
Schrijf je in voor de talentklas 
via de website: 
www.lentiz.nl/groen-van-prinstererlyceum/
leerlingen/talentklas/

EHBO
Weet jij wat je moet doen bij een ongeval?
Door het volgen van EHBO-lessen leer je vaardigheden, waardoor je iemand 
echt kan helpen! Of het nu gaat om een bloedneus, brandwond of iemand 
die bewusteloos is… na deze training weet je wat je kan doen! Je leert 
om samen te werken om echtheid verschil te maken bij het helpen van je 
medemens. Jij kan het verschil maken, dus doe mee…

Onder leiding van:   mw. Raterink        
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers:  12
Waar:    lokaal 504

DI

DRAMA 
This class is open to ALL students. No prior experience is necessary. 
It is a great class for students  who want to improve their public 
speaking skills or be introduced to theatre for the first time.

Course Description:
• Introduce the student to the production aspects of a theatre 

performance through the basic set, lighting, sound, costume, and 
make-up design.

• Practice the creation of characters, projection of ideas and emotions 
in preparing and acting in scenes from plays. 

• Develop language skills and appreciation through reading and 
interpreting dramatic literature, writing critiques, analyzing 
characters, listening critically, and speaking effectively.

• Provide group and individual activities.

Onder leiding van:   mw. Erwich
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers:  25
Waar:     bza DO

GITAAR
Heb je altijd al gitaarles willen volgen, maar ben je er nooit aan 
toegekomen? Hier is jouw kans en hét moment! Klassiek (Spaanse) 
gitaar of elektrisch? Maakt niet uit, het is beide mogelijk. Beginners en 
half gevorderden zijn van harte welkom. Schrijf je nu in.

Onder leiding van:   dhr. Kallan
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers:  8
Waar:    lokaal 112 DI

FOTOGRAFIE 
Wat maakt de ene foto zoveel mooier dan de andere? En nee, het ligt niet 
aan je (dure) camera, ook met je mobiele telefoon kun je foto’s maken 
die zo aan de muur kunnen! Het gaat om het anders leren kijken naar je 
omgeving, het snappen wat verschillende lichtbronnen doen met sfeer en 
natuurlijk om hoe je een goede compositie maakt.

Portretten, groepsfoto’s, architectuur, abstract, reportage en meer komt 
aan bod. Elke les leer je een techniek en oefenen we hiermee, we bespre-
ken elkaars werk en je krijgt een opdracht mee voor de komende week. 
Durf je het aan om je aan te sluiten bij de fotoprofessionals? (Want dat ga 
je uiteindelijk worden na deze lessen!) Schrijf je dan nu in! Ervaring niet 
vereist om mee te doen, dat krijg je vanzelf!

Onder leiding van:   mw. Van Woerkom    
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers:  15
Waar:    lokaal 504 WOE

OP VIRTUELE ONTDEKKINGS-
REIS DOOR EUROPA! 

Onder leiding van:   mw. Vermeer  
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers:  20
Waar:    lokaal 004 MA

Hou jij van reizen, van andere culturen en nieuwe talen? Dan is deze talentklas 
écht wat voor jou! Ga mee, samen op virtuele ontdekkingsreis door Europa 
en leer andere landen kennen: de taal, de cultuur, het eten... 

Darts wordt steeds meer (en terecht) gezien als een echte sport. En om 
succesvol te zijn in darts moet je er al vroeg mee beginnen. Daarom 
beginnen we deze talentklas darts. Om goed te kunnen darten heb 
je nodig een goede oog-hand coördinatie, tactisch inzicht, een goed 
hoofdrekenbrein en stalen zenuwen. Naast deze capaciteiten zullen we 
ook werken aan de spelregels en de techniek in de vorm van verschillende 
trainingen en wedstrijdjes. Heb je serieus zin om je dart skills te ontwikkelen 
of te verbeteren, meld je aan. Het is voor iedereen, alle leeftijden, jongens 
én meisjes. Heb je je eigen pijltjes neem ze gerust mee en anders kun je 
ze lenen. Een groepje van acht is ideaal om lekker door te kunnen gooien, 
maar maximaal is 16 personen. Word jij de nieuwe Michael van Gerwen? 
Gooi jij je eerste 180er op ’t Groen?

DARTS

Onder leiding van:   dhr. Donkersloot 
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers:  16
Waar:     aula

VR

Alle Talentklassen 
starten om 15.10 uur

HEEL VEEL KLEI!
Met een kleine groep gaan we kleien, boetseren, bakken, decoreren en 
glazuren. Dat doen we gedeeltelijk op school en ook een paar keer bij 
cultureel centrum Kade 40 in Vlaardingen. Want daar hebben ze een mooie 
werkplaats en hele grote klei-ovens. Je leert een aantal basistechnieken zodat 
je goed weet wat er allemaal kan en mag. En dan gaan we aan de slag met al 
je eigen ideeën. Zo kan je potjes, servies, figuren en dieren maken. Aan het 
eind neem je je sculpturen gebakken en geglazuurd mee naar huis.

Onder leiding van:   mw. Timmermans
Voor wie:    alle leerlingen 
Maximaal aantal deelnemers:  15
Waar:    lokaal 504 MA

HOCKEY 
Vind je het leuk om na school een potje te hockeyen? Dan is deze 
talentklas iets voor jou! Voor wie? Iedereen! of je nou al 10 jaar op 
hockey zit of graag wil leren hockeyen. Wat gaan we doen? Partijtjes en 
oefeningen. Mevrouw Graute en mevrouw Broek zijn wel in voor een 
wedstrijdje hockey, jij ook?

Onder leiding van:   mw. Graute en 
    mw. Broek 
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers: 25
Waar:    aula

DO

SPORT  
Tijdens het talentuur sport komen er diverse activiteiten aan bod waar-
onder: wandklimmen, tafeltennis, hockey, (beach)volleybal,
basketbal, voetbal, streetdance etc. Schrijf je in als je het leuk vindt om 
te bewegen en als je een uitdaging niet uit de weg gaat.

Onder leiding van:   dhr. Geleynse  
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers: onbeperkt
Waar:    gymzaal VR

STREETART  
Vind jij kale muren ook maar saai? Daar gaan we wat aan doen! Bij deze 
talentklas gaan we kijken naar het werk van Street Artists, samen een 
muurschildering ontwerpen en ook uitvoeren! Hou jij van tekenen en 
schilderen en werk je graag samen? Dan is deze talentklas iets voor jou!

Onder leiding van:   dhr. Van der Beek  
Voor wie:    alle leerlingen
Maximaal aantal deelnemers: 10
Waar:    lokaal 304 WOE

Nieuw aanbod september 2022

OLYMPIADES
Vind jij het leuk om op (inter)nationaal niveau op basis van kennis 
de competitie aan te gaan met leeftijdsgenoten?! Of wil je bij je 
vervolgstudie meer kans maken op toelating door extra activiteiten 
en/of certificaten?! Dan kan je mee doen aan olympiades. 
Olympiades zijn er voor verschillende vakken (onderbouw: biologie, 
informatica, natuurkunde, wiskunde en (bio+na+) scheikunde || 
bovenbouw: aardrijkskunde, biologie, informatica, natuurkunde, 
scheikunde, wiskunde, talen en science) en je kan er ook prijzen en 
reizen mee winnen! Dus, kan jij probleemoplossend denken, heb je 
doorzettingsvermogen, ben je competitief en enthousiast? Doe dan 
mee! Deelname is online via Learnbeat op een zelfgekozen moment.

Onder leiding van:   mw. Van der Waal
Voor wie:    3 H/V en 5/6 V 
Maximaal aantal deelnemers:  onbeperkt
Waar:    lokaal 010

VR


