
 

GroenNieuws 
 

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

 

 

Welkom 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
“Zijn we er toch weer ingetuind”. Een beroemde uitspraak van Herman Kuiphof na het tweede doelpunt van 
Duitsland in de verloren WK-finale in 1974. Ik word oud, maar ik heb de afgelopen weken wel menigmaal aan die 
uitspraak gedacht terwijl ik de besmettingscijfers volgde en de daarbij behorende maatregelen meekreeg. Hier 
hadden we met zijn allen toch niet op gerekend. De verwachting was eerder dat we gevaccineerd en wel 
misschien nog wat naweeën van corona zouden meemaken in het winterseizoen, maar niet dat we weer in een 
(avond)lockdown terecht zouden komen waarbij zelfs weer gesproken wordt over schoolsluitingen. En als die 
schoolsluiting er niet komt -  en daar lijkt het vooralsnog op voor het voortgezet onderwijs -  welk risico lopen 
we dan als deelnemers aan dat VO? Laat me duidelijk zijn; iedereen wil de school open houden, dat staat buiten 
kijf en we realiseren ons dat we in een risicogebied opereren, dat is ook helder. De afgelopen periode hebben 
we dagen gehad met meer dan tien afwezigen onder het personeel. Dan wordt het ingewikkeld om een 
representatief aanbod te bieden. De hoogste score was in week 13, toen waren op een dag zestien collega’s 
afwezig. Zelf positief getest, in quarantaine vanwege een besmette huisgenoot, of “gewoon ziek”, dat kan ook 
nog natuurlijk. In week 14 schreef ik in mijn personeelsbrief: “Het piept en het kraakt af en toe, maar we zijn er 
nog.” Dat gevoel is er deze dagen. Grote bewondering voor de collega’s die met grote inzet de school open 
houden en extra energie steken in o.a. de extra middagen en de zogenaamde pizza-avonden, die we voortaan 
studieavonden noemen omdat niet elke dag de pizza’s op het menu staan. En uiteraard grote bewondering voor 
de leerlingen, die het allemaal moeten ervaren in hun jonge bestaan, we leven met ze mee.  
  
 

Corona in cijfers 
 

De cijfers over de afgelopen periode, voor zover ze bij ons bekend zijn, sinds de start van het schooljaar zijn tot 
op de dag van vandaag: 88 deelnemers positief getest, leerlingen en collega’s samen. Op een totale populatie 
van ongeveer 1200 deelnemers is dat te overzien. We merken wel dat vanaf de maand november het aantal 
besmettingen sterk is toegenomen. We hebben in de laatste weken een keer een klas vanuit huis laten werken 
op het moment dat er in korte tijd vier besmettingen in een klas gemeld werden. De grootste piek lijkt nu voorbij, 
maar de Omikronvariant zorgt voor veel bezorgdheid hebben we afgelopen dinsdag meegekregen. Vandaar dat 
wij ook voorzichtig blijven in onze aanpak.  
 
   

Personalia 
 
Murat Kiliç zal nogmaals een termijn zitting nemen in de MR, als vertegenwoordiger van de ouders van de school.  

We hebben versterking gekregen van Tanja Sprockel (wiskunde), Sha Jansen (Engels), Axel de Bruijn (wiskunde) 
en voor economie van het vertrouwde gezicht van Arnold Noorduijn.  

Onze docent Duits Marinke van der Hoest is bevallen van haar tweede dochter, Sarah.  
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Herfstvakantie? 
 
Niet voor alle medewerkers. Er is veel werk verzet in de vakantie op facilitair gebied. Sowieso is collega Henk 
Boot er altijd flink druk mee om de ketels van de verwarming weer aan te krijgen aan het begin van de winter en 
verder is er ook veel werk verzet rondom het plafond in lokaal 13, zijn er zes ProWise schermen opgehangen o.a. 
in de 500-gang, hebben we een klein plantsoen laten aanleggen op het plein en hebben de vloeren een grote 
schoonmaakbeurt gekregen. 
 
 

Paarse vrijdag 
 

 
Vrijdag 10 december was het Paarse Vrijdag, de dag om stil te staan bij het feit dat het helaas nog steeds nodig 
is om mensen uit de LHBTI-gemeenschap een hart onder de riem te steken dat ze er mogen zijn. Onze GSA-club 
heeft hard gewerkt om er een mooie dag van te maken. De school kleurde paars en de dagen voorafgaand aan 
de 10de, er werd een GSA-Instagramaccount gemaakt en er vonden op vrijdag allerlei activiteiten plaats, mooi 
om te zien. Het was de wethouder blijkbaar ook ter ore gekomen want zij beloonde de leerlingen van de GSA 
met een mooie bos bloemen. We kijken terug op een mooie dag, die eens en te meer heeft aangegeven dat je 
op onze school mag zijn wie je bent. Onderstaand artikel stond deze week in Groot Vlaardingen: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nadenken over onderwijs 
 
Dat is ons werk, daar zijn we dagelijks mee bezig, maar eens in de zoveel tijd wordt het nadenken wat 
nadrukkelijker vanwege het feit dat we weer een stap voorwaarts willen maken. We ontdekken enkele 
knelpunten, we zien dat er een onderwijskundige stap gemaakt kan worden. Daar zijn we op dit moment druk 
mee, in eerste instantie met een onderwijswerkgroep die anderhalf jaar geleden gestart is met het onderzoek 
naar een verfijning van ons flexrooster. En we doen het ook in overleg met de leerlingenraad en de 
ouderklankbordgroep. Op 23 november hadden we een grote onderwijsavond gepland met de werkgroep, de 
leerlingenraad, de ouderklankbordgroep, de directie, de roostermaker en eventuele belangstellenden tot een 
maximum van 45 à 50 mensen, maar helaas gooiden de coronarestricties roet in het eten. We denken wel door, 
dus we hopen in de komende weken alsnog een avond te kunnen organiseren. We zullen in een van de volgende 
edities van GroenNieuws onze plannen, als ze wat meer concreet zijn, publiceren. 

 
 

Financiën en schoolkosten 
 
De begroting voor 2022 is afgelopen woensdagavond door de MR goedgekeurd. Dat betekent dat we aan de slag 
kunnen in het nieuwe kalenderjaar met de plannen die we hebben gemaakt. Daarnaast wil ik u nogmaals attent 
maken op de mogelijkheden die er zijn als u moeite heeft met het betalen van de schoolkosten. U kunt dan te 
allen tijde contact opnemen met collega Ada van Marion van de financiële administratie. Haar werkdagen: 
dinsdag, donderdag en vrijdag.  
 
 

Studieavonden 
 

Richting toetsweek 1 hebben we een aantal pizza-avonden op school georganiseerd voor onze examenleerlingen. 
Dat zijn avonden die rond half vijf/vijf uur starten en rond acht uur/half negen eindigen met tussendoor tijd om 
gezamenlijk te eten. Dat is niet altijd een pizza, vandaar dat we de naam veranderd hebben in studieavonden. 
Ook in de afgelopen week en in de week na de kerstvakantie vinden deze avonden plaats voor de voorbereiding 
op toetsweek 2. In de kerstvakantie zijn er ook twee dagen gereserveerd voor extra lessen. De resultaten na de 
eerste toetsweek voor de examenklassen in vergelijking met vorig jaar: 
 
 

 Gemiddeld 2021 Gemiddeld 2020 
Mavo 6,48 6,47 
Havo 6,25 6,28 
Vwo 6,83 6,58 

  
 
Dus we zien geen grote verschillen t.o.v. vorig jaar bij mavo en havo. Bij het vwo lijkt de goede houding al vroeg 
in het jaar aanwezig te zijn. Wat verder opvalt is dat de verschillen tussen de goede cijfers en de mindere cijfers 
groter zijn dan het afgelopen jaar. Dat is een zorg waarmee we aan de slag gaan.  
 
 

Leesbevordering 
 

We zijn hard aan het werk om het leesonderwijs steeds meer vorm te geven. Dat doen we in 
onze eigen lessen, zoals hieronder beschreven: 
Start van de boekenclub in 3 vwo. Opdracht: “Beoordeel de boeken op de kaft, de achterkant, 
een willekeurige bladzijde en maak een top 5.” 
Een les later leest iedereen 15-20 minuten in zijn/haar gekozen boek.  
 
Daarnaast zijn we in gesprek met de ‘Leesdetectives’: twee collega’s uit het basisonderwijs 
die met ons meedenken en komend voorjaar in de mavobrugklassen een gastles komen 
geven.  

 
 
 

 



Deelname Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 
 
De GGD’en in Nederland onderzoeken, samen met het RIVM, de impact van corona op de gezondheid en het 
welzijn van jongeren. Dit onderzoek heet de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’. Als school zijn wij 
akkoord gegaan met het afnemen van een vragenlijst door de GGD in de leerjaren 2 en 4. In de periode van 
dinsdag 2 tot en met woensdag 24 november zijn deze vragenlijsten afgenomen.   
 

 
De kerstviering – warm aanbevolen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de kerstfilm van dit jaar: ‘Het familieportret’, geschreven en 
geregisseerd door collega Willy van Bree. Na het succes van de film van vorig jaar ‘Hoop’ (ruim 3100 views) 
hebben we dit jaar al snel besloten om deze editie ook te filmen, want we voelden eind oktober al dat een volle 
aula niet mogelijk zou zijn. Met omwegen als quarantaines, veel zelftesten en een groot improvisatievermogen 
is het gelukt om weer een mooie voorstelling te maken. U bent van harte uitgenodigd om donderdag                           
23 december in te schakelen om even voor acht uur. Thema: “Jij hoort erbij”. We wensen u veel plezier. Lukt het 
niet op donderdag, de film blijft zichtbaar op YouTube, dus u kunt ook op een later moment kijken.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het familieportret 
Donderdag 23 december  

Aanvang 20.00 uur 
(Link via de site van school) 



De leerlingtevredenheidsmeting 
 
Vanuit Lentiz wordt er ook elk jaar een leerlingtevredenheidsmeting klaargezet. Daarbij is het de bedoeling dat 
de leerlingen uit klas 1 en 3 een vragenlijst invullen. De enquête omvat 29 vragen, waarvan er elf ook gelijk de 
monitor Sociale Veiligheid omvatten. We hebben zojuist de uitslag ontvangen. Eerste indruk is dat de 
‘coronaschade’ meevalt. Een aantal keer scoren we op een vraag 0,1 punt lager, vaak gelijk en een enkele keer 
iets hoger in vergelijking met de vorige afname. De komende tijd wordt de uitslag met de klassen gedeeld en 
zullen we bezien of er acties moeten voortvloeien uit de uitslagen.  
 

 
Opleidingenmarkt 

 
Op 28 oktober bezochten onze 3 mavoleerlingen met de mentoren in de middag en de 4 mavoleerlingen met 
hun ouders in de avond de opleidingen markt die ‘t Groen in samenwerking met de St.-Jozefmavo organiseerde. 
Erg leuk om daar, in een kleinere setting dan de Ahoyhal, rond te lopen met onze leerlingen. Ruim tijd voor mooie 
gesprekken over de toekomst van onze mavoleerlingen, heel waardevol. Na de corona-periode was de markt 
een goede start voor de leerlingen ter voorbereiding op een vervolgopleiding. Het was een geslaagde dag met 
een fijne relaxte sfeer, en voor de leerlingen een goede oriëntatie. Helaas moesten de diverse MBO-bezoeken 
en inspiratietours afgelast worden. 
 
 

Orange The World 
 

Van 25 november t/m 10 december vond de jaarlijkse 
actie Orange the World plaats. Dit is een wereldwijde 
VN-campagne tegen geweld tegen vrouwen. Het thema 
dit jaar was 'preventie'. Voortrekker op onze school is 
geschiedenisdocent Cora Laan. Vorig jaar hebben we op 
school de beelden in de centrale hal voorzien van 
oranje slingers en op de ramen handen geplakt die door 
onze leerlingen waren uitgeknipt. Dit jaar hebben we 
iets vergelijkbaars gedaan, maar in plaats van handen 
werden het dit keer hartjes. De gedachte is dat ‘t Groen 
hart heeft voor deze zaak. Van 25 november tot 10 
december wapperde ook aan onze vlaggenmast de 
Orange the World-vlag.  

 
 
Visitatie Nuffic 
 
Dinsdag 30 november heeft onze school een online visitatie gekregen Nuffic (de Nederlandse organisatie voor 
internationalisering in onderwijs) om weer de goedkeuring te krijgen voor ons senior-certificaat. We kregen 
complimenten over enthousiaste docenten en leerlingen, zelfs online was dat te merken. We doen zeker  dingen 
goed, zoals de lessen van native speaker Jo Mills met de Cambridge  Challenges  (wereldburgerschap), CLIL in de 
lessen, zo ook de projecten voor klas 1 t/m 3. Ook de Cambridge-examens in klas 3 en het IB-examen in 5 havo 
en 6 vwo gaan goed. Maar de internationale samenwerking moet weer opgepakt worden, ook zonder fysieke 
uitwisseling (dus online). Ook zullen alle leerlingen een digitale portfolio moeten kunnen laten zien, waarin alle 
onderdelen van tto zichtbaar worden. Verder is de wens dat er een duidelijker beleid komt en dat we meer 
aanmeldingen voor tto binnenhalen (PR). Kortom, we gaan er in 2022 aan werken om ons tto inhoudelijk en naar 
buiten toe te verder te verbeteren.  
 
An apple a day … 
 
Het is intussen een ingeburgerd tafereel, de kistjes met fruit die elke dag beschikbaar zijn 
om wat lekkers uit te halen. Er wordt gretig gebruik van gemaakt. In samenwerking met het 
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. hebben we plannen gesmeed om leerlingen (en ouders) 
tegemoet te komen in de schoolkosten. Dit is een van de uitwerkingen, fruit beschikbaar 
stellen voor de leerlingen voor wie dit niet een vanzelfsprekendheid is. Na een voorzichtige 
start is het nu een niet meer weg te denken aanblik bij binnenkomst van de school.    



 
Filmen zonder toestemming – strafbaar?  
 

De laatste weken zijn we een aantal keer in aanraking gekomen met filmpjes van leerlingen die andere leerlingen, 
ongevraagd, filmen. Dat doen zij dan om er vervolgens vervelende zaken mee uit te halen, o.a. zo’n filmpje 
doorsturen naar klasgenoten. Los van het feit of dit wel of niet strafbaar is willen we vooral aandacht vragen 
voor het op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. Het is een mooi thema om bij de kerstboom eens met 
elkaar te bespreken. Hoe denkt uw zoon/dochter daarover? Het lijkt bij flink wat jongens en meiden heel 
gewoon, maar is het dat ook, ook als het jezelf overkomt? Wij blijven er tegen strijden en zullen bij filmen met 
de intentie om het leven van anderen zuur te maken steevast optreden.   
 

 
Skills voor de klas 

 
Een aantal schoolbesturen vanuit het basisonderwijs heeft een project gefinancierd om 
leerlingen vanuit havo/vwo te stimuleren na te denken over een baan in het primair 
onderwijs. Hiertoe is een bus ingericht als een escaperoom waarbij allerlei vaardigheden die 
een baan als leraar basisonderwijs vereisen nodig zijn om uit de escaperoom te ontsnappen. 
Twee dagen heeft de bus op het parkeerterrein gestaan. Alle leerlingen uit 3 havo en 3 vwo 
hebben deelgenomen. De komende jaren gaan we zien of deze actie, die op meerdere 
scholen heeft plaatsgevonden, effect heeft op het aantal aanmeldingen op de PABO.  
 

 
 

Komende week 
 
Er werd al veel geschrapt in de activiteiten die we gepland hadden, maar na de laatste persconferentie is dat 
alleen maar toegenomen, dus we hebben de laatste week nog eens tegen het licht gehouden en besloten om 
deze als volgt in te richten: 
 
Maandag 20 december Geen bijzonderheden – gewoon les 
Dinsdag 21 december Gewone lesdag 

Examenklassen krijgen de mogelijkheid om gezamenlijk te eten tussen van 15.30 uur 
tot maximaal 17.00 uur. Oorspronkelijk stonden deze kerstdiners gepland voor de 
avonduren, maar dat vinden we niet verantwoord aangezien we na 17.00 uur geen 
restaurantsetting willen creëren in school.  

Woensdag 22 december Reguliere lesdag 
Donderdag 23 december Klas 1 en klas 2 gaan volgens een schema vanaf blok 2 naar Holywood, de 

kinderboerderij in Vlaardingen. Daar vinden activiteiten plaats onder het genot van 
wat lekkers. Na afloop start voor de leerlingen de kerstvakantie. 

  Vanaf klas 3 hebben de leerlingen les tot en met blok 2/3. Tijdens het tweede en derde 
blok gaan de leerlingen volgens schema naar het plein waar ze verrast worden met 
muziek, een oliebollenkraam en chocolademelk. Op het plein sluiten we het bijzondere 
kalenderjaar af. 

  20.00 uur: online – De Kerstviering ‘Het familieportret’ 
Vrijdag 24 december Het jaarlijkse volleybaltoernooi voor de bovenbouwleerlingen in afgeslankte vorm, 

afgesproken eindtijd uiterlijk 14.00 uur 
 
Kerstvakantie Op twee dagen zijn er extra lessen voor leerlingen uit sommige examenklassen, het 

schema wordt aan de leerlingen bekend gemaakt.  
 
Maandag 10 januari De leerlingen zijn nog vrij, leerlingen uit de examenklassen kunnen vanaf 14.00 uur 

studeren op school.  
 ’s Avonds is er meteen een studieavond voor een aantal examenleerlingen.  
  
 
 
 
 



Nieuw gevelbord 
 
Zondag 19 december wordt er aan de Van Hogendorplaan een nieuw gevelbord geplaatst, met het 
gemoderniseerde logo en een aangepast lettertype. Dus als u langsrijdt de komende week … 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mondkapjes 

 
Aan het einde van deze editie vraag ik u uw medewerking rondom twee zaken: 

- De handhaving van de mondkapjesplicht. We merken dagelijks dat het een 
strijd is om een toenemend aantal leerlingen te bewegen het mondkapje 
te dragen en dan ook nog op een goede wijze te dragen. Verzoek aan u om 
die plicht binnen school thuis nog eens te bespreken.  

- De leerlingen kunnen in de pauze naar het winkelcentrum, dat gaat 99 van 
de 100 keer goed, maar zo af en toe krijgen we een klacht van een van de 
winkeliers. In een gesprek komen we vaak tot wederzijds begrip, maar veel 
beter zou het zijn als het gesprek niet nodig zou zijn en de leerlingen zich 
bij de winkels gedragen zoals van ze verwacht mag worden. Bespreek het 
eens of uw kind naar het winkelcentrum gaat en hoe dat ervaren wordt.  

Als u ons daarbij wil helpen, heel graag, alvast bedankt.  
  

 
Even tot hier 

 
De volgende editie van GroenNieuws zal verschijnen op vrijdag 18 februari, tenzij de Omikron-variant een 
eerdere versie vereist. Ik wens u namens het gehele team een fijne kersttijd toe en een mooie, rustige 
jaarwisseling. Op naar een nieuw jaar! Een gezond en goed 2022 voor u allemaal.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Harry Chambone 


