
Welkom

op de informatieavond voor ouders!

Lentiz| Het Groene Lyceum in 
Naaldwijk



Programma:

- Periode 1
- Werken met het learning portal

- WOS
- Kamp 

- Communicatielijnen
- 5/6 jarig advisering na klas 2

- Rondvraag 



Periode 1
• Leerlingen vrij op 3 oktober (studiedag)
• Halt voorlichting ‘Invloed van de groep’ (7-8-9 

oktober)
• Sportdag (10 oktober)
• Disco (10 oktober)
• Leerlingen ‘s ochtends vrij 29 oktober 

(studieochtend)

3



Planning 
• Doelstellingen

• Einde leerjaar 2: tredevakken t/m 20

• Minimaal twee keer ouder-kind-coachgesprek

• Op individueel niveau wordt er gekeken of de 
leerling in het 5- of 6-jarige traject doorgaat



Werken in de Learning portal
• Huiswerkattitude vergroten: leerlingen 

moeten meer werk inplannen om op schema 
te blijven in de learning portal

• Streefdata zijn belangrijk

• Waarderingen worden op de learning portal en 
SOMtoday bijgehouden

• Docenten zullen tussentijds formatief toetsen 
om te checken of leerlingen op koers liggen

• Schriftelijke toetsen (ook formatief) om te 
trainen voor de toetsweek einde schooljaar



Aandachtspunten voor de leerling

• Streefdatum is uiterlijke inleverdatum. Eerder 
mag altijd

• Plannen werk voor thuis en op school

• Presentatie voorbereiden → er zeker van zijn, 
niet een poging wagen 



Rol van de coach
• Volgen van de leerling

• Bespreken / maken van de planning ( samen)

• Leerling uitdagen

• Contact met ouders als de leerling achter gaat 
lopen 





Westland on stage
Leerlingen 

Beroepenfeest: oriëntering 
arbeidsmarkt en maken 
afspraken

Doe-dag: een dag langs om je 
verder te verdiepen in de 
bedrijven

Ouders 

• Mogelijkheid om leerlingen 
te laten kijken

• Zien wie op de 
arbeidsmarkt komt

• Ondersteunen tijdens deze 
dag

Beroepenfeest 5 februari 2019 | 
Doe Dag 14 februari 2019



Kamp klas 2: 8-10 juli 2020

HGL klassen gaan samen op kamp. Afsluiting 
onderbouw





Dalton:

We werken vanuit vertrouwen

De pijlers:
Samenwerken
Zelfstandigheid
Verantwoordelijkheid
Reflectie
Effectiviteit



O&O klas 2 oriëntatie sectoren, 
techniek, economie, zorg & welzijn, 

groen

Deze periode: Day 4 Change of Nature en Design  
(wisseling per periode)

(minionderneming neerzetten en winst genereren) 



Advisering na klas 2

Is de leerling toe aan het afronden 
van een belangrijk deel van het 

examen in leerjaar 3??

Zakken of onnodig risico is geen optie



Mogelijkheden na klas 2

5-jarig versnelde route
6-jarige standaard HGL
Mavo (herprofilering)

In leerjaar 3 komt er een nieuwe 
klassenindeling als gevolg van bovenstaande 

keuzes. 



Advisering na klas 2

Middelen 
Vorderingen tredes / themavakken:

waarderingen + aantal pogingen
Cito Vas (2 weken voor de meivakantie):

afgenomen op HAVO-niveau
Advies docenten team:

huiswerkattitude, werkhouding, ‘klaar’  
voor het examen



Schoolgeld 

• Inmiddels brief met info ontvangen. 

• Directe betaling mogelijk.

• Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
www.wis.nl/ouders .

http://www.wis.nl/ouders


Dank voor uw aandacht!

• Erik van den Nouweland→ 2Ha/2Hb

• Michelle Mouton→ 2Ha/2Hb

• Esther Meurs → 2Ha/2Hb

• Anja van Broekhoven → 2Hc/2Hd

• Karima  Soussan → 2Hc/2Hd

• Guido Eskinasi → 2Hc/2Hd

• Judith van Stekelenburg


