
  
  
 
 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Voor u ligt de eerste oplage van de nieuwsbrief van het Libanon van het schooljaar 2022-
2023.  Op een aantal momenten zullen we u als school op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen op school en van interessante activiteiten die plaats gaan vinden of 
hebben plaatsgevonden.  
 
Met deze nieuwsbrief hopen we u nog beter te informeren en u te betrekken bij het 
reilen en zeilen van het Libanon Lyceum.  In deze eerste editie zal onder andere 
langskomen hoe het jaar gestart is, welke regels gelden voor afmelding, hoe wij willen 
zorgen voor een veilige school en allerlei andere relevante zaken.   
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilde Cadenau 
Rector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
                Komende periode op de agenda: 
 

Agenda 

    
22-10-2022 Herfstvakantie t/m 30-10-2022 
    
2-11-2022 Open lessen 
10-11-2022 Dag van de bovenbouw 
17-11-2022 Dag van de bovenbouw 
22-11-2022 Voorlichting ouders leerlingen groep 8 
    
1-12-2022 Culturele avond 
5-12-2022 Sint viering 
7-12-2022 Open lessen en Top voorlichtingsmiddag 
8-12-2022 Top voorlichtingsmiddag 
22-12-2022 Kerstviering hele school en schoolfeest 
23-12-2022 Geen lessen en personele activiteiten 
24-12-2022 Kerstvakantie t/m 8-1-2023 
    
10-1-2023 Voorlichtingsavond profielkeuze 
11-1-2023 Voorlichtingsavond profielkeuze 
18-1-2023 Open lessen en SOS-voorlichtingsmiddag  
31-1-2023 Basketbal/volleybaltoernooi 
    
1-2-2023 Basketbal/volleybaltoernooi  
2-2-2023 Examenconcert muziek 
3-2-2023 Open dag 
8-2-2023 Voorlichtingsavond doorstromen 
9-2-2023 SOS voorlichtingsmiddag 
15-2-2023 Turntoernooi 
16-2-2023 SOS voorlichtingsmiddag 
21-2-2023 Excursie tekenen 
25-2-2023 Voorjaarsvakantie t/m 5-3-2023 

 

 

 
 

 

 



  
Een vliegende start 

Het nieuwe schooljaar is met een vliegende start begonnen. Een divers aanbod van activiteiten 
voor verschillende leerjaren en onze 3-daagse introductie voor de brugklas hebben hiervoor 
gezorgd.  

Zo konden leerlingen deelnemen aan diverse sportclinics met ex-prof-voetballers zoals Rashid el 
Khalifa en workshops volgen van Golden Cage over de waarden en normen rondom 
telefoongebruik en de nadelige kanten van social media, zoals cyberpesten en telefoonverslaving.  

Ook heeft de SKVR diverse workshops georganiseerd op het gebied van dans, zang, schrijven en 
toneel met als doel leerlingen mee te geven dat ondanks onderlinge verschillen, leerlingen zichzelf 
kunnen zijn en dit allemaal op verschillende manieren mogen en kunnen uiten.  

Daarnaast zijn onze brugklassers op brugklaskamp geweest in Leusden. Een geweldige ervaring 
waarbij zij elkaar beter hebben leren kennen tijdens verschillende outdoor activiteiten en het 
afsluitende schoolfeest met het thema ''white sensation''.  

 
 
Motivatiedag UWC M3, H4, V4 
 
Op 26 augustus jl. verzorgden verschillende trainers van het ‘United World Programma’ voor de 
klassen mavo 3, havo 4 en vwo 4 op de Ramlehweg diverse workshops. 
  
“United World Programma werkt samen met docenten en mentoren. Het samenwerken met 
docenten leert ons dat het waardevol is om leerlingen te observeren tijdens onze workshops.  
Wij zien de leerlingen in een andere situatie en komen erachter hoe jongeren over sociaal-
maatschappelijke thema’s denken en hoe zij op dit moment in het leven staan. Hierop kunnen de 
docenten verder bouwen tijdens mentoruren, projecten of bij vakken zoals maatschappijleer, 
geschiedenis, levensbeschouwing of bij de invulling van burgerschapsonderwijs.” 
  
Het programma bestond uit workshops met thema’s zoals ‘weten wie je bent en de veiligheid 
voelen om jezelf te kunnen zijn’, ‘geen doel wordt behaald zonder fouten (durven) maken, 
‘groeien door uit je comfortzone te komen’ en ‘jouw ideale klas’. 
 
We kijken terug op een leuke en vooral leerzame dag! 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Outdoor Valley H4, V4 
 
Dinsdagmiddag 20 september stond het jaarlijkse Outdoor Valley op het programma 
voor de leerlingen uit havo 4 en vwo 4. Over, onder en soms door obstakels heen. 
Vlotten bouwen, touwslingeren, samenwerken, etc. Naast dat het een verplicht PTA-
onderdeel is voor het vak ‘Lichamelijke Opvoeding’, is het ook een mooi moment om 
groepen te vormen, elkaar te leren kennen, je grenzen te verleggen (of die juist te leren 
kennen) en vooral plezier te maken met elkaar. 
  
Dit jaar was de opkomst fantastisch, bijna iedereen was er. Alle mentoren waren 
aanwezig en ondersteunden de leerlingen verbaal of door actief mee te doen. Ook 
ontvingen we als school complimenten, vanuit Outdoor Valley, voor de leuke groep 
leerlingen. Door het fantastische weer, de inzet van de leerlingen en mentoren is het 
weer een erg leuke dag geweest. Leerlingen gingen de obstakels vol aan en als ze 
daardoor nog niet nat genoeg waren, sprongen ze uiteindelijk zelf in het water. 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 



   
 

Romereis 2022 
 
“Deo iuvante et Corona volente” hebben wij als Libanezen weer mogen afreizen naar het Eeuwige 
Rome. Twee jaren hebben wij het moeten missen, maar gelukkig voor de docent Latijn stond alles 
nog waar hij het gelaten had. 
 
Met een enthousiaste groep gymnasiasten hebben wij Rome doorkruist. Van het Vaticaan tot de 
Via Appia, de Aquaducten tot het Colosseum en het Forum Romanum tot de Ianiculum! Af en toe 
ontspannen, zoals in de prachtige sinaasappeltuin van de Santa Sabina met uitzicht op de gehele 
stad. Slechts een gemiddelde wandelafstand van 25 kilometer per dag met hier en daar een 
uitschieter naar de 35 kilometer. De “pijn” in de voeten is verdwenen, maar de herinnering aan 
een onvergetelijke mooie reis blijft. Alle lof en dank aan de examenleerlingen van ons gymnasium! 
De begeleiders hebben genoten. 
 

  

 
 
               
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
Ouderavond ‘Mentale gezondheid’ 
 
Donderdagavond 22 september organiseerde de ouderraad van het Libanon Lyceum een 
ouderavond met als thema ‘Mentale gezondheid’. Een actueel thema, omdat recente 
onderzoeken aantonen dat de coronatijd en prestatiedruk bij jongeren zorgen voor angst, 
gepieker en depressieve gevoelens. Vooral meisjes hebben het zwaar. 
 
Ongeveer 40 ouders luisterden in de aula van de Mecklenburglaan geboeid naar Maicke 
Pollice, preventiedeskundige en pedagoog bij GGZ-aanbieder ‘Indigo’.  Zij nam ons mee in 
het puberbrein, de ontwikkeling daarvan en reikte ons handvatten met betrekking tot het 
omgaan met stress bij je kind. De open sfeer maakte dat diverse ouders persoonlijke 
ervaringen met hun stressende puber durfden te delen. Dat was mooi om te zien! 
 
Vraagt u zich af wat u moet doen als ‘de krokodil’ in het brein van uw puber van zich laat 
horen? Zou u graag meer willen weten over ‘de afwashouding’, of wilt u alles nog eens 
rustig nalezen? De PowerPointpresentatie van Maicke is hier te vinden. 
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Vanuit de leerlingenraad 
 
De leerlingenraad bestaat uit 13 bovenbouwleerlingen en 7 leerlingen uit de onderbouw. Onder 
leiding van een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris organiseren de 
bestuursleden activiteiten ter bevordering van de verbinding van leerlingen onderling en 
activiteiten om leerlingen te verbinden met het Libanon Lyceum. Vanaf dit jaar hebben ook 
leerlingen uit de onderbouw zitting in de leerlingenraad. Zij behartigen de belangen van de 
onderbouw tijdens de algemene ledenvergadering en organiseren activiteiten voor 
onderbouwleerlingen. 
  
Onze eerste activiteit, de culturele dag, was een groot succes. De culturele dag heeft als doel een 
brug te slaan tussen de verschillende culturen binnen onze school. We hebben gedanst, met 
elkaar gepraat en geproefd van heerlijke gerechten. De komende tijd zal de leerlingenraad zich 
bezighouden met Pakkendag en Halloween.  
 
Pakkendag 
Op donderdag 20 oktober vond de jaarlijkse Pakkendag plaats.  Een traditie die ruim 40 jaar 
geleden is ontstaan toen scheikundedocent Boekhorst zijn toenmalige leerlingen uitdaagde om 
nou eens echt netjes gekleed op school te verschijnen. Die hele klas kwam toen gekleed in pak 
(meisjes in jurk/rok) naar school en werd door dhr. Boekhorst getrakteerd op een lunch buiten 
school. 
  
Vrijwel alle leerlingen en docenten kwamen zo netjes mogelijk gekleed naar school; originaliteit 
werd op prijs gesteld.  Op beide locaties stond er een photobooth klaar om de mooie outfits vast 
te leggen.  
 

 
 
 
 



  
 
 
 
Reizen voorexamenklassen 
 
Voor de leerlingen uit de voorexamenklassen mavo 3, havo 4 en vwo 5 worden dit schooljaar 
buitenlandse reizen georganiseerd. Na twee jaar coronamaatregelen was de doorgang van de 
reizen een speerpunt voor de school. Met medeleerlingen op reis is niet alleen een culturele of 
sportieve verrijking, maar ook een verbindende sociale bezigheid. Alle reizen zijn gepland voor 
april 2023. 

• Mavo 3 gaat op werkweek naar de Ardennen. 
• Voor havo 4 en vwo 5 zijn zes bestemmingen geselecteerd (Barcelona, Berlijn, Budapest, 

Edinburgh, Lissabon en Parijs). 

Nadere informatie over de invulling van de reisweken volgt in de komende periode. 
 
 
 
Afmelden 
 
Een leerling ziek of afwezig melden 
 

- Alleen telefonisch tot 9.00 uur via 010-4522500; 
 

- Kies eerst de (0) voor het melden van ziekte of afwezigheid en vervolgens: 
o (1) voor Mecklenburglaan   
o (2) voor Ramlehweg  

 
- Spreek de naam, klas en reden van afwezigheid duidelijk in.  

 
- Om 17.00 uur gaat de voicemail aan, tot de volgende dag 9.00 uur.  

 
- Ook meldingen van afwezigheid i.v.m. een bezoek aan dokter, tandarts of orthodontist 

doorgeven via bovenstaand telefoonnummer. 
 

- Voor elke volgende ziektedag belt u opnieuw met school. 
 
Aanvraag buitengewoon verlof 
 
In het algemeen geldt dat ouder(s) of verzorger(s) bijzonder verlof ten minste twee weken van 
tevoren (plotseling optredende of ingrijpende gebeurtenissen uitgezonderd) moeten aanvragen bij 
de teamleider d.m.v. een volledig ingevuld formulier inclusief bewijsstuk. 
Dit formulier kunt u vinden op onze website onder het kopje ‘ouders – verlof’. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
NPO 
 
Ook dit schooljaar kunnen wij activiteiten organiseren in het kader van het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO). Doel van het NPO is om achterstanden weg te werken die 
leerlingen tijdens de COVID-jaren hebben opgelopen. Op dit moment krijgen groepen 
leerlingen uit de bovenbouw extra Libanon Uren. Zij volgen gedurende een aantal 
weken extra lessen biologie, economie, Frans, scheikunde of wiskunde. Bovendien zijn 
leerlingen uit de onderbouw met huiswerkgroepen gestart. Een aantal leerlingen krijgt 
huiswerkondersteuning op school via After’s Cool. Daarnaast hebben we stilteklassen 
ingericht. Bij de stilteklassen starten leerlingen kort samen met het maken van een 
planning en het stellen van prioriteiten. Daarna is er ruimte om in een rustige omgeving 
geconcentreerd huiswerk te maken. 
 
De selectie van leerlingen voor deze trajecten heeft plaatsgevonden in overleg met de 
teamleiders, leerlingcoördinatoren en mentoren. Wanneer uw kind bij u aangeeft meer 
ondersteuning nodig te hebben, kunt u dan ook het beste contact opnemen met de 
mentor voor overleg over de wensen en mogelijkheden. 
 
 
 
Doorstroomprogramma mavo 4 – havo 4 
 
In het kader van de wet op doorstroming hebben dit schooljaar 31 leerlingen de 
overstap van mavo 4 naar havo 4 gemaakt. Gebleken is dat naast motivatie deze 
leerlingen ook extra begeleiding nodig hebben. De praktijk wijst uit dat de overstap van 
mavo 4 naar havo 4 niet voor elke leerling even makkelijk is. Er wordt namelijk nogal 
wat extra’s van hen gevraagd. Dit geldt ook voor leerlingen die over het algemeen vrij 
makkelijk hun mavodiploma behaald hebben. 
  
Als school hebben wij een subsidie aangevraagd die ingezet kan worden om deze 
leerlingen passende ondersteuning te bieden. In samenwerking met After’s Cool hebben 
wij dan ook een doorstroomprogramma ontwikkeld, dat doorstromende leerlingen 
verplicht moeten volgen. 
  
Vorig schooljaar zijn wij tijdens een doorwerkweek met dit programma gestart. Dit 
programma krijgt dit schooljaar een vervolg in een andere vorm. Zo zullen er 10 
bijeenkomsten op woensdagmiddag worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten 
ligt de focus op studievaardigheden en het inhalen van vakinhoudelijke kennis. 
Deelname aan het doorstroomprogramma is voor deze groep doorstromende leerlingen 
verplicht.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
Veilige school  
 
Het Libanon Lyceum vindt het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen in de school. Sinds jaar 
en dag heeft het Libanon Lyceum haar deuren openstaan voor leerlingen, ouders en andere 
bezoekers. Helaas hebben wij het laatste schooljaar een aantal keren te maken gehad met 
ongewenste belangstellenden.  
 
Dit heeft ons doen besluiten om een einde te maken aan het zogenoemde “open deuren beleid”. 
Concreet betekent dit dat van beide gebouwen de voordeur binnenkort op slot zal gaan door 
middel van een elektronisch slot met intercomsysteem en dat bezoekers zich moeten melden. Ook 
voor de leerlingeningang wordt aan een passende oplossing gewerkt. Door deze maatregelen 
bieden we extra veiligheid en hebben we controle over wie er onze locaties binnenkomt. 
Tegelijkertijd zullen we ervoor waken dat er geen opgesloten gevoel gecreëerd gaat worden.  
  
Daarnaast is het Libanon Lyceum, evenals alle andere middelbare scholen in Rotterdam, benaderd 
door de politie Rotterdam met het verzoek haar medewerking te verlenen aan een preventieve 
controle van de kluisjes op verboden artikelen. Ook wij hebben besloten van deze mogelijkheid 
gebruik te maken om het gevoel van een veilige haven binnen de school te vergroten. Deze 
controles zullen binnenkort onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding door eigen personeel 
in aanwezigheid van de Politie Rotterdam worden uitgevoerd. 
 
 
De ouderraad 
 
De ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders die acht keer per jaar op dinsdagavond met de 
directie bijeenkomt. De OR is klankbord voor de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies 
over actuele thema’s die binnen de school leven. Vanuit de OR zijn er ouders afgevaardigd in de 
medezeggenschapsraad (MR) van het Libanon Lyceum. 
 
Afgelopen september heeft een aantal oudgedienden van de ouderraad afscheid genomen en 
hebben we een viertal nieuwe ouders mogen verwelkomen. Mocht u ook interesse hebben om 
toe te treden tot de ouderraad, dan nodigen we u uit te reageren via het e-mailadres 
ouderraad@llr.nl U kunt zich richten tot mevrouw Cornelieke Zeeberg (voorzitter) of mevrouw 
Dorien van der Maarel (secretaris). 
 
Vanzelfsprekend bent u van harte uitgenodigd om zaken die u ter harte gaan onder de aandacht te 
brengen bij de leden van de ouderraad via het bovenstaande e-mailadres. 

mailto:ouderraad@llr.nl

