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Wat wil jij doen 
bij De Kager?  

Da Vinci College Kagerstraat, in de volksmond bekend 

als De Kager. Eigentijds onderwijs met aandacht voor 

iedereen. Goed onderwijs, dat is de voorwaarde! 

 

Leerlingen kunnen zichzelf zijn op De Kager. In de vakken 

of projecten die onze leerlingen volgen, mogen ze kiezen 

wat écht bij hen past. De diversiteit aan mogelijkheden 

om jezelf te ontwikkelen, staat bij dit idee centraal. 

Wat doen wij bij 
De Kager?
+  Wij begeleiden onze leerlingen in het  

benoemen van hun leerdoelen.

+  Onze leerlingen ontwikkelen hun ICT-vaardigheden  
en behalen de MOS-certificaten.

+  Het is mogelijk om je niveau van Engels
 te verhogen met de Cambridge lessen waarmee
 je het wereldwijd erkend certificaat kan behalen.

+  De leerlingenraad overlegt regelmatig met de 
schoolleiding over allerlei belangrijke leerlingzaken.

+  Onze leerlingen leren feedback geven en reflecteren 
op hun eigen werk en dat van een ander. 

+  Uit ons jaarlijkse leerlingtevredenheidsonderzoek  
blijkt dat leerlingen zichzelf mogen en kunnen

 zijn op De Kager. 

+  In het kader van gelijke kansen leggen we verbinding 
tussen de verschillende leefwerelden van de leerlingen, 
zodat zij zichzelf maximaal kunnen ontwikkelen.

+ Aanmelden kan geheel digitaal! 

Welkom bij 
De Kager

Annick Dezitter 
heet je persoonlijk 
welkom. Bekijk 
hier de video of ga 
naar dekager.nl/
welkom 

Fijn dat je interesse hebt in onze school!
De Kager is een school die op veel verschillende manieren 
kansen biedt om te leren: in een groep of individueel, in 
en buiten de klas of de school, samen met klasgenootjes 
en leerlingen van andere leerjaren of niveaus, met een 
device en met boeken. Ondernemend zijn, onderzoeken 
en uitvinden wat jou interesseert en hoe je het beste uit 
jezelf haalt. Daarmee willen we jou helpen en begeleiden. 
Ik hoop je binnenkort te zien! 

Annick
rector
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Door middel van coaching worden en blijven leerlingen, in onder- en bovenbouw, eigenaar van 
hun eigen leerproces. In dit coachingsproces maken leerlingen een persoonlijke ontwikkeling 
door; van geheel begeleid naar zelfstandig en autonoom. 
 
Kwaliteit, talentontwikkeling en coaching: het resultaat van deze visie is een uitzonderlijk 
veelzijdige school. Er is aandacht voor science, kunst & cultuur (wij zijn de enige erkende 
CultuurProfielSchool van Leiden), burgerschap en moderne vreemde talen. We bieden een  
keuze voor Technasium in havo en vwo. Wij gebruiken boeken en de digitale methodes 
op een device én er is veel aandacht voor ondernemerschap en leren binnen en  
buiten de school. Zo hopen we dat onze leerlingen niet 
alleen een uitstekend diploma behalen, maar van hun 
middelbareschooltijd ook een ontdekkingsreis naar 
zichzelf en hun talenten maken! 

Da Vinci College 
Kagerstraat

Kwaliteit, 
talentontwikkeling en 

coaching: het resultaat 
van deze visie is een 

uitzonderlijk 
 veelzijdige school.

Wij zijn ervan overtuigd dat in elke leerling een eigen en uniek talent 
schuilt. Daarnaast willen wij dat leerlingen als goede burger van 
school komen. Op onze school bereiden we de leerlingen voor op 
het leven in de maatschappij en bieden we de daarvoor benodigde 
burgerschapskennis en -vaardigheden aan.

Het docententeam is opgeleid en gekwalificeerd. Er wordt 
continu geschoold in het gedifferentieerd werken en in 
het doceren met ondersteuning van digitale media. Het 
docententeam is ook hecht: er wordt graag samengewerkt, 
collega’s ondersteunen elkaar. 
 
Het ziekteverzuimcijfer ligt (veel) lager dan het landelijk 
gemiddelde. Alle docenten zijn opgeleid tot coach: zij 
begeleiden onze leerlingen in het proces van persoonlijke 
ontwikkeling en eigenaarschap van het eigen leerproces. De 
Kager is een academische opleidingsschool en maakt deel uit 
van ROSRijnland. De begeleiding vindt plaats tijdens stages en 
nieuwe docenten worden meerdere jaren begeleid. 

Onderwijspositie t.o.v. advies PO Boven de norm

Onderbouwsnelheid Boven de norm

3 jaarstotaal mavo havo vwo

Bovenbouwsucces Boven de norm Boven de norm Boven de norm

Examencijfers Boven de norm Boven de norm Boven de norm

Eindoordeel Voldoende Voldoende Voldoende

Onderwijsresultaten 21/22

Chevron-circle-down  Leerlingen van De Kager

 beoordelen het 

 schoolklimaat en het

 gevoel van veiligheid met  

 een 8,5! Het landelijk

 gemiddelde is een 7,9.  

 Bekijk de resultaten op  

 scholenopdekaart.nl. 

8,5
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De Kager biedt onderwijs in mavo, havo en vwo.  
In de brugklas start je in een mavo/havo-,  
havo/vwo- of in een vwo-klas. Leerlingen voor  
wie het nog niet duidelijk is of ze mavo dan wel  
havo of havo dan wel vwo zullen gaan doen, 
komen in een gemengde brugklas. De vwo-klas is 
voor leerlingen met een uitgesproken vwo-advies. 

Aan de hand van de adviezen van de 
basisscholen en het leerlingvolgsysteem maakt 
De Kager een indeling van de brugklassen. 

Onderwijsvormen 
mavo-havo-vwo 

Leerlingen kunnen zich goed 
sociaal ontwikkelen
+  Iedere brugklas wordt in het eerste jaar
 begeleid door twee ‘peerleaders’. Deze peer-  
 leaders uit de derde klas helpen de nieuwe  
 brugklassers wegwijs te worden in de school.

+  In het studielesprogramma wordt veel 
 aandacht besteed aan hoe we omgaan met 
 elkaar. Ieder mag zijn wie hij of zij is. 

+  In de lessen Lichamelijke Opvoeding wordt er 
met het programma Rots en Water gewerkt.

+  Tijdens de week van de Kennismaking XL 
 werken de brugklassen aan de Parade: een 
groot feest van Kunst en Cultuur! 

Projecten
Op De Kager vinden we niet alleen goed onderwijs 
belangrijk. We willen dat onze leerlingen zich 
ook buiten het reguliere programma kunnen 
ontwikkelen. Daarom organiseren we verschillende 
projecten en activiteiten. 

Vind je bijvoorbeeld Engels leuk en belangrijk?
Dan is Cambridge Engels wellicht wat voor jou.
Extra lessen bereiden je voor op het behalen van
het Cambridge Certificate. 

Onze eigen leerlingen begeleiden nieuwe 
leerlingen in het kader van Peer Support: een 
succesvolle methode om zelf te leren en anderen 
te helpen leren (leerlingmentor/hulpmentor). 

De Kager heeft een zeer actieve leerlingenraad 
die zich buigt over meerdere leerlingzaken en 
de schoolleiding adviseert over organisatie- en 
leerlingactiviteiten.

Duurzaamheid is een belangrijk thema op onze 
school. Het komt bij meerdere vakken terug zoals 
bij science, het vak O&O in Technasium, biologie, 
natuurkunde en scheikunde. 

In de brugklas……
+ Start je om 08.20 uur 

+ Eindig je om 14.05, 15.10 of 16.00 uur

+ Heb je na twee lesuren van 50 minuten pauze

+  Ben je in de pauze in de aula of buiten  

op het schoolplein

+  Heb je 12 vakken: 

Nederlands, Frans, Engels, wiskunde,  

 aardrijkskunde, geschiedenis, science,  

muziek, tekenen, lichamelijke opvoeding,  

O&O, digitale geletterdheid

+ Heb je 1x in de week studieles en mentorles

+  Heb je de volgende lestijden:  

 Lesuur 1:  08.20 – 09.10 uur 

Lesuur 2:  09.10  –  10.00 uur 

Pauze 

Lesuur 3:  10.20  –  1 1.10 uur 

Lesuur 4: 1 1.10   – 12.00 uur 

Pauze 

Lesuur 5: 12.25  – 13.15 uur 

Lesuur 6: 13.15   – 14.05 uur 

Pauze 

Lesuur 7:  14.20  –  15.10 uur 

Lesuur 8:  15.10   –  16.00 uur

Dunya | 2 vwo
Van alle markten thuis. 

Een sportieve hockeyer 

die ook nog creatief is  

en van tekenen houdt!



Goede mix 
van pen, 

papier, boek 
en digitaal 

lesmateriaal
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Leren met je device 

In de brugklas leren onze leerlingen werken met 
hun eigen device. Het werken met een tablet zien 
wij als een waardevolle ondersteuning in het proces 
van samen leren en samen werken. Hierbij kiezen 
we voor een goede mix van pen, papier, tekst- en 
werkboek en digitaal lesmateriaal. Afgelopen 
schooljaar hebben we een snelle overstap kunnen 
maken van fysiek onderwijs naar (gedeeltelijk) online 
onderwijs dankzij het feit dat onze leerlingen reeds 
in het bezit zijn van een device. Veel leerlingen geven 
aan dit als positief te hebben ervaren.
 
Het gebruik van een device verhoogt de leeractiviteit 
en het leerplezier en daarmee het leerrendement 
bij leerlingen. Leerlingen leren spelenderwijs leren 
met een grotere variatie in activerende werkvormen. 
Er is ruimte voor de ontwikkeling van digitale 
en 21ste eeuwse vaardigheden. Ontwikkeling van 
verschillende vaardigheden is van groot belang voor 
de toekomst! En... minder boeken betekent ook een 
lichtere rugtas. 

Blended 
Learning

Pip
3 vwo

 Creatieve en sportieve 

meid die ook graag chilt 

met haar telefoon. 

Bekijk hier de 
video over Blended 

Learning of ga naar  
dekager.nl/begeleiding
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Aandacht 
voor talent

Talentontwikkeling
In de Bètaprofilering,  
bij Technasium en  
Science worden  
leerlingen uitgedaagd.

+  Onze leerlingen gaan onder andere aan de slag 
met gezamenlijke en individuele opdrachten. 
Dit stimuleert hen een onderzoekende houding 
te ontwikkelen, basistechnieken onder de knie 
te krijgen en lef en durf te tonen om hun eigen 
oplossing te vinden voor een technisch vraagstuk. 

+   Leerlingen werken zowel binnen als buiten de 
school aan hun opdrachten. Een mooie balans 
tussen theorie en praktijk.

+  Leerlingen bezoeken onder andere het 
Planetarium, de Universiteit van Twente, 
Museum Boerhaave, Shell, Heerema, Naturalis, 
de biologische boer en de Leidsche Hout. Veel 
van deze bedrijven vallen onder ons predicaat 
Jet-Net (een groot landelijk netwerk waarbinnen 
bedrijven en scholen samenwerken om jongeren 
bewust te laten kiezen voor een technische 
vervolgopleiding).

De CultuurProfielSchool 
biedt kansen.

+  Leerlingen kunnen kiezen voor 
Kunstklas Muziek, Kunstklas Beeldend, 
Kunstklas Theater of Kunstklas Dans. 
Leerlingen van alle niveaus werken 
intensief samen aan verschillende 
thema’s. 

+  Leerlingen uit kunstklas 3 bezoeken 
Oerol en dompelen zich onder in kunst 
en cultuur op Terschelling. 

+  Leerlingen werken binnen én buiten de 
school aan kunst. Ze nemen deel aan  
de Kunstroute, het LIFF in Leiden en  
ze bezoeken diverse tentoonstellingen 
en musea. 

+  Leerlingen exposeren hun werk in de 
openbare bibliotheek van Leiden en bij 
Ars Aemula (Young Stars).

Samen met je coach maak je een eigen leerplan

Iedereen heeft een uniek talent. Of je nu op de mavo, 
de havo of het vwo zit, je bent bijzonder, je kunt iets 
bijzonders. Als school willen wij jou helpen jouw talent 
te ontdekken en te ontwikkelen. Goed onderwijs is 
daarvoor natuurlijk de eerste voorwaarde. De Kager 
daagt leerlingen én docenten uit om te excelleren. 
 
Coaching speelt daarin een belangrijke rol. Daarom 
werken we op school in de eerste klas met twee coaches. 
In de hogere jaren heeft iedere klas één coach (mentor). 
Samen met jouw coach maak je een eigen leerplan. Daarin 
staan persoonlijke leerdoelen en een stappenplan om die 
doelen te kunnen bereiken. We besteden in de vaklessen 
aandacht aan verschillende leerstrategieën. Je bent 
op deze manier mede verantwoordelijk voor je eigen 
leerproces. Leren doe je immers zelf, maar niet alleen! Je 
coach, vakdocenten en medeleerlingen helpen je daarbij. 

Onze visie met betrekking tot kwaliteit van onderwijs, 
talentontwikkeling en coaching maakt De Kager een 
veelzijdige school. Naast de reguliere lessen is er op  
De Kager veel aandacht voor bètagerichte vakken, kunst 
en cultuur. 

10

Anouk
3 vwo
Anouk is een 

zangeres in de dop. 

Ze houdt van zingen, 

sporten en afspreken 

met vrienden en 

vriendinnen.
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Technasium Luc | 5 havo
Een echt ‘doe-het-zelf-kind’. In zijn vrije tijd altijd aan  

het sleutelen. Hij houdt van drone racen en muziek maken.

Bekijk hier de video  
over Technasium 

of ga naar  
dekager.nl/technasium

Je werkt aan  
verschillende  

opdrachten. Het
zijn realistische  

vraagstukken 
die komen van 

opdrachtgevers uit
het bedrijfsleven.

Heb jij altijd goede ideeën? Ben je creatief en 
ondernemend? Een nieuwsgierige onderzoeker of  

zelfs de nieuwe Leonardo Da Vinci?  
Dan is het Technasium met het vak O&O  

echt iets voor jou! De Kager is de enige school  
in de regio waar je als havist of vwo’er  

het Technasium kunt volgen.

Alle leerlingen in de brugklassen krijgen het vak Onderzoek & 
Ontwerpen. Als je dit leuk vindt, kun je ervoor kiezen om in de 

tweede én derde klas en later in de bovenbouw verder te gaan 
met Technasium. Je werkt 4 uur per week aan verschillende 

ontwerp- en onderzoeksopdrachten. Het zijn realistische 
vraagstukken die komen van opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. 

Je doet niet alleen technische en wetenschappelijke kennis 
op, maar leert ook plannen, organiseren en samenwerken. 

Het eindproduct presenteer je aan de opdrachtgever. Het kan 
gebeuren dat jouw oplossing als het beste wordt verkozen en 

gerealiseerd wordt. Hoe gaaf is dat! 

Mason  
1 mavo/havo 
Sportief type die Mason!  

Hij doet aan basketballen 

en Kungfu.
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Alle leerlingen uit de eerste en tweede klassen volgen het  
vak science. De vakken natuurkunde, scheikunde, biologie 
en techniek worden hierin gecombineerd. Science is theorie 
én praktijk, waarbij je leert wetenschappelijk onderzoek 
te doen. Het vak science is een uitstekende basis voor de 
natuurwetenschappelijke en technische vakken in de  
hogere klassen.

Met science plaats je de theorie en praktijk van een bèta technisch 
onderwerp in een bredere en rijkere wereld. Omdat je die samenhang 
aanbrengt, is er voor iedere leerling wel een handvat om zich het 
onderwerp eigen te maken.

Je leert natuurwetenschappelijk 
onderzoek te doen

Science

Amir
3 havo 

Amir is een dierenvriend 

die ook houdt van buiten 

zijn en voetballen.

Bekijk hier de video
over science of ga
naar dekager.nl/science
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Kunst en cultuurDigitale  
geletterdheid Hou jij van muziek, beeldende vorming, 

theater of dans en ben je het liefst creatief 
bezig? Dan is De Kager dé school voor 
jou! Bij ons kun je namelijk kiezen voor 
een extra kunstklasprogramma. Van de 
brugklas tot en met het derde jaar volg je 
naast het reguliere lesprogramma extra 
lessen beeldende vorming, muziek, theater 
of dans. 

Daarnaast maak je kennis met verschillende 
kunstvormen zoals poëzie, film en fotografie. 
Wij werken samen met kunstacademies, 
conservatoria, musea, theaters, kunstenaars en 
gastdocenten.

De Kager is een van de 45 erkende 
CultuurProfielScholen in Nederland!

Leerlingen van verschillende niveaus ontmoeten elkaar in een kunstklas

Bekijk hier de video  
over Kunst en cultuur  
of ga naar dekager.nl/kunst
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Kunstklas -
programma  

met extra 
lessen 

beeldende 
vorming, 

muziek,  
theater  
of dans

Milla  
1 vwo
Lol op school met haar 

vriendinnen, danst fanatiek 

en vindt veel vakken leuk. 

Hoe kom jij aan jouw informatie? Lees en 
geloof je alles wat er op internet staat? Sinds 
2021 bieden wij het vak digitale geletterdheid 
aan in de brugklas. Bij dit vak draait het 
om alles wat een leerling in een digitale 
samenleving moet kennen en kunnen.  
Denk hierbij aan het leren werken met 
computers, kritisch omgaan met digitale 
bronnen, mediawijsheid en het aanleren  
van ICT basisvaardigheden.
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Wat doen
ouders bij
De Kager?

Bij De Kager  
ont wikkelen  

docenten zich  
continu

+     De BOS (Begeleider Op School) begeleidt startende en  
ervaren docenten en stagiairs in hun professionele 
ontwikkeling en in een Leven Lang Leren.

+     Docenten gaan bij elkaar op lesbezoek en geven elkaar 
feedback. Docenten delen hun expertise over bepaalde 
onderwerpen tijdens interne professionaliseringsmiddagen.

+     De school is onderdeel van ROS Rijnland, de academische 
opleidingsschool in de regio.

+     Het onderzoeksteam kijkt naar het effect van onderwijskundige 
ontwikkelingen zoals het werken met een device en coaching. 

+    Brugklassers organiseren bij de start 
van het nieuwe schooljaar een high 
tea voor hun ouders.

+   Tijdens de waterwerkweek zeilen 
ouders mee en zijn ze assistent-
docent-matroos. 

+    Ouders zijn welkom bij de 
presentaties van O&O opdrachten. 
Ook treden ouders op als expert  
of opdrachtgever.

+  Ouders helpen mee met de 
begeleiding van excursies en andere 
evenementen.

+   Ouders komen op COL-gesprek:  
het gesprek tussen coach, ouder  
en leerling waarin de leerling  

vertelt hoe het gaat met de 
leerdoelen, resultaten, functioneren 
op school en welbevinden.

+   Onze ouderraad is energiek, creatief 
en organiseert voor alle ouders 
meerdere bijeenkomsten in de vorm 
van schoolplein-avonden.

Bekijk hier de  video 
over betrokken 

ouders of ga naar dekager.
nl/ouders

Marije  
docent  

tekenen
Altijd vrolijk!  

In haar knot 

stopt zij altijd een 

potlood.  

Handig toch!

Luut
3 vwo 

Luut vindt het leuk om 

voor de camera te praten 

maar voor echt publiek is 

het wel iets spannender. 

Hij is sportief en goed in 

balsporten. O&O is voor 

hem een eitje want hij heeft 

altijd goede ideeën .



Kom je naar 
onze open dag?

Zaterdag 
Arrow-circle-right  21 januari  ARROW-CIRCLE-LEFT 

2023

Voorlichtings-  
 avond 

Algemeen

Dinsdag  
24 januari  

2023

Voorlichtings-  
avond

Technasium,  

Kunst en cultuur 
Donderdag  

2 februari 2023

Arrow-circle-right Agenda met alle activiteiten

Arrow-circle-right Informatievideo’s

Arrow-circle-right Vragen en antwoorden

Arrow-circle-right  Informatie andere voorlichtingsmomenten

én online aanmeldenDEKAGER.NL

Technasium +


