
 

GroenNieuws 
 

 Nieuwsbrief voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum 

 

 

Welkom 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Van harte welkom bij de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. We zijn zeven weken onderweg, de 
herfstvakantie staat voor de deur. Ik praat u in deze editie van GroenNieuws bij over die eerste periode.   
 
 
Personalia 
 
Wij nemen al vroeg in het schooljaar afscheid van twee collega’s. Docent Engels Simon van Rheeden kon zijn 
aanstelling op zijn andere school uitbreiden en heeft daar gebruik van gemaakt. Zijn lessen worden overgenomen 
door collega Vivien Erwich. 
Van interim-docent wiskunde Pieter van der Kloet was al bekend dat hij maar tot aan de herfstvakantie zou 
blijven. Zijn lessen worden overgenomen door collega Linda Baak en een nieuwe collega: Tanja Sprockel. 
 
 
Corona 
 
De eerste zeven weken hebben tien besmettingen onder de leerlingen aan het licht gebracht en een positief 
geteste collega. Dat valt ons erg mee gezien het feit dat we met 1100 leerlingen en zo’n 100 collega’s dagelijks 
de school bevolken. Sinds 25 september doen we dat (gelukkig) ook zonder mondkapjes. We blijven enigszins 
voorzichtig en dan doel ik met name op het organiseren van bijvoorbeeld een buitenlandse reis of een excursie 
naar een plek waar een QR-code vereist is. De komende periode zal uitwijzen of de laatste beperkingen ook 
opgeheven gaan worden of dat de regels juist aangescherpt gaan worden nu de wintermaanden voor de deur 
staan. We volgen de ontwikkelingen op de voet, want we willen graag weer de wijde wereld in.  
 
 
Informatiefilms 
 
We hebben het nog niet verstandig gevonden om de informatieavonden van eind september/begin oktober op 
school plaats te laten vinden. In plaats daarvan hebt u een informatiefilm ontvangen op maandag 27 september. 
Daar hebben we ondertussen ook wat aanvullende informatie op.  
Zoals u in de vorige GroenNieuws hebt kunnen lezen kunt u uw kind ook afmelden via het e-mailadres: 
leerlingenloket-gvp@lentiz.nl. Ook werd er in sommige filmpjes verteld dat een verandering van uw e-mailadres 
door de administratie dient te gebeuren. Dat is niet zo; de drie gegevens die los staan van uw kind –  uw mobiele 
telefoonnummer, uw werktelefoonnummer en uw e-mailadres – kunt u zelf aanpassen. 
 
Oplettende ouders hadden het vast al gezien: in het filmpje van 3 mavo werd een sheet getoond van het               
PTA 20/21 – 21/22. Dat moest natuurlijk het PTA-cohort 21/22 – 22/23 zijn. 
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Resultaten en inspectie 
 
Goed nieuws: de cijfers rondom de onderwijsresultaten en de examenuitslagen 
zijn begin deze maand bij ons bekend geworden. Eerste indruk: positief, er gaat 
veel aanzienlijk beter dan de afgelopen jaren. Er blijven aandachtspunten en 
daar gaan we natuurlijk mee aan de slag. In het algemeen kunnen we wel stellen 
dat er duidelijk een stijgende lijn is voor ’t Groen. De kleur in de rapportage is de 
afgelopen jaren van (diep)rood steeds meer veranderd in grijs/groen. Dat is een 
groot compliment aan ons allemaal.  
 
 
 
 
 
Afscheid 
 
 

 
 
Op donderdag 30 september hebben we in ‘t Prikkewater Packhuys Partycentrum afscheid genomen van onze 
vijf pensionado’s, Harm Hakkoer, Jan Geleynse, Nico Minnaard, Anne de Koning en Harry Dormans. Na een mooie 
onderwijscarrière is het moment aangebroken om andere dingen te gaan doen. Ruim een eeuw aan 
onderwijservaring verlaat onze school. Tijdens de informele bijeenkomst zijn de vijf o.a. toegezongen door een 
groot deel van het team. Nogmaals dank voor alle goede zorgen voor ’t Groen.  
 
 
Nadenken over onderwijs 
 
Enkele keren per jaar wissel ik van gedachten met de ouderklankbordgroep over het reilen en zeilen op school. 
Op dinsdag 26 oktober staat onze eerste afspraak van dit schooljaar. We zijn ook regelmatig in gesprek met de 
leerlingenraad. In november wil ik beide groepen graag uitnodigen om samen een avond na te denken over het 
onderwijs van de komende jaren op ’t Groen. Het huidige schoolplan 2018 – 2022 loopt binnenkort af en we 
staan aan de vooravond van een nieuw schoolplan 2023 – 2027. Goed om daar met diverse geledingen over te 
brainstormen. Voorlopig richten we ons op dinsdag 23 november. De exacte invulling van de avond moet nog 
verder vorm krijgen. Hebt u het idee dat u daarbij wil zijn? Dat kan, er is nog wat ruimte.  



Geef uw belangstelling aan in een e-mail aan HChambone01@lentiz.nl. De avond zal rond 19.30 uur beginnen in 
de studieruimte. Uiterlijke eindtijd, 22.00 uur.  
In tweeënhalf uur moeten we mooie ideeën uit kunnen wisselen.  
 
 
Dag van het onderwijspersoneel 
 
Maandag 5 oktober was de dag van het onderwijspersoneel. Die dag werden zoals gebruikelijk de collega’s in het 
zonnetje gezet door ons stafbureau, maar zelden zal het werk van onze beroepsgroep zo intens en raak verwoord 
zijn door cabaretier Peter Heerschop in het programma ‘Khalid & Sophie’. Mocht u het niet gezien hebben dan 
willen wij u deze tekst niet onthouden: 
 
“Ik stond laatst op een feestje. Man vroeg aan mij: wat doe jij? Ik zeg: ik ben leraar. Hij zegt: ha leraar, dat is geen beroep dat 
is meer een roeping.  Ik zeg: nou, het is ook echt een beroep. Maar ik hoor hem vragen. Wees nou eerlijk man, Wat doe jij nou 
eigenlijk de hele dag? Als leraar, …..wat ik eigenlijk doe?  
 
Nou weet je wat ik doe? Ik zorg ervoor dat kinderen harder werken dan ze zelf dachten dat ze konden. Dat ze meer leren dan 
ze zelf voor mogelijk hielden. Ik kan iemand, die denkt dat-ie dom is, zich voor een moment laten voelen als een 
Nobelprijswinnaar. Ik kan iemand die zichzelf heel slim vind een vraagteken in zijn ogen geven, en laten merken dat er nog 
veel meer is. Ik geef ze allebei het gevoel geven dat ze er bij horen. Dat ze mij teleurstellen als ze een ander het gevoel geven 
dat die er niet bij hoort. Dat ze allebei hun uiterste best moeten doen. Voor zichzelf, voor elkaar. Ik laat leerlingen een uur 
stilzitten als ik wil. Ik kan ze een uur in beweging brengen. Ik laat ze in stilte werken of juist voortdurend overleggen. Ik zorg 
ervoor dat ze zelf iets kunnen ontdekken. Nee, je mag nu geen vraag stellen. Want het antwoord is hier al ergens. Ik kan een 
goede vraag van een verzonnen vraag onderscheiden. Waarom je niet naar de wc mag? Omdat je dat alleen maar zegt uit 
verveling. Ik zorg ervoor dat ouders niet altijd schrikken als ik ze bel. Hallo, u spreekt met de meester van uw zoon. Ik hoop dat 
ik niet ongelegen bel. Ik wil alleen even iets met u bespreken over wat hij vandaag heeft gezegd, tegen degene in de klas met 
de grootste bek, Tegen iemand waar de rest bang voor is, en die net iemand tot tranen toe stond te treiteren. Tegen diegene 
heeft uw zoon gezegd dat-ie op moet houden. Dat-ie normaal moet doen. Ik kan daar tranen van in mijn ogen krijgen, u ook? 
Het was namelijk ongelofelijk moedig wat hij deed. Ik denk, ik bel u even. Ik leg namelijk ook aan ouders uit wie hun kinderen 
nog meer zijn. Wat ze kunnen bereiken. Ik zorg ervoor dat ze vragen stellen. Dat ze luisteren, denken, praten. Dat ze sorry 
kunnen zeggen en het ook menen. Ik leer ze lezen, schrijven, bewegen, begrijpen. Ik leer ze meemaken, meeleven, inleven. Ik 
leer ze dat ze met iemand anders helpen ook zichzelf helpen. Dat je van iemand iets gunnen nooit minder wordt. Ik leg ze uit 
dat als ze een ander kunnen begrijpen dat ze meer zichzelf kunnen zijn. Dat ze belangrijk zijn. Dat jij, door wie jij bent, de ander 
verandert en andersom. Dat je krijgt wat je geeft. Alles in relatie. Jij vraagt wat ik eigenlijk doe. Dat is wat een leraar doet. 
Snap je? Een leraar maakt het godvergeven verschil. Nu mag jij nu aan mij uitleggen wat jij eigenlijk doet.” 
 
 
 
Brugklaskamp 
Zeilen, suppen (standing up paddling), zwemmen, vlot bouwen, surfen ☀🌞⛵💦👍🏊⛵😎 en nog veel 
meer! Wat hebben de brugklassers een doorzettingsvermogen en hebben ze de techniek snel onder de knie. 
Sommige leerlingen voor het eerst in een zeilboot of op een sup of surfplank👏. Het waren mooie dagen in de 
week van 20 september in Idskenhuizen. Met dank aan alle begeleiders, in het bijzonder aan de bovenbouw 
leerlingen die als extra begeleiders mee zijn gegaan, geweldig.  
 

 

 
 
 
 



Stolpersteine – 21 november 2021  
 
Op zondag 21 november worden ook in Vlaardingen enkele ‘Stolpersteine’ 
geplaatst. ’t Groen heeft zich gecommitteerd aan de plaatsing van de stenen. Aan 
ons is gevraagd  om voor deze zondag o.a. een muzikale bijdrage te leveren.  
 
https://www.hvv-vlaardingen.nl/nieuws/159 
 
 
 
Kluishuur 
 
Uw zoon/dochter heeft aan het begin van dit schooljaar een kluisje toegewezen gekregen. Wij vragen voor het 
gebruik van dit kluisje een bijdrage van 15 euro voor het gehele schooljaar. U hebt hiervoor een factuur 
ontvangen via ons betaalsysteem WIScollect. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk, indien u uiteraard nog niet betaald hebt, het bedrag van 15 euro vóór 1 november 
as. te voldoen. Indien de betaling op 1 november niet is ontvangen, gaan wij ervanuit dat uw zoon/dochter geen 
gebruik wenst te maken van een kluisje en zullen wij deze blokkeren. 
 
Mochten er redenen zijn dat de factuur niet betaald kan of dient te worden, verzoeken wij u contact op te nemen 
met de financiële administratie, avmarion@lentiz.nl. 
 
 
Chromebooks 
 
’t Groen heeft een aantal chromebooks met bijbehorende karren besteld en deze week zijn ze gearriveerd. De 
chromebooks gaan ingezet worden worden voor het gebruik van Learnbeat. Het werkt zo: er kan een toets of 
presentatie of een lesactiviteit in Learnbeat aangemaakt worden en klassikaal op de chromebook worden 
afgenomen.  
De leerling en u als ouder tekent dan vooraf de ‘gebruiksregels chromebooks’. Deze gebruiksregels krijgt uw 
zoon of dochter vooraf mee van de docent. Voor het gebruik moeten deze overeenkomsten getekend terug 
zijn.  
 
Uw kind hoeft niet voor elk keer dat hij een chromebook gebruikt te tekenen; dat doet hij of zij een keer voor 
zijn of haar hele verdere schoolcarrière.  
 
 
 
Uitreikingen certificaten/diploma’s tto 
 
Donderdagavond 30 september kwamen de leerlingen die vorig jaar in 
T3H en T3V zaten met hun familie naar school om hun tto-junior 
certificaat te ontvangen. En het internationaal erkende Cambridge-
diploma dat zij als gevolg van de lock-down bijna geheel op eigen kracht 
hebben behaald! 
Op vrijdagavond 1 oktober hadden de voormalige examenkandidaten 
tto-havo en tto-vwo hun uitreiking van zowel het tto-senior certificaat als 
het mooie IB-diploma, waarmee ze op universiteiten in het buitenland 
toegelaten zullen worden. Collega Esther de Zwart had voor iedere 
leerling, gekleed in de traditionele toga, een mooie toepasselijke quote. 
De leerlingen vonden het echt leuk om weer even terug op het 
vertrouwde nest te zijn.  
Op dinsdag 30 november zal Nuffic (de Nederlandse organisatie voor 
internationalisering in onderwijs ) onze school bezoeken om vast te stellen of wij nog aan de eisen van een senior 
tto-school voldoen, de voorbereidingen zijn in volle gang.  
 
 
 



 
Science Olympiade  
 
Donna Verhoeff, leerling uit 5 vwo, mag onze school gaan vertegenwoordigen bij de International Junior Science 
Olympiad (IJSO). Zij vormt met de zes hoogst geklasseerde deelnemers uit de landelijke eindronde het 
Nederlandse team. 
Dit team neemt van 12 tot en met 21 december 2021 deel aan de 18e IJSO, georganiseerd door de Verenigde 
Arabische Emiraten. De IJSO is een wedstrijd op het gebied van science (biologie, natuurkunde en scheikunde) 
voor havo- en vwo-leerlingen van 15 jaar of jonger en vindt jaarlijks plaats. Het belangrijkste doel van de IJSO is 
het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen van havo en vwo op het gebied van 
bèta en techniek. In een schriftelijke voorronde worden de besten geselecteerd. Tijdens de landelijke eindronde 
worden de leerlingen aan de hand van theoretische en practicumtoetsen individueel getest en worden de 
winnaars bepaald. Het team dat nu doorgaat krijgt nog trainingsdagen aan Fontys Hogeschool TNW Eindhoven 
en de Radboud Universiteit voordat ze uitgezonden worden naar de internationale olympiade. 
Donna wist in het sterke veld beslag te leggen op de vijfde plaats in de landelijke eindronde, die gehouden werd 
op het Candea College in Duiven. Hier deden 24 leerlingen aan mee.  
  
Afgelopen woensdag heeft Omroep Vlaardingen aandacht besteed aan de uitverkiezing van Donna tussen 17.00 
en 18.00 uur in het programma Vlaardingen Vandaag. 
 
 
Te koop 
 
Binnenkort in de verkoop, de ‘Groen’- hoodies, verkrijgbaar in de kleuren blauw, groen, wit en paars. In de vitrine 
in de hal worden ze getoond. Bij de collega’s van de receptie kan een hoodie besteld worden. Ze zijn verkrijgbaar 
in de maten M, L en XL. De prijs: € 30,-, alleen pinnen. Ook te koop een ‘Groen’-scrunchie, ook te zien in de 
vitrine, prijs: € 6,-.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tot hier 
 
De volgende editie van GroenNieuws staat gepland op 17 december, maar mocht er voor die tijd nieuws zijn dan 
meld ik me uiteraard eerder.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harry Chambone 


