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

 

Welkom 

Beste ouders/verzorgers, 
 
We hebben de eerste periode van het schooljaar achter de rug en we gaan de komende week genieten van de 
herfstvakantie. Negen weken hebben we achter de rug. En dat waren soms pittige weken, want lang niet alles 
ging zoals we het ons voorgesteld hadden. Ik geef u een kort overzicht: 
 

- Veel reizen, daardoor veel ingrepen in het rooster, onrustig, goed te verklaren na twee coronajaren. We 
zijn blij dat we de reizen hebben kunnen plannen en hebben kunnen uitvoeren. De leerlingen hebben 
dit soort buitenschoolse activiteiten echt gemist. De consequentie is echter dat dit voor het rooster 
altijd gevolgen heeft. Nu waren er in korte tijd relatief veel reizen, zie het artikel hieronder.  

- Een portaal (klas 1 en klas 2) dat nog niet optimaal werkt. De werking van het KLIK-portaal is te stroef 
op gang gekomen. We hebben daarover ons beklag gedaan bij de organisatie. Dat heeft na enkele weken 
verbetering opgeleverd, maar we worden soms nog onaangenaam verrast. Zo was er afgelopen 
weekend + het begin van de week een storing, die blijkbaar niet snel verholpen kon worden. Dat komt 
bij elk platform wel eens voor, maar voor KLIK stapelde het in onze ogen nu op, dus deze week meerdere 
malen contact gezocht om wederom onze zorg en ergernis uit te spreken. We merken weliswaar dat de 
werking over de hele linie beter wordt, maar het kost in onze ogen (te) veel tijd. En de verrassing van 
deze week kunnen we er helemaal niet bij hebben. We blijven de kwaliteit kritisch volgen. We zijn er 
nog steeds van overtuigd dat het portaal, als het goed werkt, een geweldig leermiddel is. Het team heeft 
op 11 oktober een presentatie gezien van enkele leerlingen, die intussen heel goed de weg weten in het 
portaal en er met plezier in werken – zie ook het artikel aan het einde van GroenNieuws.   

- Laptops in klas 1 en klas 2, de uitlevering verliep prima, het inloggen was niet in elke klas in een keer 
goed geregeld, maar met behulp van enkele collega’s was elke leerling aan het einde van de eerste week 
in staat om goed met de laptop te werken. We zijn erg tevreden over de samenwerking met The Rent 
Company deze eerste weken.  

- Druk! Het is druk in school, dat ervaren we elke dag. De groei van 120 leerlingen is niet onopgemerkt 
gebleven. We hebben op het plein een tent laten plaatsen die voor verlichting in de bezetting van de 
kantine moet zorgen. De eerste ervaringen in het gebruik van de tent zijn positief. 

 
Samengevat zijn we onrustig gestart deze eerste periode. Deels ingecalculeerd, maar we zijn ook vervelend 
verrast door de moeizame werking van het portaal in de eerste weken. De reizen zijn nu achter de rug, de ergste 
kinderziektes van het portaal lijken opgelost, dus de omstandigheden wijzen erop dat we vanaf 31 oktober een 
rustigere periode tegemoet zien.  
 
 

Personalia 
 
Collega Bert Schonewille is onlangs geopereerd, hij zal de komende weken nog niet inzetbaar zijn. Zijn lessen 
worden intussen overgenomen door Iris Maaten.  
Toen bleek dat collega Anton Wesselius langdurig afwezig zou zijn hebben we snel een nieuwe docent 
Nederlands kunnen vastleggen, Feroz Jhagroe. Met hem hebben we het personeelsbestand weer helemaal 
compleet. We zijn heel blij dat we met een volledige bezetting kunnen werken. En dat is in deze tijden niet alleen 
bijzonder maar ook zeer welkom.  
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Reizen 

 
Disney (4 mavo / 5 havo) 
Op de eerste vrijdag, 26 augustus, gingen de leerlingen van 4 mavo en 5 havo een dag naar Disneyland in Parijs. 
Heel vroeg in de ochtend verzamelen, een stevige busreis en daarna zeven uur activiteiten in het park/de parken. 
Ondanks die bijzondere verzameltijd, de late thuiskomst en de vermoeiende busreizen blijft dit een uitje dat de 
leerlingen zeer waarderen.  
 
Brugklaskamp (klas 1) 
In drie groepen zijn alle eersteklas-leerlingen in de periode van woensdag 7 tot en met vrijdag 16 september drie 
dagen naar Idskenhuizen in Friesland afgereisd voor het brugklaskamp. Voor september was het weer nog prima, 
dus er was ruimte voor veel watersportactiviteiten. We maken sinds enkele jaren gebruik van deze 
accommodatie en we zijn erg blij met de prachtige plek in Friesland voor ons brugklaskamp.   
 
Barcelona (5 vwo) 
De leerlingen van 5 vwo zijn van zondag 18 tot en met vrijdag 23 september naar Barcelona geweest. Naast 
bezoeken aan toeristische trekpleisters als de Sagrada Familia werden de liefhebbers op woensdagavond verrast 
op een Champions Leaguewedstrijd van Barcelona tegen FC Viktoria Plzen (5-1). Voor 5 vwo was dit een prettige 
start van een nieuw schooljaar na het droevige, emotionele slot van het vorige jaar met het overlijden van 
klasgenoot Zara.    
 
Rome (6 vwo) 
De leerlingen van 6 vwo zijn in twee groepen op reis gegaan. De gymnasiasten en de leerlingen met kunst in het 
examenpakket vertrokken op zondag 25 september naar Rome. Tijdens deze reis zijn onze leerlingen de reisgids, 
omdat ze in groepjes bezoeken aan bv. het Colosseum, of Villa Borghese voorbereiden en ter plekke de overige 
leerlingen begeleiden bij het bezoek. Rome blijft indrukwekkend.  
 
Krakau (6 vwo) 
De overige 6 vwo-leerlingen zijn in deze week naar Krakau gegaan. Krakau is een prachtige stad, misschien 
enigszins onbekend en ondergewaardeerd. Bij het bezoek aan Krakau hoort een excursie naar Auschwitz. Het 
bezoek aan het concentratiekamp heeft op elke deelnemer grote indruk gemaakt.  
  
Zweden (collega’s) 
Op zondag 2 oktober vetrokken vijftien collega’s voor een bliksembezoek aan Zweden. Op maandag en dinsdag 
werden twee scholen bezocht. Dit is de derde reis die we richting Zweden maken. Was het in 2019 en 2020 ter 
inspiratie, nu was het naast het opdoen van inspiratie ook vragen stellen over de verschillen en de 
overeenkomsten met onze werkwijze. De collega’s zijn opgewekt en geïnspireerd teruggekeerd uit Zweden.  
 
Parijs (4 havo) 
Voor de leerlingen van 4 havo was er een keuze, Parijs of Berlijn? Zo’n vijftig leerlingen kozen voor Parijs, een 
mooie reis met bijzondere momenten, zoals zingen onder de Eiffeltoren en fietsen door de stad.  
 
Berlijn (4 havo) 
Ruim zestig leerlingen maakten de keuze om naar Berlijn af te reizen. Berlijn is een stad die bol staat van de 
geschiedenis. Dat is tijdens deze reis duidelijk geworden. Bezoek aan het Holocaust-monument, maar ook een 
graffiti-workshop op delen van de Berlijnse muur, mooie herinneringen.  
 
Engeland (tto 1 en 2) 
Op maandag 10 oktober vertrokken ruim negentig leerlingen uit de tto-klassen 1 en 2 om 05.00 uur richting 
Frankrijk om vandaaruit over te varen naar Engeland. Het werd een enerverende week met o.a. een bezoek aan 
Canterbury Cathedral. Gedurende de dagen werd wel duidelijk dat het een uitputtende reis was. De terugreis 
werd mede daardoor iets ingekort, geen stop bij de Mac op de weg naar huis.    
 
In het algemeen kunnen we stellen dat het heel goed is dat we de reizen hebben gepland, de leerlingen hadden 
het echt weer nodig, ook om weer vaardigheden op te doen. Hoe gedraag je je in zo’n groep, op reis, in een bus, 
als visitekaartje van de school. Ondanks de onrust die het op school opgeleverd heeft kijken we terug op een 
mooie reisperiode. Iedereen is weer veilig en gezond terug met mooie ervaringen en herinneringen. Dank aan 
alle begeleiders. Op de volgende bladzijde een aantal foto’s om de sfeer weer te geven.  
 



 
 
 

  

 
 
 

 
 



 
 

Huisvesting 
 
Door het hoge aantal aanmeldingen in het voorjaar en de 
relatief kleine examengroep die de school verlaten heeft zijn 
we in de zomermaanden gegroeid van 1100 naar 1220 
leerlingen. Dat merken we als we door de school lopen; het is 
druk. Om die druk enigszins te verlichten hebben we op het 
schoolplein een tent laten plaatsen die multifunctioneel 
gebruikt kan worden. Zo is het een uitbreiding van de kantine, 
kan er een workshop gehouden worden en kan de lo-sectie de 
tent gebruiken als uitvalsbasis als zij ruimte te kort heeft. 
 
Voor komend schooljaar wordt nog meer groei verwacht, omdat we nog een jaar een kleine examengroep 
hebben. Daarna zal het leerlingenaantal stabiliseren of weer iets afnemen. We verwachten tussen de 1250 en de 
1300 leerlingen te hebben de komende jaren. Dat is ook van belang voor de (ver)nieuwbouwplannen. Er wordt 
hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de definitieve besluitvorming. Diverse scenario’s zijn uitgewerkt. Er 
liggen mooie plannen op tafel. Gezien de kostenstijging die zeker de bouwwereld raakt praten we intussen over 
andere bedragen dan bij de start van het onderzoek. Dat is nog een heikel punt, maar de realiteit is ook dat hoe 
langer we wachten, het zal er niet goedkoper op worden.  
 

 
Toetsweek bovenbouw 

 
Deze week vindt de toetsweek voor de leerlingen uit de bovenbouw plaats. Het wordt hun eerste proeve van 
bekwaamheid dit jaar. Voor de examenklassen hebben we enkele studieavonden georganiseerd in de week 
voorafgaand aan deze toetsweek. Direct na de herfstvakantie zullen de resultaten bekend zijn en kunnen we met 
leerlingen die minder gescoord hebben afspraken maken over mogelijkheden om bij toetsweek 2 beter voor de 
dag te komen door o.a. de inzet van de vakstudiewerktijd.  
 
 

Evaluatie na de herfst 
 

Na de herfstvakantie starten we met de evaluatie van de eerste negen weken. We kijken door middel van 
enquêtes naar de ervaringen met het rooster, het werken met de laptops in klas 1 en klas 2 en naar het werken 
met het portaal in klas 1 en klas 2. Naar aanleiding van de uitkomsten zullen we met de onderwijswerkgroep en 
de MR bekijken of, en zo ja, welke zaken we willen wijzigen.  
 

Stepjes  
 

Meldde ik u in het begin van het schooljaar de opkomst van de balletjespistolen 
(gelblasters), nu zien we een snel toenemend aantal e-stepjes op school verschijnen. 
Het bijzondere is dat deze stepjes op de openbare weg niet zijn toegestaan, maar ze 
worden door een flink aantal leerlingen intussen wel gebruikt voor het woon-school 
verkeer. De politie ziet het met lede ogen aan. Onze wijkagent heeft aangegeven de 
komende periode een keer bij de ingang van de fietsenstalling te gaan staan om de 
leerlingen erop te wijzen dat de e-step geen wettelijk vervoermiddel is. Er wordt niet 
bekeurd, het gaat voorlopig om het uitwisselen van informatie.    

 
 

Gymkleding 
 

Onlangs kwam een leerling uit de bovenbouw gymkleding inleveren met de mededeling dat shirt en broek niet 
meer pasten. “Misschien kunnen we iemand anders nog een plezier doen met dit setje?” En dat kan natuurlijk. 
Dus mochten er thuis nog shirtjes en broekjes liggen die niet meer gedragen kunnen worden dan houden we ons 
aanbevolen om deze te ontvangen. Voor andere leerlingen die een shirtje of een broekje nodig hebben zijn ze 
dan eventueel op te halen bij mevrouw Van Deelen in de 600-gang.   

 



Klankbordgroep 
 

Woensdag 2 november ontvang ik de ouders van de ouderklankbordgroep voor de eerste keer dit schooljaar. 
We kijken terug op de eerste periode, we kijken vooruit naar de komende vijf jaar door aandacht te geven aan 
het schoolmeerjarenplan en we bespreken de agendapunten die door de ouders ingebracht worden. De heer 
Kilic, een ouder die de ouders vertegenwoordigt in de MR, zal deze avond aansluiten, zodat we contact houden 
tussen de MR en de klankbordgroep. In de volgende editie van GroenNieuws zal ik kort verslag doen van de 
bijeenkomst. 

 
        MuToDa 

 
Vlaardingen 750 jaar, is dat iets om mee te nemen in de MuToDa 
voorstelling van 2023? Die vraag stelden we onszelf enkele maanden 
geleden, na afloop van de vorige voorstelling. Dus we gingen op 
onderzoek uit, we benaderden het comité dat zich bezighoudt met 
Vlaardingen 750 jaar. Het onderzoek heeft ons intussen gebracht 
langs vissers, De Nachtwacht, veel geschiedenis en een leuk stuk dat 
we hier en daar gaan moderniseren en verrijken met muziek, toneel 
en dans. De feestelijke opvoering van MuToDa 2023 zal plaatsvinden 
in de Stadsgehoorzaal op donderdag 8 juni. Save the date!     

 
  
  

          Kerstviering 
  
Maar eerst hebben we natuurlijk de kerstviering op donderdag 22 
december. Thema: ‘Liefde is …’. De voorbereidingen starten meteen na 
de herfstvakantie. Het plan is om de kerstviering live in de aula te spelen. 
En nu maar hopen dat corona geen roet in het eten gaat gooien de 
komende weken.  
  
 

Talentklassen  
 
Vorige week zijn we gestart met de talentklassen. Op verzoek van de ouders hebben we vooraf het aanbod 
rondgestuurd, zodat eventuele deelname ook thuis besproken kon worden. Er is flink ingetekend, leuk. 
Komende weken zal ik diverse talentklassen bezoeken. Vrijdag a.s. bezoek ik de talentklas van collega Edwin 
Donkersloot, darts. In februari volgt het aanbod voor het tweede halfjaar.  
 
 
 

Schoolkosten 
 

Hoe hoog zijn de schoolkosten? En hoe gaat dat met betalen in deze dure tijden? We doen ons best om 
rekening te houden met de oplopende kosten dus we hebben ingezet om de schoolkosten de komende jaren 
te verlagen. Daar zijn we dit jaar mee gestart. We zijn van € 110,- naar € 95,- gegaan. Schoolkosten zijn een 
vrijwillige bijdrage. In de schoolgids staat dit uitdrukkelijk vermeld. Nu we in leerlingenaantal gegroeid zijn 
kunnen we die kosten verlagen. Het plan is om dat de komende jaren door te zetten. Mocht het voor u lastig 
zijn die kosten te betalen en wilt u dat toch graag doen, ook al is het vrijwillig, dan kunt u contact opnemen 
met mevrouw Van Marion van de financiële administratie. Zij kan met u meedenken over een mogelijke 
betalingsregeling.   
 

 
Opname  

 
We zijn druk bezig om de werking van het portal breder bekend te maken, 
met tips, uitleg, voorbeelden en dergelijke. Hier twee leerlingen uit klas 2, 
Joy en Lotte, die samen met collega Lorenzo Klerks een filmpje aan het 
opnemen zijn. Binnenkort te zien op onze site.  



 
Resultaten (examenklassen) 

 
De slagingspercentages van het afgelopen jaar heb ik u eerder gemeld. Nog even ophalen: 
 

Mavo: 97% 
Havo:  89% 
Vwo:  96% 

 
Mooie scores, ook landelijk gezien. In september ontvangen de scholen vervolgens de scores per vak, 
vergeleken met de landelijke scores. Deze worden uitgedrukt in percentielen. Percentiel 75 betekent 
bijvoorbeeld dat slechts 25% van de scholen in Nederland hoger heeft gescoord. Dat levert elk jaar een mooi 
inzicht op. Ik laat u graag de beste vijf scorende vakken zien. Over de hele linie zijn we tevreden over de scores: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
De scores leveren intern een mooie discussie op en de ambitie om de uitkomsten verder te verbeteren 
komend jaar. En dat kan, want er waren ook enkele vakken met percentielen onder de vijftig, en dat betekent 
dat de scores van deze vakken bij de minste helft horen van Nederland. En dat willen we dit schooljaar graag 
voorkomen. Maar er heerst bovenal tevredenheid over de behaalde scores. En dat ondanks de moeizame 
coronajaren die deze groep leerlingen voor de kiezen heeft gekregen. Een groot compliment aan leerlingen 
en collega’s die deze resultaten hebben bereikt.  
 
 

Coördinator sociale veiligheid 
 

Collega Charlotte Vermeer is met ingang van dit schooljaar onze coördinator sociale veiligheid. Zij ontwikkelt 
o.a. enkele lessen die we kunnen gebruiken in de Flexstart over omgang met elkaar, pestgedrag, gebruik 
sociale media e.d. Dit is een klein onderdeel uit het grote thema burgerschap dat nadrukkelijk op de agenda 
van de overheid staat, terecht in onze ogen. In de nieuwsbrief van december zullen we u daar verder over 
bijpraten.  
 

Lesjesavonden 
 

In de week van 7 november staan de lesjesavonden voor groep 8 leerlingen + ouders op het programma. 
Hoewel dit schooljaar nog maar net begonnen lijkt is het seizoen van werven voor schooljaar 23/24 intussen 
begonnen. In november vinden ook de scholenmarkten in Vlaardingen en Schiedam plaats.  
 

 
Schoolmeerjarenplan 

 
Deze weken wordt er flink geschreven aan een schoolmeerjarenplan voor de periode 2023 – 2027. Welke 
koers wil de school varen de komende jaren? We zijn gelukkig met de ontwikkeling van de afgelopen jaren, 
waarin de school opgekrabbeld is vanuit een lastige positie. Tevredenheid kan leiden tot zelfgenoegzaamheid 
en dat willen we te allen tijde voorkomen. Met die gedachte in ons achterhoofd hebben we aanpassingen 
gedaan aan het Flexrooster en zijn we ook met het schoolmeerjarenplan aan de gang gegaan. Komende weken 
zal dit verder afgestemd en verfijnd worden. In december is het stuk klaar en kunnen we een aantal plannen 
met u delen.  

 
 
 
 



  
Het KLIK-portaal 

 
Er is veel over KLIK te doen deze eerste periode, teveel naar onze zin, want een leermiddelen-platform dient 
ondersteunend te zijn en moet vooral niet in het middelpunt staan. Helaas is dat de afgelopen weken wel 
gebeurd. Begin september hebben we bij de directie van KLIK aangegeven dat het portaal nog niet goed werkte, 
traag, wiskundemateriaal niet bereikbaar, opslaan een probleem, we hadden een flink rijtje. Na ons beklag is een 
aantal zaken snel verbeterd, maar er bleven bugs en kinderziektes tevoorschijn komen. Een aantal van onze 
mensen was intussen dusdanig ingevoerd in het platform dat we heel gericht de klachten konden benoemen en 
soms ook zelf konden oplossen. In de periode van week 4 t/m week 7 was het portaal goed te gebruiken, ook al 
werden we soms verrast. Tot week 8 en 9, toen liep er ineens teveel mis, tot een totale onbereikbaarheid voor 
een deel van de leerlingen in de afgelopen week. Dat maakt het extra ingewikkeld, de onbereikbaarheid gold 
niet voor elke leerling, maar wel voor een flinke groep. Gedoe, en dat is het laatste dat we willen, gedoe, dus op 
directieniveau aangekaart dat we intussen een zeer ontevreden klant zijn. De afspraken die nu gemaakt zijn: 
 

1) Na de herfstvakantie is er minimaal twee dagen een collega van KLIK als ondersteuning op school 
aanwezig om eventuele problemen meteen bij de wortel aan te pakken. 

2) Vanaf dinsdag 1 november is er wekelijks overleg op directieniveau, hoe staan we ervoor? 
3) De directie van KLIK neemt verantwoordelijkheid en zal onze leerlingen, ouders en collega’s berichten. 

 
De brief die hierop ontvangen is voor alle betrokkenen is hieronder afgedrukt.  
 
Beste ouders, leerlingen en docenten van het Groen van Prinsterer Lyceum. 

Vanaf dit schooljaar 2022-2023 maakt jullie school gebruik van de KLIK ELO. ELO staat voor elektronische 
leeromgeving. Een ELO is een digitaal systeem dat het leren (zowel digitaal als in de klas) ondersteunt. 
 
De KLIK ELO bestaat al sinds 2015, maar is dit jaar overgezet naar het nieuwste technologische platform. Dit heeft 
helaas tot kinderziektes geleid, die het voor de docenten van jullie school heel erg lastig maakten om het 
onderwijs te kunnen aanbieden zoals zij dat voor ogen hadden. Een goed functionerende ELO is een 
basisvoorwaarde voor hen om hun werk goed te kunnen doen. Ondanks dat een deel van de problemen buiten 
ons lag, voelen wij ons, en ik als eindverantwoordelijke in het bijzonder, verantwoordelijk voor de ontstane 
situatie en lopen wij niet weg voor onze verantwoordelijkheid. 

Namens alle collega's van Klik wil ik jullie laten weten dat het ons oprecht spijt dat deze situatie is ontstaan. Als 
Klik Onderwijs willen we juist scholen helpen om kwalitatief onderwijs te bieden dat goed aansluit bij de behoefte 
van de leerlingen. We zetten dan ook alles in het werk om de KLIK ELO goed werkend te krijgen voor jullie docenten 
en leerlingen. Ons team van ontwikkelaars en onderwijskundigen heeft de afgelopen periode hard gewerkt om 
veel van de problemen te verhelpen.  We werken ook de komende periode hard door om de KLIK ELO te laten 
werken zoals deze bedoeld is: het ondersteunen en bevorderen van het onderwijs- en leerproces, zodat jullie 
docenten jullie leerlingen uitdagend en goed onderwijs kunnen bieden. 

Met vriendelijke groet, 
Theo Woolderink 
Operationeel Directeur Klik Onderwijs. 
 
Ik vind het heel vervelend dat we deze brief moeten afdrukken, ik had veel liever gehad dat we vol enthousiasme 
over het gebruik van de KLIK ELO hadden kunnen schrijven. Deels kunnen we dat ook, want als het werkt is het 
een prachtig instrument, maar het wordt deze eerste weken teveel overschaduwd door mankementen. Ik ben 
blij dat KLIK hiervoor de verantwoordelijkheid neemt. In school wordt er aan alle kanten keihard gewerkt om de 
implementatie goed te laten verlopen, een groot compliment aan alle collega’s. En dat er bij een verandering 
soms wat misgaat, dat is ingecalculeerd, maar deze eerste weken ging er teveel mis. We gaan er nu vanuit dat 
we, met de afspraken die we nu gemaakt hebben en de ervaringen van deze eerste periode, na de herfstvakantie 
met volle kracht vooruit kunnen. Ik wens u een mooie herfst! 

 
Met vriendelijke groet, namens het team van ’t Groen, graag tot 22 december. 

 
Harry Chambone


