaan 
lopen. Maar we zien ook de mogelijkheden. We helpen uw kind die mogelijkheden te ontdekken en 
optimaal te benutten. Doordat we leren hoe je beter met een achterstand, emoties, andere leerlingen en 
moeilijke situaties om kan gaan, ontdekt uw kind dat het veel meer kan dan hij of zij zelf dacht. Zo krijgt uw 
kind zelfvertrouwen, voelt hij of zij zich beter en gaat het leren opeens veel makkelijker.
 

Maatwerk 
Op College St. Paul zijn de klassen klein. Daardoor kunnen we maatwerk bieden. In de lessen wordt 
veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van uw kind. Iedere leerling werkt op z’n eigen computer, 
waarop hij of zij opdrachten op z’n eigen niveau maakt. Daarnaast bieden we ook veel hulp buiten de 
reguliere lessen om, bijvoorbeeld door remedial teaching en groepslessen. Zo helpen we uw kind naar 
betere resultaten.
 

Veilig en klein  
Omdat College St. Paul een kleine school is, kent ons team vrijwel alle leerlingen persoonlijk. 
Binnen het team hebben we veel overleg. We volgen een heldere structuur. De mentor is het eerste 
aanspreekpunt voor u en uw kind. De onder- en bovenbouw hebben hun eigen leerplein en voor 
zowel de onder- als bovenbouw zijn er leerlingbegeleiders aanwezig. Alle leerlingen, met uitzondering 
van de vierdeklassers, blijven tijdens de pauzes op het schoolterrein. Leerlingen hebben nooit 
tussenuren. Dat alles draagt bij aan een veilige leeromgeving.

Alle leerlingen doen bijvoorbeeld mee aan het programma Rots en Water. Dit programma richt zich 
op de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het trainen van weerbaarheid en het voorkomen en 
aanpakken van pesten. Hierdoor vergroten we de onderlinge acceptatie en bewaken we de prettige en 
ontspannen sfeer op school.
 

Activiteiten na school 
Op onze school worden ook na schooltijd en tijdens de pauze diverse activiteiten voor uw kind 
georganiseerd. Naast de school ligt een prachtige voetbalkooi en een basketbalveld waar regelmatig 
wedstrijdjes zijn. Op College St. Paul wordt ook getraind voor de CPC en de Duinenmars en uw kind 
kan natuurlijk meedoen.

Als uw kind niet van sporten houdt, zijn er ook andere activiteiten zoals knutselen, gamen en koken. 
Daarnaast is er extra begeleiding na schooltijd in de vorm van remedial teaching, huiswerkklas en 
verwerkingsuur.

Samenwerken met uw kind 
Op het College St. Paul staat uw kind er niet alleen voor, we werken samen aan zijn of haar 
ontwikkeling. 
We willen wel dat uw kind zelf verantwoordelijkheid neemt. Daarom:
•  wordt het OPP (Ontwikkelings-Perspectief-Plan) met uw kind doorgesproken; 
•  bepaalt uw kind samen met de mentor waar hij of zij de komende periode aan gaat werken; 
•   leert uw kind ook tijdens de stages zelf initiatief te nemen, verantwoordelijkheid te dragen en zijn 

talenten te ontwikkelen; 
•  krijgt uw kind de mogelijkheid om zich in te zetten voor de leerlingenraad, als leerlingbemiddelaar, 
 als steward of als organisator.
 

Betrokken ouders
Voor een goede begeleiding van uw kind is het van belang dat u als ouder of verzorger betrokken bent. 
Aan het begin van het schooljaar nodigen we u uit voor een startgesprek met de mentor. We stellen 
samen doelen op en maken duidelijke afspraken. Bij vragen of problemen zal een mentor contact met u 
opnemen. Andersom geldt dat ook. Daarnaast wordt u gedurende een schooljaar uitgenodigd voor een 
introductieavond, twee mentoravonden en een tafeltjesavond. Tijdens de mentoravonden presenteert 
uw kind zelf de vorderingen en doelen voor de komende periode. Via Magister heeft u altijd inzicht 
in de cijfers en de absentie van uw kind. We hebben een actieve ouderraad die betrokken is bij veel 
activiteiten in de school, daar kunt u onderdeel van worden.

De brugklas  
Uw kind wordt geplaatst in de brugklas mavo, vmbo-kader, vmbo-basis of een combinatieklas. 
Als uw kind een dubbeladvies heeft, start hij of zij bij ons op het hogere niveau. We hebben er 
alle vertrouwen in dat uw kind dat aan kan, omdat we hem of haar de aandacht en daarmee het 
zelfvertrouwen geven om hierin te slagen.

Bezoek www.collegestpaul.nl en maak kennis met ons bijzondere team door hun verhalen te lezen.

Lwoo is 
geen 
bijzaak, 
het is 
hoofdzaak.
Lennart Klinkspoor, afdelingsleider

Je leert hier 
je krachten 
te gebruiken, 
om je 
zwaktes te 
overwinnen.
Denise Groeneveld, orthopedagoog


