


Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. 
Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je 
ook praktisch ingesteld? Dan past Lentiz | Dalton 
Het Groene Lyceum bij jou! 

Bij ons is er ruimte voor theorie op een hoog  
niveau én er is praktijk. Dalton Het Groene 
Lyceum is een uitdagende leerroute die mavo en 
mbo op een slimme manier combineert. Je kunt 
bij ons versneld een volwaardig mavo- en mbo-

WIE ZIJN WIJ?
diploma behalen. Hiermee kun je doorstromen 
naar het hbo!

Het schoolgebouw van Lentiz | Dalton Het 
Groene Lyceum staat in Naaldwijk, in de interna-
tionaal gerichte Greenport met haar regionale, 
economische en innovatieve activiteiten.  

DALTON HET GROENE LYCEUM 

STAAT VOOR:

 ACTIEF

 ONDERNEMEND

 ONDERZOEKEND

 CREATIEF

PROFIEL LEERLING VAN 
DALTON HET GROENE LYCEUM
ONZE LEERLINGEN…

  zijn creatief en ondernemend.

  zijn nieuwsgierig en zoeken graag dingen uit.

  vinden studeren prima en willen die kennis ook direct toepassen.

  houden van afwisseling.

  doen graag ervaring op in de praktijk.

  hebben het lef om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

  vinden samenwerken leuk.

  kunnen nauwkeurig en zelfstandig werken. 

  hebben aanleg om iets te organiseren.

  gaan na Dalton Het Groene Lyceum naar het hbo.

  geven niet snel op, zijn resultaatgericht en willen hun doel bereiken.

  zijn de ondernemers van de toekomst!



Voor leerlingen die graag praktisch bezig zijn en 
ook goed kunnen leren is Lentiz gestart met  
Dalton Het Groene Lyceum. Je kunt theorie  
en praktijk combineren en toch versneld een  
diploma in je zak hebben, waarmee je kunt 
doorstromen naar het hbo. Je werkt vanaf het 
eerste leerjaar aan algemene vakken op een hoog 
niveau. Bij het vak onderzoeken en ondernemen 
werk je een dagdeel per week aan projecten. 

Tijdens het vak praktische sectororiëntatie maak 
je kennis met bedrijven en sectoren waarin je 
later kunt gaan werken. Dit is een goede voor-
bereiding op de stages die je gaat lopen.  
Tussentijds behaal je een mavo-diploma.  
Je sluit de leerroute bij Dalton Het Groene  
Lyceum af met een mbo niveau 4-diploma.

WAAROM DALTON HET GROENE LYCEUM?
Dalton Het Groene Lyceum is heel bijzonder.  
In de jaren die je bij ons op school doorbrengt, 
ben je zowel met theorie als met praktijk bezig. 
De algemeen vormende vakken worden gegeven 
op een hoog niveau. Daarnaast krijg je beroeps-
oriënterende vakken en loop je stages in 
het bedrijfsleven.

We bereiden ondernemende leerlingen voor op 
het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je behaalt 
versneld twee diploma’s: een mavo-diploma en 
een mbo niveau 4-diploma. 

Het is mogelijk om na leerjaar 2 van de mavo over 
te stappen. Vervolgens heb je na vier jaar Dalton 
Het Groene Lyceum toegang tot het hbo. 
Je behaalde resultaten en het advies vanaf de mavo 
moeten positief zijn om te kunnen instromen.

EEN IDEALE VOORBEREIDING OP HET HBO



Wij vinden elke leerling uniek. Iedere leerling heeft zijn eigen ambities en talenten. 
Het onderwijs bij ons op school is zo ingericht dat jij op je eigen tempo en niveau kunt leren. 

Jij staat bij Lentiz | Dalton Het Groene Lyceum centraal. Samen met je coach ga je op een persoon-
lijke reis. In meerdere gesprekken kijk je naar je leerdoelen en leerproces en kies je het leertraject 
dat bij jou past. Zo stippelen jullie samen een uitdagende route uit waarin jij het beste uit jezelf 
kunt halen.

Het past goed bij ons daltononderwijs om jou zelf te laten nadenken over hoe je iets wilt leren en 
hoe snel je door de leerstof heen wilt.

DALTONONDERWIJS

DALTON STAAT VOOR: 

  ZELFSTANDIGHEID

  SAMENWERKEN

  VERANTWOORDELIJKHEID

  EFFECTIVITEIT

  REFLECTIE

Bij Lentiz | Dalton volg je trede- en 
themavakken. Bij tredevakken, bijvoorbeeld 
Nederlands, Engels en wiskunde, kan je op 
je eigen tempo door de leerstof heen. 
Per vak kijk je samen met je coach naar jouw 
mogelijkheden om steeds een trede hoger 
te komen. Bij themavakken, bijvoorbeeld 
geschiedenis en aardrijkskunde, ligt de 
periode waarin je aan het thema werkt vast. 
Wel kun je zelf bepalen hoe snel en met 
hoeveel diepgang je aan dit thema werkt.

HOE WERKT DAT NOU PRECIES?
Stel dat je volgende toets over het onderwerp 
voeding gaat. Je kunt zelf kiezen op welke manier 
je hiervoor wilt leren. Bijvoorbeeld door een paar 
filmpjes te bekijken, een stuk tekst met vragen te 
beantwoorden of zelf een filmpje te maken voor je 
klasgenoten. 
 
Natuurlijk geeft ook de docent uitleg over het 
onderwerp en kun je vragen stellen. Maar misschien 
leer jij wel het beste door met een opdracht op 
onderzoek uit te gaan. Je kunt zelf kiezen wat jij 
een fijne manier vindt om te leren. En welke manier 
je ook kiest, je komt altijd bij het einddoel.



ROOSTER LEERJAAR 1

08.15 - 08.45 uur  Coachingsgesprekken
08.45 - 09.15 uur Basegroup
09.15 - 10.15 uur Leeractiviteiten
10.15 - 10.30 uur Pauze
10.30 - 12.30 uur Leeractiviteiten
12.30 - 13.00 uur Lunchpauze
13.00 - 14.00 uur Leeractiviteiten
14.00 - 14.15 uur Basegroup: 
   afsluiting van de dag

JOUW DAG 
OP DALTON  
HET GROENE 
LYCEUM

IN GROEP 8 BEN JE DE OUDSTE VAN 
DE SCHOOL, MAAR STRAKS BEN JE 
SAMEN MET JE NIEUWE KLASGENOTEN 
INEENS DE JONGSTE. ONZE SCHOOL 
IS GROTER DAN JOUW BASISSCHOOL, 
MAAR OMDAT JE STRAKS IN EEN 
STAMGROEP (BASEGROUP) ZIT EN JE 
EEN EIGEN COACH HEBT, KRIJG JE VEEL 
PERSOONLIJKE AANDACHT.

•  Je start de dag samen met je klas- 
genoten bij je coach in je basegroup.  
Je persoonlijke doelen worden besproken 
en belangrijke gebeurtenissen van de 
dag of week komen aan bod.

•  Je docenten bieden leeractiviteiten aan. 
Je kunt je hiervoor aanmelden of je 
wordt door de docent uitgenodigd.

•  Vervolgens start de lestijd waarin ook 
keuzes gemaakt kunnen worden.  

Zo ga je na biologie bijvoorbeeld een uur 
sporten. En heb je na het vak Nederlands 
nog een les wiskunde. Elke dag is weer 
anders!

•  Tussen de middag eet je gezellig met je 
klasgenoten op school.

•  Aan het einde van de dag wordt de 
schooldag met je basegroup afgesloten. 
Hierbij reflecteer je met je coach op je 
werkproces van die dag. 

ZIE JE HET AL VOOR JE?!



INTENSIEVE BEGELEIDING 
DOOR EEN EIGEN COACH

HET BIEDEN VAN EEN 
VEILIGE LEEROMGEVING

EEN SCHOOL WAAR 
TALENTONTWIKKELING 
BELANGRIJK IS

OPLEIDEN TOT MENSEN 
ZONDER VREES

DAGELIJKS EEN VASTE 
START- EN EINDTIJD

OP EIGEN TEMPO 
EN NIVEAU HET BESTE 
UIT JEZELF HALEN

GROTE MATE VAN 
MAATSCHAPPELIJKE 
BETROKKENHEID

DALTONONDERWIJS 
IS VOOR IEDEREEN!

LAAT JE STEM HOREN 
IN DE LEERLINGENRAAD 
OF HET LEERLINGENPANEL

BRING YOUR OWN DEVICE

HIER VERLEG JE 
JE GRENZEN!



   TALENT-
ONTWIKKELING

Elk mens heeft talenten en elk kind onderzoekt 
waar die van hem/haar liggen. Als daltonschool 
vinden wij het belangrijk om je de kans te geven 
deze talenten te ontdekken of verder te ont-
wikkelen. Daarom kun je bij ons op een aantal 
gebieden jouw talenten ontwikkelen.

TALENTGROEP TONEEL
In deze extra lessen werk je samen met een 
groep leerlingen én docenten toe naar de 
toneelvoorstelling. Je leert je stem goed te 
gebruiken en schittert daarna vol zelfver-
trouwen op het podium.

TALENTGROEP KUNST
Je gaat samen met andere creatieve toppers 
aan de slag om je talent te ontwikkelen in 
bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleien en 
zeefdrukken. In een tentoonstelling komen 
alle creaties samen. 

TALENTGROEP SPORT
Je maakt kennis met bijzondere sporten zoals 
freerunnen, real life video games en bootcamp. 
Het is onze overtuiging dat de combinatie 
van bewegen en leren stimulerend werkt. 
Een gezonde geest in een gezond lichaam!

TALENTGROEP DANS
Je maakt kennis met verschillende dansstijlen  
zoals urban, jazz, modern, afro en noem 
maar op. Ook bouwen we in de dansles aan 
je zelfvertrouwen, je lichaamshouding en je 
creativiteit. Uiteindelijk werken we samen 
naar een spetterende show toe. 

ÉÉN MIDDAG IN DE WEEK ZIJN 
DOCENTEN IN DE SCHOOL DIE NA 
DE LESSEN MET EEN GROEP AAN DE 
SLAG GAAN. HET VOLGEN VAN EEN 
TALENTGROEP IS VOOR ALLE LEER-
LINGEN MOGELIJK! AAN HET BEGIN 
VAN HET SCHOOLJAAR WORDT ER 
INFORMATIE GEGEVEN EN KUN JE JE 
INSCHRIJVEN. AAN HET VOLGEN VAN 
DE TALENTGROEPEN ZIJN KOSTEN 
VERBONDEN.

Bij de muzieklessen gaan we aan de slag met de 
instrumenten uit een popbandje zoals drums, 
gitaar, bas, keyboard en natuurlijk zang. Ervaring 
hoef je niet te hebben, je leert stap voor stap elk 
instrument kennen en ontdekt zo wat het beste 
bij jou past. De docent helpt je met de technische 
vaardigheden.

Er is steeds meer interesse in technologie en  
daar gaan wij graag in mee! In deze talentgroep 
werk je aan nieuwe innovatieve ideeën en bouw  
je elke week aan je eigen project. 

TALENTGROEP MUZIEK

TALENTGROEP TECHNIEK



KUN JIJ EEN EXTRA 
UITDAGING AAN?
Kies dan het extra keuzevak Frans. Je krijgt 
twee uur per week extra les in dit vak en het 
telt mee voor de voortgang. Je komt in een klas 
waar mogelijk ook leerlingen zitten die dit vak 
niet volgen.

Wij laten het advies van de basisschool 
meetellen in het besluit om je dit vak wel 
of niet te laten volgen.

INTERNATIONALISERING
Een wereldburger word je niet door alleen maar 
kennis uit het boekje te leren. Je zult ook in de 
praktijk de wereld moeten ontdekken. Onze leer-
lingen gaan in leerjaar 3 op internationaliserings-
uitwisseling. Deze uitwisseling is een bijzondere 
leerervaring waarin je kennismaakt met de cul-
tuur van dat land en je vaardigheden ontwikkelt 
zoals communiceren in het Engels, leren omgaan 
met verschillen, presenteren en onderzoek doen.

Wij willen onze leerlingen opleiden tot  
wereldburgers die goed zijn voorbereid op  
de internationale en interculturele maat-
schappij. Daarom zijn wij een Global Citizen 
School. Internationalisering en tweetalig 
onderwijs is geïntegreerd in ons reguliere 
onderwijsprogramma.

GLOBAL CITIZEN 
SCHOOL

WAT KUN JE VERWACHTEN VAN GLOBAL 
CITIZEN EN TTO OP LENTIZ | DALTON MAVO?

• Je werkt in leerjaar 1, 2 en 3 ieder jaar aan 
meerdere projecten van 3 weken in het Engels;

• Je gaat op internationaliseringsuitwisselingen;
• Je neemt deel aan het Anglia-examen;
• Je wordt voorbereid op het leven, leren en 

werken in een internationale omgeving;
• Je krijgt les van geschoolde docenten  

(Cambridge).

TWEETALIG ONDERWIJS (TTO)
Nederland is een klein land en de grenzen 
tussen landen vervagen. We staan in contact 
met de hele wereld en internationale con-
tacten worden steeds belangrijker. Wij zijn 
de enige school in het Westland met voor 
alle leerlingen TTO. De Engelse taal wordt 
in onze maatschappij steeds belangrijker. 
Het bedrijfsleven, maar ook steeds meer 
vervolgopleidingen, gaan uit van een goede 
beheersing van de Engelse taal. 



BIJ DALTON HET GROENE LYCEUM ZIJN DRIE KENMERKEN ERG BELANGRIJK: EEN KLEIN- 
SCHALIGE LEEROMGEVING, COMPETENTIEGERICHT LEREN EN EEN ACTIVERENDE DIDACTIEK.

DRIE KENMERKEN

EEN ACTIVERENDE DIDACTIEK is daarbij 
onmisbaar. We kiezen voor werkvormen 
waarbij je gestimuleerd wordt om actief 
aan de slag te gaan, bijvoorbeeld:

  Opdrachten doen bij ondernemers 
 en instellingen buiten school.

  Verzamelen van informatie op 
 internet of bij deskundigen.

  Samenwerken binnen projecten.
  Presenteren van resultaten.
  Beroepsgerichte en  

maatschappelijke stages.

BIJ COMPETENTIEGERICHT LEREN 
zijn, naast kennis, ook vaardigheden en 
inzet van belang. Dat vraagt veel van jou 
als leerling, maar ook van ons als bege-
leiding. Je leert studeren, samenwerken, 
plannen, ondernemen en managen.

EEN KLEINSCHALIGE LEEROMGEVING 
die zich richt op jouw behoeften en 
interesses. We hebben veel persoonlijk 
contact met jou en je ouders. We heb-
ben ook veel contact met bedrijven en 
organisaties in de regio en vinden maat-
schappelijke betrokkenheid belangrijk.Maatschappelijke betrokkenheid

Lentiz | Dalton is erg actief met de 
maatschappelijke stage en loopt hier-
mee voorop in vergelijking met andere 
scholen. De maatschappelijke stage is 
niet een gewone beroepenstage. Het is 
een stage waarbij je jezelf inzet voor 
een maatschappelijk doel. Je ontmoet 
groepen mensen waarmee je anders 
niet zo snel in contact komt en het 
draagt bij aan de betrokkenheid naar 
elkaar. Het leert je verantwoordelijk te 
voelen voor anderen, de buurt en de 
omgeving en hoe leuk het kan zijn om 
iets voor een ander te doen. 

Kortom, een maatschappelijke stage 
doe je niet alleen voor jezelf, maar ook 
voor een ander!

VOORBEELDEN VAN 
MAATSCHAPPELIJKE STAGE ZIJN: 

  COMPUTERLES IN EEN BEJAARDENHUIS

  TRAINING GEVEN OP DE SPORTCLUB

  ORGANISEREN VAN EEN BUURTFEEST

  SCHOONHOUDEN VAN EEN NATUURGEBIED

  VOORLEZEN TIJDENS NASCHOOLSE OPVANG

  HELPEN OP EEN KINDERBOERDERIJ

MAATSCHAPPELIJKE
BETROKKENHEID



DALTON MAVO
Het is mogelijk om na leerjaar 2 van 
Dalton MAVO over te stappen naar  
Dalton Het Groene Lyceum.  
Meer informatie over Dalton MAVO 
vind je op lentiz.nl/dalton.

LEES OOK DE
BROCHURE VAN 
DALTON MAVO

WERKEN MET 
JE EIGEN LAPTOP
We leven in een sterk veranderende maatschap-
pij waarin steeds meer gebruik gemaakt wordt 
van devices. Dalton Het Groene Lyceum wil hierop 
aansluiten. Van alle leerlingen die starten in 
leerjaar 1 verwachten we dat ze hun eigen laptop 
meebrengen tijdens de lessen. Hierdoor kun je 
makkelijk werken met de studiewijzers. Wij willen 
je niet verplichten om een bepaald merk device 
mee te nemen.



BELANGRIJKE DATA
JANUARI T/M MAART

BASISSCHOOLMIDDAG
WOENSDAG 15 EN WOENSDAG 22 JANUARI 2020

Vind jij het leuk om onze school van binnen te bekij-
ken en een proefles te volgen? Kom dan naar onze 
basisschoolmiddag! Aanmelden kan via de website.

Als de keuze op onze school is gevallen, willen 
we je graag samen met je ouder(s)/verzorger(s) 
ontmoeten. We hebben dan een kort intakege-
sprek waarbij we ook het inschrijfformulier in 
ontvangst nemen. Je kunt hiervoor een afspraak 
maken met de afdelingscoördinator Mariëlle van 
der Maarel (mvdmaarel@lentiz.nl).

FEBRUARI APRIL
OPEN HUIS
DONDERDAG 30 JANUARI 2020
15.30 – 17.00 uur en 19.00 – 20.30 uur

Samen met je ouder(s)/verzorger(s) sfeer komen 
proeven? Tijdens het Open Huis is iedereen 
welkom! Je kunt een rondleiding volgen en een 
praatje maken met leerlingen, ouders en docen-
ten. Zelf op onderzoek uit kan natuurlijk!

TOELATING
De toelatingscommissie beslist over het toelaten 
van de aangemelde leerlingen. Na alle intake-
gesprekken hebben wij persoonlijk contact met 
de basisscholen. Het advies van de basisschool 
is voor ons een onmisbare factor.

Voor vragen kun je contact met ons opnemen 
via: daltonhetgroenelyceum@lentiz.nl.

INFORMATIEAVOND NIEUWE OUDERS
DINSDAG 18 FEBRUARI 2020

Hebben je ouders nog vragen voordat jullie een 
keuze maken? Wij ontvangen ze graag op de 
aanvullende informatieavond. Aanmelden kan 
via de website.

Prof. Holwerdalaan 60-62
2672 LD Naaldwijk
T (0174) 62 47 10

daltonhetgroenelyceum@lentiz.nl
lentiz.nl/dalton


