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Flexrooster!
Op het Groen van Prinsterlyceum werken we met 
het Flexrooster. Dit rooster houdt in dat je drie of 
vier vakken per dag volgt in blokken van tachtig 
minuten met na elke les een pauze. 

Daarnaast kun je deels zelf je schooltijd indelen 
met de SWT-uren en de talentklassen. Je schrijft 
je per week digitaal in voor minimaal vijf SWT-
uren. Of je deze uren ‘s ochtends of ‘s middags 
volgt en bij welk vak of bij welke docent mag je 
zelf bepalen. Je komt met voldoende werk en de 
juiste spullen naar een SWT-uur.

Ook kan je samenwerken met leerlingen buiten 
jouw niveau en/of leerjaar.  

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
Met het inschrijven voor SWT-uren neem je 
verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. 
Door deze keuzevrijheid ervaren onze leerlingen 
een gevoel van autonomie en dat vergroot de 
motivatie. Je krijgt deze vrijheid zolang het goed 
gaat met je cijfers en je gedrag.

STRUCTUUR

Onze school
Het Groen van Prinstererlyceum staat voor 
kwalitatief goed  onderwijs. Onze kernwaarden 
zijn warm, open, energiek & doelgericht. Deze 
kernwaarden komen terug in alles wat we doen: 
onze lessen, onze buitenschoolse activiteiten, ons 
Flexrooster. Onze school in Vlaardingen bestaat 
al sinds 1919. Er heerst een fijne sfeer en er is een 
veilige leeromgeving voor onze leerlingen. 
 
We bieden mavo, havo, vwo en gymnasium, 
met op alle niveaus flink wat extra’s. Zo kunnen 
havo-, vwo- en gymnasiumleerlingen tweetalig 
onderwijs (tto) volgen. Mavoleerlingen werken  
met versterkt Engels. 

SWT =  Studiewerktijd
Je werkt alleen of samen met anderen aan je 
huiswerk of projecten onder begeleiding van 
een docent. 

VSWT =  Vakstudiewerktijd
Je krijgt steunles voor een specifiek vak of 
je verdiept je in een specifiek vak onder 
begeleiding van de vakdocent. Dit kan ook  
op verzoek van de docent plaatsvinden.

GSWT = Groepstudiewerktijd 
Je werkt met andere leerlingen samen aan 
opdrachten, werkstukken, presentaties e.d.

SSWT =  Stiltestudiewerktijd 
Je werkt in stilte aan je huiswerk of een project 
onder begeleiding van een docent. 

Mentor- of coachbijeenkomsten 
Drie keer per week hebben de leerlingen 
van klas 1 en 2 een les van hun mentor/
coach waarin aandacht wordt besteed aan 
studievaardigheden, plannen, huiswerk maken/
leren en sociale vaardigheden.

Talentklassen 
Extra tijd voor sport, toneel, muziek, dans, film, 
techniek etc. Deelname aan een talentklas 
telt als een SWT-uur. Een talentklas kan 
soms langer duren dan op het
lesrooster staat aangegeven. 

 08.45 – 09.25 uur  SWT/VSWT/GSWT/SSWT   
 09.30 – 10.50 uur  Blok 1   
 10.50 – 11.10 uur  Pauze   
 11.10 – 12.30 uur   Blok 2   
 12.30 – 13.00 uur  Pauze   
 13.00 – 14.20 uur  Blok 3   
 14.20 – 14.35 uur  Pauze   
 14.35 – 15.15 uur  SWT/VSWT/GSWT/SSWT/ 
 klas 1 en 2: mentor-of 
 coachuur  
 15.15 – 15.55 uur  SWT/GSWT/SSWT/
 talentklas

HET FLEXROOSTER  
OP IEDERE SCHOOLDAG
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TALENTPROGRAMMA
’t Groen biedt in de middagen een buitenschools 
programma aan met workshops in bijvoorbeeld 
kunst, techniek en sport. 
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Lezen is 
belangrijk bij 
alle vakken. 
Deze vaardigheid 
heeft veel 
invloed op de 
schoolresultaten.

Talenschool
Niet alleen in het buitenland, maar ook in  
Nederland wordt in veel beroepen Engels 
gesproken. Daarnaast wordt er in de 
wetenschappelijke en economische wereld ook 
vaak Engels gesproken en geschreven.  
We bieden tweetalig onderwijs aan op havo, vwo 
en gymnasium, van de brugklas tot en met het 
eindexamen. Dit heet tto. Op de mavo werken we 
met versterkt Engels. Op alle afdelingen vinden 
er diverse internationaliseringsprojecten en/of 
buitenlandse reizen plaats.

‘t Groen is de enige volledig gecertificeerde tto-school in de regio Vlaardingen

Je sluit de opleiding 
af met internationaal 
erkende examens voor 
Engels: het Cambridge-
examen in het derde 
jaar, het International 
Baccalaureate in het 
examenjaar en voor de 
mavoleerlingen het 
Anglia-examen.

Extra taal en 
rekenen
Taal en rekenen vinden we erg belangrijk. 
Als je goed kunt lezen helpt dat je bij 
alle vakken. We lezen veel op school om 
de ontwikkeling van je taalvaardigheid 
te stimuleren. Ook het vergroten van je 
rekenvaardigheid is van belang voor andere 
vakken. In de brugklas besteden we dan 
ook extra aandacht aan taal en rekenen.  
Zo krijg je een goede basis voor de 
volgende klassen.  
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Brugklaskamp in Heeg  
(Friesland)

KIJK! ‘T GROEN IN ‘T KORT

Er is veel individuele aandacht De enige volledig gecertificeerde 
tto-school in regio Vlaardingen

Een vernieuwd studiementoraat  
met intensieve begeleiding

Een leescafé om rustig te lezen en 
te discussiëren over boeken

Een mooie kluisjeskelder

MAAR VOORAL: LEERLINGEN HEBBEN HET OP ‘T GROEN NAAR HUN ZIN

Serieus aan het werk tijdens  
de SWT-uren

Een zorgzame en een veilige  
omgeving vinden we belangrijk

 

Een groot aanbod van extra  
activiteiten, ook buiten de  
school

...En de pauzes zijn ook gezellig!Veel mogelijkheden om te  
sporten. Zelfs een klimwand!

Geslaagd voor IB-Engels, 
dat laten we graag zien!



Nieuwe kansen pakken
Het valt je misschien niet meteen op, maar om je 
heen verandert de wereld voortdurend. Er worden 
steeds weer nieuwe leuke dingen uitgevonden. 
De wereld verandert zó snel, dat we jou moeten 
opleiden voor wat er nog niet is. Naast vakkennis 
heb je dus aanpassingsvermogen, een goede 
mentaliteit en een brede blik nodig. Als jij weet 
wat je talent is en je kunt je aanpassen, dan kun je 
nieuwe kansen pakken!

Er vinden diverse 
internationale 
uitwisselingen plaats met 
scholen in heel Europa.
Ook gaan we sinds 2018 
in april met een aantal 
leerlingen anderhalve 
week naar Ethiopië voor 
o.a. vrijwilligerswerk.

WERELD
WIJS

Individuele  
begeleiding
Jij maakt samen met ons en je ouders een 
individueel ontwikkelplan. Hierin beschrijf je 
je eigen doelen. We helpen je daar natuurlijk 
bij. Er is ook vakstudiewerktijd (VSWT). 
Daarvoor kun je worden uitgenodigd, maar 
je kunt er ook zelf op inschrijven. Hierin krijg 
je extra uitleg en kun je vragen stellen. In 
klas 1 en 2 krijg je drie keer per week een les 
van je mentor/coach, daarin wordt aandacht 
besteed aan studievaardigheden, huiswerk 
maken/leren en sociale vaardigheden. 
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Muziek, toneel  
en dans
Al meer dan twintig jaar een begrip op ’t Groen. 
MuToDa dat staat voor: muziek, toneel en dans.  
In het voorjaar voeren we ons jaarlijkse toneelstuk 
op, met onze eigen band én onze eigen spelers en 
dansers. 

Alles op een  
locatie
Alle lessen op ‘t Groen vinden plaats op 
een locatie. Voor de lessen lichamelijke 
opvoeding gaat er geen reistijd verloren. 
De school heeft namelijk een groot eigen 
sportveld, drie sportzalen en een klimwand 
binnen en buiten. Makkelijk hè? 
Drie keer per week na schooltijd zijn er 
sportactiviteiten, zowel indoor als outdoor. 
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Na schooltijd bestaat de 
mogelijkheid om deel te 
nemen aan talentklassen. Elk 
halfjaar is er een nieuw aanbod. 
Voorbeelden van talentklassen 
zijn naast muziek, toneel en 
dans o.a. klimwand, gitaar, 
voetbal, fotografie, zang, 
beachvolleybal, 3D-printen, 
techniek en creatief 
plannen.



Kom verder kijken 
op onze 
Open Dag!

Alvast sfeer proeven? Dat kan tijdens onze  
Open Dag op woensdag 3 februari 2021 van 
18.00 tot 20.30 uur.  Of kom samen met je 
ouders naar een van onze voorlichtingsavonden. 
Ook ben je, individueel of met je hele klas, van 
harte welkom op de Ervaar ‘t Groen!-dag. Als je 
je hiervoor wilt aanmelden stuur dan een e-mail 
naar groenvanprinsterer@lentiz.nl.

Lentiz | Groen van Prinstererlyceum
Rotterdamseweg 55
3135 PT Vlaardingen

t  010 - 435 70 00
e  groenvanprinsterer@lentiz.nl

ERVAAR ‘t GROEN!-DAG 
Donderdag 10 december 2020 van 09.30 - 11.45 uur  
of van 13.00 - 15.15 uur.  

VOORLICHTINGSAVONDEN
woensdag 20 januari 2021 van 19.30 - 20.30 uur
voor mavo en mavo/havo
donderdag 21 januari 2021 van 19.30 - 20.30 uur
voor havo, tto-havo
maandag 25 januari 2021 van 19.30 - 20.30 uur
voor havo/vwo, vwo, tto-vwo, gymnasium, 
tto-gymnasium

OPEN DAG
Woensdag 3 februari 2021 van 18.00 - 20.30 uur
voor ouders en leerlingen

woensdag 3 februari 

AANMELDEN VOOR ‘T GROEN
Aanmelden kan vanaf 1 maart via onze website.  
De aanmeldgesprekken volgen daarna op:
maandag 22 maart 2021 tussen 15.30 - 19.00 uur
dinsdag 23 maart 2021 tussen 15.30 - 19.30 uur
woensdag 24 maart 2021 tussen 15.30 - 19.00 uur


