
 
 

Welkom 
 

Beste ouders/verzorgers,  

Welkom bij deze editie van GroenNieuws. Het is herfstvakantie en ik praat u graag bij over de eerste zeven weken 
school die we achter de rug hebben. En dan ontkom ik er uiteraard niet aan dat een groot deel van deze 
nieuwsbrief corona-gerelateerd is. Het virus houdt de samenleving, dus ook het schoolse leven, in de greep. Het 
onderwijs is na de sluiting van het voorjaar nu de sector die als laatste in aanmerking komt om de deuren te 
sluiten. Daar lijkt het althans op na de persconferentie van afgelopen dinsdag. Dat is heel fijn, want het is goed 
dat leerlingen naar school kunnen en dat de sociale ontmoetingen en de fysieke lessen plaats kunnen vinden.  

Het blijft ook spannend. De eerste periode hebben we goed doorstaan, nu kijken hoe het de maanden na de 
herfstvakantie zal gaan. November is historisch gezien de maand met het hoogste ziekteverzuim, dus we zullen 
per dag kijken wat verantwoord is.  

Naast het coronanieuws is er ook ruimte ingericht voor goed nieuws van de inspectie, de aankondiging van een 
promotiefilm en nog wat korte nieuwtjes, zodat u goed geïnformeerd de herfstvakantie in kan gaan.  

 

 

Personele wetenswaardigheden 

Mevrouw Whisnant van Engels is helaas niet inzetbaar. Mevrouw Burggraaf neemt vanaf heden de lessen van 
haar waar.   

Mevrouw Taekema (geschiedenis, decaan havo) is bevallen van dochtertje Phaedra. 

 

De jubilarissen van de afgelopen maanden  

 

15 mei – de heer Wesselius, rekenen & taal, 40 jaar 

1 juli – mevrouw Donkersloot, Nederlands, 12,5 jaar 

1 augustus – mevrouw Vermeulen, teamleider mavo, 25 jaar 

1 augustus- de heer Van Luxemborg, geschiedenis, 25 jaar 
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12 augustus – mevrouw Sluimer, receptie / leerlingenloket, 12,5 jaar  

16 augustus – de heer J. Geleynse, lichamelijke opvoeding, 40 jaar  

18 augustus – de heer Van der Schaal, biologie, 40 jaar  

3 september – mevrouw Van der Drift, Frans, 12,5  jaar 

30 september – mevrouw Van Marion, administratie, 12,5 jaar 

1 oktober – mevrouw  Waalboer, administratie, 12,5 jaar  

 

Coronanieuws 

 

Mondkapjes 

Deze week hebben we leerlingen die een mondkapje vergeten waren met grote regelmaat van een exemplaar 
voorzien. Na de herfstvakantie delen we geen mondkapjes meer uit, dan behoort het mondkapje tot de 
persoonlijke standaarduitrusting van iedereen die de school betreedt.  

Deze eerste week van het verplicht dragen liet een wisselend beeld zien. Maandag waren we blij verrast door 
de grote hoeveelheid leerlingen die het mondmasker droeg, maar gedurende de dinsdag moesten we vaker 
leerlingen corrigeren, soms omdat ze er geen bij zich hadden, anderen vanwege het feit dat ze het niet goed 
aangebracht hadden. Op woensdag, de dag na de persconferentie hebben we omgeroepen dat het ons ernst is 
en dat we verwachten van de leerlingen dat zij zich aan deze regel houden, in beweging, dan draag je een 
mondkapje. Het is niet fijn, dat vind ik ook, zeker als brildrager, maar we zijn solidair. Het verzoek is dit tijdens 
de vakantie nogmaals goed door te spreken met uw zoon/dochter. Indien een leerling dan toch nog zonder 
mondkapje naar school komt en van ons van een mondkapje voorzien moet worden, vragen wij daar een 
bijdrage van € 0,50 voor. 

 

 

 

 

 

 

En waar hebben we het nu over als het gaat om de besmettingen binnen en rondom ’t Groen? 

De cijfers van de afgelopen zeven weken: 

Besmette leerlingen:    6   

Geteste collega’s:    19  (allen negatief) 

Collega’s met besmette huisgenoten:  4 

Op een populatie van bijna 1000 leerlingen en een kleine 100 collega’s is dit aantal te overzien. We zijn blij dat 
we in redelijke gezondheid de herfstvakantie hebben gehaald. 

 



Ventilatie 

Van onze facilitaire afdeling kregen we het verzoek om onderstaand bericht met betrekking tot de ventilatie van 
de schoolgebouwen op te nemen in onze ouderbrief: 

Beste ouder(s)/ verzorger(s) 

Minister Slob (Onderwijs) heeft de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) 
luchtverversing in scholen voldoen aan de regulier geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk 
Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Lentiz onderwijsgroep heeft deelgenomen aan dit 
onderzoek, o.a. door CO2-metingen te doen.  

Het gebouw van het Groen van Prinstererlyceum is van ver voor het bouwbesluit en valt qua ventilatiesysteem in 
de categorie ‘Gebouwen met natuurlijk ventilatiesysteem (natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer)’. We houden 
de kwaliteit van het binnenklimaat op peil door het toepassen van verschillende maatregelen uit de Handreiking 
Coronavirus en het gebruik van ventilatie en verwarming en koeling op scholen (zie weeropschool.nl/ventilatie). 
Uit de CO2-metingen is gebleken dat die maatregelen effect hebben. De CO2-waardes zijn in het onderzoek op 
Lentiz | Groen van Prinstererlyceum niet overschreden. 

 

Aanvullend kan ik melden dat we de 280 (!) ventilatieroosters in ons gebouw gedurende de herfstvakantie laten 
schoonmaken zodat deze vanaf 26 oktober weer optimaal kunnen functioneren. Nu het kouder gaat worden zal 
de natuurlijke ventilatie bestaan uit de ramen op een kier (enkele centimeters) gedurende de lessen en volledig 
open tijdens de pauzes. Op die manier blijft de luchtkwaliteit voldoende. We hebben vier CO2-meters in school 
om steekproefsgewijs de luchtkwaliteit te meten. Dat zullen we in de periode van de herfst tot de kerst dagelijks 
doen in de verschillende vleugels.   

 

  

 

 

 

Oriëntatie op hybride klaslokaal 

We zijn, samen met onze collega’s van de andere Lentiz-scholen, gestart met het onderzoeken van de 
mogelijkheden van het ‘hybride klaslokaal’. Dat is een lokaal waarin een deel van de klas aanwezig is en waar een 
ander deel van de klas (noodgedwongen) thuiszit. De eerste ervaringen zijn positief, maar er hangt een flink 
prijskaartje aan deze mogelijkheid, dat is duidelijk. De noodzaak om enkele lokalen op deze manier in te richten 
is ook duidelijk. De situatie met thuiszittende leerlingen en collega’s die afwezig zijn zal de komende maanden 
niet direct verbeteren, dus we zullen hierin stappen moeten zetten. Hieronder een getekende voorstelling van 
zo’n opstelling. Ik houd u op de hoogte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de vakantie  

Vanaf 26 oktober gaan we weer starten met de lessen. Oorspronkelijk stond er voor deze maandag een 
conferentie gepland, maar deze is gezien de omstandigheden afgelast. Aangezien er al veel lessen zijn vervallen 
de afgelopen weken hebben we besloten deze maandag gewoon les te geven.  

 

 

De komende maanden zullen er meer leerlingen en collega’s komen met verkoudheidsklachten en/of griep, dus 
reden om niet naar school te komen en een test aan te vragen. Dat betekent dat de roep om een combinatie van 
fysieke lessen en onderwijs op afstand groter wordt. Die vraag begrijpen we maar al te goed. Voor de vakantie is 
hier een aantal keer mee geëxperimenteerd. Het ene experiment verliep beter dan het andere, maar in de laatste 
week zijn er succesvolle online-lessen gegeven door collega’s die thuis zaten in afwachting van een test (-uitslag). 
We gaan dit verder vormgeven, want we snappen de urgentie. Er is ook begrip voor het feit dat dit veel energie 
van de collega’s vraagt. We spelen op twee velden tegelijk.  
Als de situatie verder verslechtert zullen we voor de eerste en de derde blokken leerlingen van huis uit lessen 
laten volgen. Deze duren dan mogelijk iets korter om de reis naar school binnen de gestelde tijd te kunnen 
ondernemen. Dit hebben we in de laatste week een aantal keer geprobeerd en daar zijn we tevreden over.  
Verder zijn we al enkele weken in gesprek met de collega’s om Somtoday goed te vullen met lesmateriaal, van 
PowerPointpresentaties tot een meer uitgebreide lesbeschrijving.  
We werken ook met het buddy-systeem, dus klasgenoten hebben ook een verantwoordelijkheid naar elkaar.  
En tenslotte zijn we in overleg met de collega’s van de overige Lentiz-scholen om een zogenaamde corona-
opstelling in lokalen uit te proberen. Dat wil zeggen een camera achterin, zodat een leerling van huis uit mee kan 
kijken. Hoewel dit een eenvoudige oplossing lijkt zitten hier de nodige haken en ogen aan. Ik noem bijvoorbeeld 
de stabiliteit van het netwerk, de AVG-wetgeving, de mogelijkheid tot opname, het gebrek aan directe 
communicatie; het is zeker nog geen gelopen koers.  
U mag wel van mij aannemen dat we alles in het werk stellen om ook leerlingen die thuis zijn te bedienen. Van 
de leerlingen vragen we hierin een actieve houding. Wacht niet totdat alles aangeleverd wordt, maar onderneem 
zelf ook actie richting klasgenoten, docent of mentor. We zullen het samen voor elkaar moeten krijgen.  
 
 

 

 

 

Maandag 26 oktober is een lesdag! 



Schoolkostenbeleid 

Onze school neemt al enkele jaren deel aan het project ‘schoolkostenbeleid’ dat weer extra leven ingeblazen is 
door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. We hebben een werkgroep binnen school die zich buigt over de vragen 
rondom schoolkosten. Een van de thema’s is hoe we kunnen zorgen dat alle leerlingen volwaardig deel kunnen 
nemen aan het onderwijs. We werken hiervoor o.a. samen met instanties als Jinc, het Sport- en Cultuurfonds en 
stichting Leergeld. Binnen de school hebben we bij het kantoor van onze zorgcoördinator een voorraadje 
schriften en andere schoolspullen en een kleine hoeveelheid verzorgingsproducten voor leerlingen die dit van 
huis uit niet vanzelfsprekend mee kunnen krijgen. Tevens hebben we op diverse plekken in school manden met 
fruit staan waar leerlingen gebruik van kunnen maken. Bij de receptie kan een folder opgehaald worden die 
verder uitleg geeft over ons beleid rondom schoolkosten. Na de herfstvakantie zal de werkgroep bij elkaar komen 
om de plannen voor de komende periode af te spreken. In de werkgroep zitten mevrouw Van Marion (onze 
aandachtsfunctionaris), mevrouw Van der Hoest (zorgcoördinator), mevrouw Van Leeuwen (gezinsspecialist),  
mevrouw Van der Bijl (ouder, vanuit de MR) en de heer Chambone (directeur). Mocht u vragen of ideeën hebben 
dan kunt u een van ons benaderen of een e-mail naar het schooladres sturen.    

 
Kluishuur 
 
Uit onze administratie blijkt dat de kluishuur voor dit schooljaar nog niet door iedereen is voldaan. 
  
U hebt nog de gelegenheid tot 1 november as. dit alsnog via ons betaalsysteem WIScollect te voldoen.  
Mocht uw betaling op deze datum niet ontvangen zijn dan gaan wij er vanuit dat uw zoon/dochter geen 
gebruik wenst te maken van een kluisje en zal deze geblokkeerd worden. 
Mochten er redenen zijn dat deze factuur niet betaald kan/moet worden, verzoeken wij u vriendelijk contact 
op te nemen met de financiële administratie van school (avmarion@lentiz.nl).  
 

Bezoek winkelcentrum 

Tijdens de pauzes mogen de leerlingen het schoolterrein verlaten. De praktijk laat zien dat een grote groep 
leerlingen dan richting het winkelcentrum aan de Van Hogendorplaan gaat. Dat gaat vaak goed, maar de laatste 
tijd krijgen we, ook gezien de strengere regels bij de verschillende winkels, wat meer vragen van de winkeliers. 
Zo is er een maximum aantal bezoekers in een winkel, of is het een verplichting om een mondkapje te dragen, of 
moet er met een mandje of een wagentje gewinkeld worden en dat zijn verzoeken waarover een aantal 
leerlingen dan in discussie gaat. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Alle leerlingen binnenhouden is in deze fase 
van de pandemie zeker niet wenselijk, even frisse lucht is juist goed. We hebben op de schermen in school al 
aangegeven dat onze leerlingen de aanwijzingen in het winkelcentrum dienen op te volgen. Aan u het verzoek 
om met uw zoon/dochter te bespreken of het winkelcentrum bezocht wordt en hoe dat gaat.  

 

Ander nieuws 

 

Verzuimbeleid 

Een actuele versie van het verzuimbeleid, de regels en afspraken die we in samenwerking met CJG en Leerrecht 
hebben gemaakt omtrent het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim, vindt u op onze website 
https://www.lentiz.nl/assets/uploads/sites/4/2020/10/Verzuimbeleid-2020-2021.pdf 

 

 



Inspectie 

Geweldig nieuws zo vlak voor de vakantie. Vanochtend hebben we het afsluitende gesprek gehad met onze 
inspecteur mevrouw Drewes. Alle afdelingen zijn voldoende beoordeeld door de inspectie. Dit overzicht komt 
uit een intern rapport. We hebben de toezegging dat de inspectie op korte termijn via alle kanalen de actuele 
stand zal communiceren. En die is dat na de mavo en het vwo nu ook de havo voldoende beoordeeld wordt.         
’t Groen kleurt helemaal groen. En dat is een groot compliment aan alle betrokkenen.  

 

 

 

Film 

De afgelopen week hebben we een promotiefilm opgenomen. De film die we de afgelopen twee jaar hebben 
gebruikt raakte enigszins gedateerd, dus het werd tijd voor een nieuwe versie. Drie leerlingen zijn geïnterviewd 
en aan de hand van hun antwoorden zijn er zogenaamde plakshots gemaakt. We zijn van plan om deze film, 
samen met een meer algemene voorlichtingsfilm over het voortgezet onderwijs, op onze website te plaatsen 
aangezien we het idee hebben dat informatieavonden en de open dag de komende maanden niet door kunnen 
gaan i.v.m. de coronamaatregelen.  

 

In de pers 

In de periode die achter ons ligt zijn we meerdere keren in de pers 
genoemd. Ik haal er twee opvallende zaken uit.  
Het gebouw stond erg in de belangstelling rondom de Open 
Monumentendag. Daar is in Groot Vlaardingen een aantal keer 
aandacht aan besteed.  
 

 

 

 

 

En we hebben in de krant en op TV Rijnmond 
kunnen zien dat onze leerlingen onder de 
bezielende leiding van docent maatschappijleer 
en wereldwijs Willy van Bree ruim 1300 
kraanvogels gevouwen hebben als symbool voor 
de vrede in de vredesweek.    
 

 

 

 



Agenda is leidend, Somtoday is ondersteunend  

“Het stond niet in SOM” mag geen argument meer zijn! We sturen op het gebruik van de eigen agenda en de 
afspraken die in de les gemaakt zijn. Somtoday is ondersteunend, maar daar kan het weleens mis gaan en dan 
zou een afspraak niet duidelijk zijn. Dus we overtuigen de leerlingen van het feit dat ze zelf ook bijhouden welk 
werk gemaakt dan wel geleerd moet worden. 

 

Informatieavonden online 

In plaats van de ouders uit te nodigen op school om de informatieavonden bij te wonen hebben we 
informatiefilms opgenomen en u de links naar de betreffende filmpjes gestuurd. Ze waren een aantal weken 
beschikbaar. Hebt u het gemist? Laat dat dan weten aan de teamleider via ons algemene e-mailadres  
Groenvanprinsterer@lentiz.nl. 

  

 

 

Prettige vakantie 

Voor de leerlingen en voor ons is het nu herfstvakantie. De volgende aflevering van GroenNieuws staat over zes 
weken op de agenda. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus zal ik u ongetwijfeld eerder berichten. 
Als er niet al te veel gekke dingen gebeuren zal dat waarschijnlijk zijn op vrijdag 13 november.  

We gaan met een gemengd gevoel de vakantie in. Enerzijds heel positief, want we hebben alle afdelingen op 
groen, we hebben relatief een beperkt aantal besmettingen, er liggen mooie plannen voor de nabije toekomst, 
maar anderzijds hebben we ook zorgen. Hoe zullen de komende maanden eruit gaan zien? 

We kunnen die vraag niet beantwoorden, dus we gaan vanaf 26 oktober weer aan de slag. Vol goede moed, 
met extra lessen voor de examenklassen, zodat zij zich goed voor kunnen bereiden op het centraal examen.  

De VO-raad stuurt erop aan dat we in de maand november definitief uitsluitsel krijgen over het centraal 
examen. De verwachting is dat dit in ieder geval door zal gaan, maar mogelijk wordt er tijd gecreëerd zodat de 
leerlingen zich langer kunnen voorbereiden. We gaan het zien. Voor nu wens ik u namens het gehele team een 
mooie herfst.  

 

Met vriendelijke groet 

Harry Chambone 

  

 

 

 

 

 

 


