WOENSDAG 29 SEP 2021
14:15 tot 17:00 uur

Maak kennis
met Lentiz!
Wil je weten of de Lentiz-opleidingen
in Naaldwijk bij jouw leerlingen passen?
Kom dan een kijkje nemen!

Lentiz.nl

Maak kennis
met Lentiz!
We ontvangen jullie graag op
woensdag 29 september 2021 op
Dalton MAVO & Het Groene Lyceum,
het Novilab en het Floracollege.
Van 14.15 tot 17.00 uur hebben wij een
mooi programma klaar staan.

Inclusief een welkomstdrankje
van de SAP.BAR en een kijkje
bij Novilab

Wordt aan het denken
gezet door het
inspirerende verhaal van
Jacqueline van Ewijk:
‘Hoe vrijheid kinderen motiveert’.

Natuurlijk laten we je niet met
lege handen naar huis gaan.

Meld je aan voor deze middag via
www.lentiz.nl/maak-kennis-met-lentiz

Programma
14:15 UUR

Inloop Lentiz | Dalton Mavo & Het Groene Lyceum inclusief
heerlijk welkomstdrankje van de SAP.BAR

14:30 UUR

Welkomstwoord Ilse Verkade en Azahara van Bergen

14:40 UUR

Maak kennis met de opleidingen Novilab en Dalton MAVO &
Het Groene Lyceum via een rondleiding

15:25 UUR

Reizen naar het Floracollege met eigen vervoer

15:45 UUR

Spreker Jacqueline van Ewijk (oprichter democratische school
DOE040) zet je aan het denken over de motivatie van kinderen

16:15 UUR

Maak kennis met het Floracollege aan gesprekstafels

16:45 UUR

Borrelen met een lekker hapje

Bij Dalton MAVO worden leerlingen
in vier jaar tijd optimaal voorbereid
op het middelbaar beroepsonderwijs.
Samen met een persoonlijke coach
gaat de leerling op zoek naar het
leertraject dat het beste bij hem of
haar past.

Dalton Het Groene Lyceum is een
uitdagende leerroute die mavo en mbo
op een slimme manier combineert. Je
kunt versneld een volwaardig mavo- en
mbo-diploma behalen en zo na 5 of 6
jaar doorstromen naar het hbo.

Op het Floracollege in Naaldwijk voel
je je al snel thuis. Wij hebben oog voor
jouw persoonlijke ontwikkeling.
Dit noemen we: ‘Ruimte voor ieders
talent’. Wij vinden het belangrijk dat jij
leert op een manier die bij jou past.

Een leuke en uitdagende vmbo-opleiding die sterk gericht is
op de toekomst? Bij Novilab leer, ontdek en onderzoek je met
elkaar. Ga met elkaar aan de slag met dingen die in de échte
wereld spelen en zoek samen naar de beste oplossingen.
Technologie, duurzaamheid en digitalisering vind je door de
hele opleiding heen. Super interessant om dit met elkaar te
ontdekken. En natuurlijk haal je na 4 jaar een mooi diploma:
basis, kader of mavo!

Locatie
Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum
Professor Holwerdalaan 62 in Naaldwijk

Lentiz | Novilab
Professor Holwerdalaan 60 in Naaldwijk

Lentiz | Floracollege
Burg. Elsenweg 8 in Naaldwijk

