
ANBI-status Lorentz Casimir Lyceum 

 

De Stichting 'Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs Eindhoven is een algemeen nut beogende 

instelling (ANBI). Volgens de gewijzigde) regelgeving van de Belastingdienst voor ANBI's moeten wij 

diverse gegevens openbaar maken. Door deze publicatie voldoen wij hieraan. 

 

Naam 

Wij zijn een stichting, met de naam Stichting Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs Eindhoven. 

De vestigingsplaats is Eindhoven. Onder de stichting ressorteert één school, te weten het Lorentz 

Casimir Lyceum. 

 

RSIN-nummer 

Het Rechtpersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is: 8020.04.301. 

 

Contactgegevens 

Lorentz Casimir Lyceum 

• adres: Celebeslaan 10-20, 5641 AG Eindhoven 

telefoon: 040-2909420 

(algemeen) e-mailadres: info@lcl.nl 

 

Doelstelling 

In 2012 is er een nieuw Schoolplan voor de periode 2012-2016 vastgesteld. De missie en de visie van 

de school zijn daarin beknopt geformuleerd. In dat plan is ook opgenomen hoe we die doelen gaan 

realiseren en met welke activiteiten.  

Missie 

In een stimulerende omgeving daagt het Lorentz Casimir Lyceum leerlingen uit om hun talenten 

maximaal te ontplooien als voorbereiding op de moderne samenleving. 

Visie 

• Leerlingen krijgen gedegen onderwijs van hoog niveau en behalen bovengemiddelde 

resultaten. 

• Leerlingen merken dat recht wordt gedaan aan verschillen in hun individuele behoeften en 

mogelijkheden. 

• Leerlingen kunnen kiezen uit een ruim aanbod van activiteiten binnen en buiten de school. 

• Leerlingen zijn in staat een herkenbare bijdrage te leveren aan een leefbare samenleving. 

• Leerlingen ervaren een veilige omgeving met betrokken en enthousiaste medewerkers. 

• Leerlingen weten zich persoonlijk gekend. 



• Leerlingen voelen zich deel van onze schoolgemeenschap en gedragen zich vrij en respectvol 

naar de ander. 

 

In het Schoolplan is ook beschreven wat we verstaan onder een stimulerende omgeving, wat we 

bedoelen met talenten maximaal ontplooien en hoe we de voorbereiding op de moderne 

maatschappij willen vormgeven. Hierbij zijn steeds SMART geformuleerde doelen gesteld én de 

acties die we de komende jaren moeten ondernemen om onze doelen te bereiken. In 2015 hebben 

we verder vorm gegeven aan de ingezette ontwikkelingen. In de volgende hoofdstukken gaan we 

daar nader op in. 

 

Visietraject 

In de tweede helft van 2015 is gestart met een visietraject. In dit visietraject zijn alle 

personeelsleden uitgenodigd om mee te denken over de visie van de school. Daarbij stonden de 

waarden centraal, waar vanuit men wil handelen. Per bijeenkomst heeft ongeveer de helft tot 

tweederde van de schoolbevolking meegedacht. Leerlingen en ouders spelen ook een substantiële 

rol hierin. In het hiernavolgende schooljaar moet dit traject de basis leggen voor een nieuw 

gedragen schoolplan. Het versterken van de rol van leerlingen en ouders leidt in onze overtuiging 

ook tot een betere grip op kwaliteit 

 

Directiestructuur 

Mevrouw drs. J. Baart MGM is rector-bestuurder van de school. De rector-bestuurder vormt samen 

met mevrouw drs. P.M. Verstegen-Bogers conrector begeleiding, de heer P.A.B.M. van Dijck, 

conrector interne organisatie en de heer H.M.H.G. Prinsen conrector onderwijs de directie van de 

school. 

 

Per 1 september 2015 bestond de raad van toezicht uit: 

Mw. mr. M.W.A.M. Nieuweboer-van Giersbergen, voorzitter 

Mw. H.E.M. Ackermans-Meussen MA, secretaris 

De heer drs. P.C.A. Aben RA 

De heer ir. J.E. Blankevoort 

De heer ir. G.J. van den Haak 

Mw. drs. M.C.T.M. List-De Roos 

De heer Dr. O. Raz 

De heer A.N. Sinha 

 

 

 



Beloningsbeleid 

Voor de stichting is de CAO voor het Voortgezet Onderwijs integraal van toepassing. Dit geldt ook 

voor de bestuurder en de conrectoren.  

De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding. 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten/financiële verantwoording 

Hiervoor wordt verwezen naar de meest recente, publieksversie van het jaarverslag, dat op de 

website www.lcl.nl staat vermeld. 


