
Welkom op informatieavond 
leerjaar 1 2021-2022

Welkom

Even voorstellen 

Daltononderwijs 

Lessen in klas 1 

O&O



Doelen van vanavond

• Met welke informatie hoopt u vanavond naar huis te gaan?

• Met welk doel zit u hier?



Welkom !!
• Coaches even voorstellen!



Daltononderwijs
• Kies je uitdaging!

• Ga je voor samenwerking of ga je alleen aan de slag?

• Coach stimuleert de leerlingen om de juiste uitdaging aan te gaan.



Daltononderwijs 
• Wij werken in vertrouwen, met kennis van zaken en 

aan persoonsvorming

• De daltonpijlers:

• Samenwerking

• Zelfstandigheid

• Verantwoordelijkheid

• Reflectie

• Effectiviteit



Leefbare school 
• Om Dalton te kunnen doen is 

dit nodig:

• Goede omgang met elkaar

• In gesprek zijn met elkaar

• Afspraken nakomen

• Samenwerking tussen 
school, ouders en leerling

• Minimaal twee keer per jaar sluit 
de ouder aan bij het 
coachgesprek (oktober / mei)



Visie op onderwijs: het Groene Lyceum

• Kleinschalige leeromgeving

• Competentiegericht leren

• Activerende didactiek

• De Greenport en internationalisering spelen een belangrijke rol



De rol van de coach 

• Eerste aanspreekpunt: de 
coach

• Veel aandacht voor 
begeleiding en de sfeer in de 
school

• Korte lijnen tussen ouders en 
school

• Mevrouw Van der Maarel 
(Afdelingscoördinator)



Onderwijs in klas 1

• Tredevakken: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen
• Themavakken: biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, 

natuurkunde, economie, KV, LO

• O&O
• P.S.O.

• Extra: talentgroepen (sport, dans, kunst, techniek, toneel)

Aandacht voor plannen 
en reflectie tijdens de 
start en afsluiting van de 
dag.



Daltononderwijs in klas 1
• Basegroup

• Coaching

• Tredevakken en themavakken

• Werken in doelen

• Leerlingvolgsysteem

• 08.15 – 09.00 coachgesprekken

• 09.00 – 09.15 start van de dag

• 09.15 – 14.00 leeractiviteiten   

/ daltonwerktijd

• 14.00 – 14.15 afsluiting van de 

dag



Onderzoeken en Ondernemen

• Projectmatig werken aan

• (verplichte en keuze) opdrachten.

• Vakoverstijgend.

• Algemene kennis, vaardigheden

• en competenties.

• 3 uur aaneengesloten



Competenties ontwikkelen



Projecten in leerjaar 1 
• Water 

• Gebouwd

• Time (project in het Engels)

• Groen proeve



Voor PSO en andere activiteiten

▪ Zorg voor een goede fiets!
▪Werkende verlichting.

▪OV-kaart

▪ Veiligheidshesjes worden verstrekt 
via school



Laptop

Wij zorgen voor:
• Office 365

• OneDrive

• WiFi in school

• Technische ondersteuning
bij kleine problemen

De leerling zorgt voor:
• Opgeladen device

• Zuinig omgaan met device

• Schoon houden van device 
(software)



Keuze laptop

• The Rent Company.

• Hogere prijs → schade service 
contract en verzekering.

• Mogelijkheid tot gespreid betalen.

• Na 3 / 4 jaar is de laptop dan ook
eigendom van de leerling. 

• Zie aanbod flyer. De link wordt via 
mail naar u verzonden. 

• Eigen laptop uitzoeken

• Moet beschikken over:
• Windows
• Standaard WiFi 802.11 b/g/n
• HDMI

• Voor de laagste inkomens zijn er 
regelingen bij gemeente Westland en 
Rotterdam



Kennismakingsdagen 

• Activiteiten t.b.v. de 
groepsvorming in de eerste 
weken:

• Picknick

• Bowlen

• Sportdag 

• Speurtocht

• Laptop ‘startklaar’ maken

• Eerste lessen 

Deze informatie ontvangt u nog 
vóór aanvang van het nieuwe 
schooljaar per mail.

Met de leerlingen wordt deze 
informatie besproken bij 
aanvang van het schooljaar. 



Tips van de leerlingen van klas 1

• Leerlingen: realiseer je dat je echt aan het werk 
moet en ervoor moet gaan!

• Ouders: bemoei je niet te snel met je kind en 
met de planning.

• Blijf jezelf!



Doel bereikt?

• Is uw doel bereikt?



Vragen?
Ter informatie: 

- de eerste ouderbrief met informatie over de eerste schoolweken 
volgt binnenkort.

- deze PowerPoint komt eind deze week ook op de site van school 
(www.lentiz.nl/hetgroenelyceum) 
evenals de lijst met schoolbenodigdheden.

- Coaches :

- rkappenburg@lentiz.nl /  yhulst@lentiz.nl

- sbeckers01@lentiz.nl /    ytas@lentiz.nl

- Afdelingscoördinator       - teamleider

- mvdmaarel@lentiz.nl uvrest@lentiz.nl
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