
 
 
 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Welkom bij deze eerste editie van GroenNieuws in het nieuwe kalenderjaar. Het voorjaar is in 
aantocht, dat betekent dat we ook de voorjaarsvakantie kunnen verwelkomen. We kijken in deze 
aflevering van GroenNieuws terug op de afgelopen periode. We zijn iets over de helft van het 
schooljaar dus we kunnen ook vooruit kijken naar schooljaar 2020/2021.  
 
De winterperiode - hoewel er van winter nauwelijks sprake is geweest tot op dit moment - stond voor 
de examenklassen voor een groot deel in het teken van toetsweek 2 en de herkansingen. Voor de 
overige klassen was dit een periode zonder toetsweken. Er waren wel toetsen, maar de grote 
toetsweek start op 16 maart. De examenklassen starten een week eerder voor hun laatste toetsweek 
voor het examen.  

 
 
In december stonden de lo-lessen in het teken van het 
sneeuwballenspel, een jarenlange traditie, waarvoor oud-
leerlingen naar school komen om het nog een keer te kunnen 
spelen. De sportieve periode werd afgesloten met het 
eveneens traditionele volleybaltoernooi. Dit jaar hadden we 
voor het eerst sinds jaren weer een leerlingenteam dat dit 
toernooi wist te winnen.   
 
 

 
Voor de werving van nieuwe leerlingen heeft ’t Groen zich gepresenteerd op de scholenmarkten in 
Vlaardingen, Schiedam en Pernis. De belangstelling bleek groot, dus we verwachten een goede 
inschrijving. In de week van 23 maart vinden de aanmeldgesprekken plaats. Sinds 1 februari jl. kan voor 
zo’n gesprek een afspraak worden gemaakt. De teller staat intussen op 170. 
 
Deze week is de tweede ronde talentklassen van start gegaan. Over twee talentklassen die niet in de 
nieuwe folder zijn opgenomen wil ik nog wel iets vertellen. Ten eerste de talentklas ‘Streetart’ van 
collega Henk van der Beek. De afgelopen weken is hij, samen met een tiental leerlingen, bezig geweest 
met het beschilderen van de wand in de kantine. Het kunstwerk nadert zijn voltooiing, prachtig.  
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De tweede talentklas waar ik iets over wil zeggen is de talentklas MuToDa. Deze is direct na de 
kerstvakantie gestart. In totaal zullen zo’n vijftig leerlingen en tien collega’s deelnemen aan de 
voorstelling ‘Ingewikkeld’, die op dinsdag 9 juni opgevoerd gaat worden in de Stadsgehoorzaal. 
Kaartjes voor dit evenement zijn voor slechts € 6,- te bestellen via de site van het theater. (Zie verderop 
in GroenNieuws).  

                                                                   
 
 
De dagen lengen, als we de leerlingen bij de poort verwelkomen is het intussen alweer licht. De goede 
tijden breken aan. Laten we met elkaar hopen dat de voorjaarsprikkels ook een stimulerende werking 
hebben op de inzet en de motivatie van onze leerlingen, uw kinderen, zodat we de komende weken 
met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dat geldt voor alle klassen in het algemeen en voor de 
examenklassen in het bijzonder. Voor deze leerlingen is het schooljaar al voor tweederde gepasseerd.  
 
Ik wens u namens het team van ’t Groen een mooi voorjaar en veel leesplezier bij deze aflevering van 
GroenNieuws.  
 
Met vriendelijke groet 
 
Harry Chambone 
Directeur   
 
 
 

CITO 0- perikelen              
 
Rondom de afname en de terugkoppeling van de CITO-0 toetsen is het nodige misgegaan. We hebben 
daar intussen uitgebreid over gesproken met het instituut  CITO zelf.  Wat bleek het geval? De uitslagen 
die teruggekoppeld zijn naar school bleken onjuist. Dat leverde in de gesprekken met een aantal 
leerlingen (klas 1) en ouders vervelende situaties op, aangezien het niveau van de CITO-uitslag en het 
niveau waarop de leerling ingedeeld is niet overeenkwamen. In december kwam de mededeling dat 
er een fout gemaakt was bij de vaststelling van de scores. Eind januari kregen we de juiste uitslagen. 
Voor heel veel leerlingen is die score nu aangepast, waardoor het niveau van de uitslag en de indeling 
weer wel bleek te kloppen. Erg vervelend allemaal. Het CITO heeft haar verontschuldigingen 
aangeboden. Deze geef ik hierbij door aan de leerlingen en de ouders van klas 1.  
 
Personalia 
 
Mevrouw De Bloois heeft na haar zwangerschap haar taken als docent Nederlands en coördinator havo 
onderbouw weer opgepakt. De heer Leewis blijft, behalve als aardrijkskundedocent, ook als 
coördinator aan het havoteam verbonden; hij heeft het verzuim in zijn takenpakket. 
Ook mevrouw Van der Hoest hebben we opnieuw verwelkomd na haar zwangerschapsverlof. Zij neemt 
de taken van zorgcoördinator over van mevrouw Pranger, die deze functie ad interim vervulde.  



 
 
 

Met de terugkeer van mevrouw De Bloois hebben we afscheid genomen van docent Nederlands 
mevrouw Fischer en van docent aardrijkskunde mevrouw Mes Ouli. Voor de resterende lesuren 
aardrijkskunde hebben we de heer Van der Dussen aangetrokken.  
Docent biologie mevrouw Van der Hoek is op een – al eerder – geplande wereldreis. Haar lessen 
worden zo lang waargenomen door mevrouw Güzel en de heer Van der Schaal.   
Verder is mevrouw Noordzij niet volledig inzetbaar; vanaf maandag 2 maart start de heer Agharoud 
met de vervanging van de lessen van mevrouw Noordzij. 
Mevrouw Van der Waal (sk/nlt) en de heer Zonnenberg (gd) waren beiden 1 februari 12½ jaar bij het 
onderwijs. Zij werden in de bloemen gezet. 
De heer Van Leeuwen (Du) is in december vader geworden van zoon Luan. 
 
Ouderavonden 
 
Het Groen van Prinstererlyceum hecht niet alleen veel waarde aan de driehoek school-ouder-kind 
(SOK), we zijn ook van mening dat een goede samenwerking tussen ons zelfs essentieel is.  Vandaar 
dat we verspreid door het jaar diverse avonden met SOK-gesprekken organiseren. Donderdag 5 maart 
is de eerstvolgende; u kunt nog aanmelden – via uw Somtoday-account – tot en met zondag                    
23 februari. 
Daarnaast hebben we op 5 februari de ouders en de leerlingen van 5 havo uitgenodigd om alle 
betrokkenen op scherp te krijgen voor de laatste periode van herkansingen, toetsweek, 
examentrainingen en voor het examen en waren bijvoorbeeld op 13 februari de leerlingen en de 
ouders van 3 mavo aan de beurt voor een bijeenkomst over vakkenpakketten en vervolgstudies.   
 
 
Prijsvraag 
 
Twee leerlingen zijn in de prijzen gevallen met de puzzels die in de eerste editie van Groentjes waren 
opgenomen. Een leerling uit V1A – zij heeft met 107 samengestelde acht-letterwoorden de hoogste 
score behaald. En een leerling uit M1E – zij heeft een autobiografisch getal, anders dan 2020, ontdekt, 
namelijk 21200. Voor de geïnteresseerden, een autobiografisch getal beschrijft zichzelf, dus bij 2020 
heb je 2x0, 0x1, 2x2 en 0x3.  

 
Beide leerlingen hebben een bioscoopbon ontvangen.    
 
 
 
MuToDa 
 
Om het succes van de MuToDa-editie van het jubileumjaar te evenaren wordt natuurlijk een uitdaging, 
maar daar gaan we zeker voor. Het stuk is geschreven, de eerste voorbereidingen zijn in volle gang, de 
hoofdrolspelers hebben zich gepresenteerd en muziek- en tekststukken worden gerepeteerd. In de 
komende GroenNieuws-edities nemen we u mee in de ontwikkelingen. Op 9 juni is de uitvoering in de 
Stadsgehoorzaal.  



 
 
 

 
 
  
 
 
3 mavoproject - op bezoek bij universiteit in Utrecht 
 
Een samenwerking van het VMBO met de universiteit? Klopt dat wel? Jazeker! Wel bij ’t Groen! 
Wij doen namelijk mee aan een project van de universiteit van Utrecht en vier mavoscholen met als 
doel wetenschap en vmbo met elkaar te verbinden.  
 
Er zijn groepjes van drie gevormd: twee leerlingen en een jonge wetenschapper die samen op zoek 
gaan naar het antwoord op een vraag van de leerlingen op het onderzoeksgebied van de 
wetenschapper. Samen maken ze hier een vlog over. Enkele leerlingen verdiepen zich in 
klimaatverandering en zullen vloggen op locaties als de botanische tuinen en het KNMI-gebouw. 
Andere gaan met taalwetenschap aan de slag en stoeien met ‘hun’ wetenschapper nog over hun 
onderzoeksvraag.  
 
We slaan met dit project een paar vliegen in één klap: mavoleerlingen ontdekken wat 
wetenschappelijk onderzoek is, ze leren vloggen en hun horizon verbreden. Zij brengen hun kennis en 
ervaringen later over op hun medeleerlingen. Wetenschappers leren van de originaliteit en de 
openheid van onze leerlingen. Er volgen nog meer dagen in Utrecht, waarna we acht vlogs mee naar 
school terugnemen om in onze lessen te presenteren. 
 
 
 
Valentijnsdisco en Gala 
 

     
 
Vorige week vond op school de jaarlijkse Valentijnsdisco plaats en zijn er (nieuwe) voorbereidingen 
aan de gang i.v.m. ons traditionele Gala voor de bovenbouw. Inderdaad ook een traditie, maar die zijn 
aan slijtage onderhevig en moeten – hoe dierbaar ook – af en toe onder de loep worden genomen. Is 
het organiseren van een feest nog wel een taak voor scholen? We beraden ons. De belangstelling voor 
de Valentijnsdisco was laag, minder dan 25% van de leerlingen. De leerlingen die er waren hebben 
gelukkig wel een prima avond gehad.  
  
 



 
 
 

 
Gemeente krijgt hulp van Groenleerlingen 
 
Culture Candy is een jaarlijks terugkerende culturele activiteit die in Vlaardingen georganiseerd werd 
voor brugklasleerlingen. Dit jaar is er geen Culture Candy in april, het is een jaar van evalueren en 
vooruitkijken. Bij de bijeenkomst werden vier leerlingen van ’t Groen gevraagd hun ervaringen van 
vorig jaar te presenteren. En daar gingen ze dan, onvoorbereid, voor een zaal van vijftig mensen. En 
wat bleek, ze hebben de avond op een heel mooie en positieve manier kleur gegeven! 
 
 
Voedselbank          
 

Niet alleen de gemeente, ook de voedselbank krijgt hulp van onze leerlingen. Twee 
brugklasleerlingen  hebben bij het vak toekomstmaken een project rondom de voedselbank bedacht. 
Dat werd zo gewaardeerd dat zij zelf naar de voedselbank wilden gaan om e.e.a. te presenteren. 
Uiteindelijk hebben zij op zondag, in samenwerking met onze docent maatschappijleer mevrouw Van 
Bree, in de kerk contact kunnen krijgen met mensen van de voedselbank. Ze hebben daar de show 
gestolen en heel veel complimenten ontvangen. Een prachtig visitekaartje voor ’t Groen. 
 
 
 
Omroep Vlaardingen 
 
Onze directeur Harry Chambone werd in januari uitgenodigd door 
Omroep Vlaardingen  om iets te komen vertellen over het 
teruglopende niveau van brugklassers. Dit n.a.v. een artikel in het 
AD.  
Het niveau van de brugklassen vanwege een tekort aan personeel 
in het basisonderwijs valt nu nog mee naar mijn mening. Er is wel een waarschuwing vanuit de 
basisscholen gekomen dat we hier de komende jaren rekening mee moeten houden. We merken wel 
verschillen in niveau per basisschool, bv. op het gebied van Engels, of op het gebied van rekenen. 
Verder hebben we in het gesprek teruggeblikt op het jubileumjaar, hebben we gesproken over het 
succes van het Flexrooster en heb ik de gelegenheid gekregen om onze informatieavonden en de Open 
Avond te noemen. Mijn laatste woord, standaard in uitzendingen van Paul: “We hebben een prachtig 
jaar achter de rug met het 100-jarig bestaan, we zijn tevreden over hoe het gaat op school. We hebben 
een moeilijke fase achter de rug, maar we zitten flink in de lift. We zijn benieuwd naar de hoeveelheid 
aanmeldingen dit jaar, aangezien het aantal vorig jaar onze stoutste verwachtingen heeft overtroffen.” 
 
Terugluisteren kan via deze link: interview  Tijd: ongeveer 09.19 – 09.31 uur 
 
 
 
Toekomstkunde 
 
Een voorpagina van het Financieel dagblad in januari. 
Op ’t Groen staat al twee jaar het vak ‘toekomstmaken’ op de lessentabel … 
 
 
 



 
 
 

Flexplanner 
 
De Flexplanner  wordt nu in drie klassen gebruikt als experiment. Zijn we tevreden, wat kan er 
verbeterd worden en willen we er verder mee experimenteren? Er zijn zeker aandachtspunten: 
grootte, gebruik bij alle vakken, uniformiteit, dus we kunnen zeker zaken verbeteren. We zien wel 
grote voordelen t.o.v. Somtoday. Advies: komend schooljaar in klas 1 de planner gebruiken, maar dan 
op A5, zodat deze beter hanteerbaar wordt. We onderzoeken nog een digitale mogelijkheid. Er zijn 
leerlingen die niet voor het papier geboren zijn, die liever digitaal werken. Voorwaarde is wel dat deze 
digitale mogelijkheid dezelfde functionaliteiten heeft.  
 
 
 
Met 6 vwo en 4 havo naar de film 
 

 
 
Maar natuurlijk niet zo maar een film. Het betrof het zeer realistisch gemaakte  ‘1917’.  Met 6 vwo-
leerlingen die geschiedenis in hun pakket hebben, enkele collega’s en de nodige aanhang zaten we in 
de Vue-bioscoop in Vlaardingen, een aanrader! We werden verrast door een groep van zes  
4 havoleerlingen die ook spontaan naar deze film kwamen. Mooi initiatief van onze geschiedenissectie.  
 
 
 
Bezoek aan het MBO met 3 mavo 
 

De leerlingen van 3 mavo zijn op bezoek geweest in de Rosestraat bij het 
MBO van Albeda. Voorlichting over horeca, zorg en welzijn opleidingen. 
Ontvangen in een heus restaurant, lekkere hapjes en leerlingen uit 3 mavo 
die zich voorbeeldig hebben gedragen, zowel tijdens het bezoek als tijdens 
de reizen heen en terug. Erg leuk om terug te horen.   
 

 
PWS-presentaties 
 
Zoals u weet storten de 5 havo- en de 6 vwo-leerlingen zich in hun examenjaar ook op de PWS-
presentaties. Elk jaar zitten daar weer verscheidene pareltjes tussen en soms, heel soms, zijn ze zo 
bijzonder dat ze door de buitenwereld worden opgepikt. Zo hadden we enkele jaren geleden het PWS 
van twee vwo-leerlingen over schrijver Simon Vestdijk die het Hannemahuis in Harlingen ging 
gebruiken als wandelroute in het teken van Vestdijk en nu hebben twee leerlingen uit 5 havo van een 
PWS een lesbrief gemaakt over de historie Schiedam – Vlaardingen. Deze hebben zij op twee 
basisscholen getest door de betreffende les daadwerkelijk te geven. Na feedback van de juffen uit 
groep 8 hebben zij de lesbrief enigszins aangepast en bieden zij hem de komende weken aan op 
meerdere scholen. Prachtige PR voor de school, daar mogen we beide leerlingen heel dankbaar voor 
zijn. Ook de historische vereniging Schiedam heeft het PWS opgevraagd. Bij de presentatie was zelfs 
iemand vanuit de gemeente Schiedam aanwezig.     



 
 
 

Alex Boogers 
 
Maandag 10 februari heeft de Nederlandse bestsellerauteur Alex Boogers uit Vlaardingen onze school 
bezocht. Hij is de schrijver van o.a. ‘Alleen met de Goden’, ‘Het Waanzinnige van Sneeuw’ en ‘Onder 
een Hemel van Sproeten’. Het is niet de eerste keer dat hij onze school bezoekt. Een paar jaar geleden 
was hij hier ook en heeft hij na afloop van zijn lezing het leescafé officieel geopend. 
 

Nu heeft Boogers o.a. verteld hoe hij in een achterstandswijk is opgegroeid 
in een gezin waarin studeren niet de norm was. Hij heeft verteld hoe hij 
uiteindelijk toch zijn school heeft afgemaakt en daarna zijn studie. Hij was 
niet die witte jongen die met de gouden paplepel in de mond geboren is. Hij 
heeft hard moeten vechten voor zijn plek in de wereld. 
 
Daarnaast  konden de leerlingen vragen stellen over zijn boek 'Alleen met de 

Goden' dat door heel 4 mavo (min of meer) gelezen is. Daar kwamen ook mooie gesprekken uit voort. 
Van vragen in hoeverre het verhaal autobiografisch is tot de relevantie van de seksscènes. Alles kwam 
aan bod. 
 
De leerlingen hingen een uur lang aan zijn lippen. Het was mooi om te zien. Ik weet zeker dat hij een 
aantal leerlingen echt geraakt heeft. 
 
 
Valentijn op ’t Groen 
 
Behalve de Valentijnsdico was er nog meer ‘Valentijnsvibe’ in de school:             
Zoals bijvoorbeeld de rozenactie die in 4 en 5 havo gehouden is. Heb je als leerling in 
de havo bovenbouw altijd je spullen in orde? Dat houden wij ook in de gaten. En dan is het leuk om 
dat ook een keer te belonen in plaats van alleen bestraffen. Dat idee heeft geleid tot het uitdelen van 
een honderdtal rozen aan leerlingen in 4 en 5 havo die hun werk altijd in orde hebben. Deze actie heeft 
voor veel vrolijke en tevreden gezichten gezorgd.   

 
 
En die vrijdag zijn er 1400 post-its in de school verspreid met daarop de mededeling 
‘Fijne Valentijnsdag’. In alle kluisjes van leerlingen, in postvakken van docenten, op 
bureaus, in lokalen, overal waren ze terug te vinden. Een aantal leerlingen uit V3A  
heeft zich met dit project bezig gehouden. Erg leuk, zo’n initiatief. Op verschillende 
plekken is gemerkt hoe leuk het is om zo’n kleine attentie te ontvangen.  

 


