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Het fundament van onze school is het 
daltononderwijs.  
Onze kernwaarden zijn hierop gebouwd:

  Nieuwsgierig

  Verbindend

  Zelfbewust

  Gedreven

  Ondernemend

Profiel van een 
Dalton Het Groene 
Lyceum leerling 

Onze leerlingen…

 volgen een alternatieve route naar het hbo.

 willen hun talenten ontdekken.

 zijn creatief en ondernemend.

 zijn nieuwsgierig en zoeken graag dingen uit.

 houden van afwisseling.

 hebben het lef om zelf verantwoordelijkheid 
te nemen.

 vinden samenwerken leuk.

 kunnen nauwkeurig en zelfstandig werken.

 hebben aanleg om iets te organiseren.

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

Dalton Het Groene Lyceum        

Kun je goed leren en ben je ook praktisch ingesteld? 
Kijk dan vooral eens naar deze leuke opleiding. Je krijgt 
theorie op een hoger niveau én er is praktijkonderwijs. 
Dalton Het Groene Lyceum is een uitdagende leerroute 
die mavo en mbo op een slimme manier combineert.  
Je behaalt versneld een volwaardig mavo- en mbo- 
diploma, waarmee je kunt doorstromen naar het hbo! 

Je bent welkom met de volgende adviezen:
• mavo-/havo-advies of hoger

 ondernemerschap Dalton MAVO      burgerschap

Bij Dalton MAVO volg je de theoretische leerweg van 
het vmbo. Wij bereiden je in vier jaar tijd optimaal voor 
op het middelbaar beroepsonderwijs. Wij richten ons 
niet alleen op het overbrengen van kennis, vooral het 
ontwikkelen van jouw eigen persoonlijkheid vinden 
wij belangrijk. Wij willen dat jij alle kansen krijgt om te 
groeien en eruit te halen wat erin zit. 

Je bent bij ons welkom met de 
volgende adviezen:
• kader-/mavo-advies
• mavo-advies
• mavo-/havo-advies

Meer weten over de Dalton MAVO? 
Bekijk dan onze brochure Lentiz | 
Dalton MAVO of scan de QR-code.

Novilab    technologie

Samen met Lentiz | Floracollege bieden wij nu ook Novilab! 
Deze nieuwe opleiding is voor nieuwsgierige, onderzoekende 
doeners die zich bezighouden met vraagstukken uit de echte 
wereld. Technologie, digitalisering en duurzaamheid
staan centraal. Je behaalt in vier jaar tijd een vmbo-diploma 
op basis-, kader- of mavo-niveau. Je kunt hierbij ook een of 
meerdere vakken op havo-niveau afronden.

Je bent welkom met de volgende adviezen:
• basis-/kader-advies
• gl-advies
• mavo-advies
• mavo-/havo-advies

Ben jij klaar voor de toekomst? Bekijk 
dan onze brochure Lentiz | Novilab of 
scan de QR-code.

Wie zijn wij?
Binnenkort ga jij naar het voorgezet onderwijs. Een grote 
stap! Bij ons op school leer je vertrouwen te krijgen in 
jezelf en in de ander. We helpen je te groeien, zelfstandig 
te worden en zorgen dat je klaar bent voor een mooie 
toekomst in onze steeds veranderende maatschappij.

Onze school in Naaldwijk, met ongeveer 750 leerlingen 
en 90 personeelsleden, is bruisend en tegelijkertijd 
kleinschalig. Met elkaar zorgen we voor een veilige 
school met een fijne sfeer. Persoonlijke aandacht vinden 
we erg belangrijk. Met inzet en energie zorgen wij voor 
een prettige en respectvolle leeromgeving. We leggen 
de lat hoog. Niet alleen voor onszelf, ook voor jou! 
We stimuleren je om zelfstandig te werken en om zelf 
beslissingen te durven nemen. We vragen je ook om 
verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerdoelen. 
Uiteraard gaat dat niet vanzelf, wij helpen je hierbij! 
Onze school staat midden in de samenleving, we houden 
rekening met elkaar en onze omgeving en we staan open 
voor nieuwe ideeën.

Overstappen van Dalton MAVO 
naar Dalton Het Groene Lyceum? 
Dat kan! Als je dit wilt, gaan 
we samen in gesprek om de 
mogelijkheden te bekijken. 

Bekijk ook
onze website:



Voor leerlingen die graag praktisch bezig zijn en 
ook goed kunnen leren biedt de school Dalton Het 
Groene Lyceum. Je kunt theorie en praktijk combine-
ren 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 onder-
nemen 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 voorbereiding 
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 naar Dalton Het Groene Lyceum. Vervolgens 
heb je na nog vier jaar Dalton Het Groene Lyceum 
toegang tot het hbo. Je behaalde resultaten, 
onderzoekende houding en het advies vanaf de 
mavo moeten positief zijn om te kunnen instromen.

De ideale voorbereiding op het hbo



Wij vinden elke leerling uniek. Iedere leerling heeft zijn eigen ambities en talenten. Daarom is 
er bij ons op school zowel aandacht voor het aanleren van kennis als voor het ontwikkelen van vaardighe-
den die belangrijk zijn voor een gelukkig leven. Hier leer je veel over jezelf en over 
wat jou gelukkig maakt. 

Dit doen we door:
•  Vertrouwen te geven in jezelf en in je mogelijkheden.
•  Ruimte te bieden voor een onderzoekende houding.
•  Je te helpen ontdekken waar je goed in bent en plezier aan beleeft.
•  Aandacht te geven aan je persoonlijke groei.
•  Ruimte te geven aan je nieuwsgierigheden en passies.

Elke leerling is uniek Daltononderwijs
Iedere leerling heeft zijn eigen ambities en talenten, ook al ken je die zelf soms nog niet. Het onderwijs bij 
ons op school is zo ingericht dat jij, binnen de gestelde kaders, op je eigen tempo en niveau kunt leren. 
Jij staat bij Lentiz | Dalton Het Groene Lyceum centraal. Samen met je coach stel je een persoonlijke route 
samen. 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.

Dalton staat voor:
 

  Zelfstandigheid
  Samenwerken
  Verantwoordelijkheid
  Effectiviteit
  Reflectie

Lentiz | Dalton MAVO is aangesloten bij de NDV



 

Bij tredevakken, bijvoorbeeld Nederlands en wiskun-
de, kan je op je eigen tempo door de leerstof heen. 
Per vak kijk je samen met je coach naar jouw moge-
lijkheden om steeds een trede hoger te komen. Het 
geleerde van een trede is nodig voor een volgende 
trede.

Bij themavakken, bijvoorbeeld geschiedenis en aard-
rijkskunde, wordt er meer volgens een onderzoeks- 
en projectmatige manier gewerkt. De periode waarin 
je aan het thema werkt ligt vast. Wel kun je zelf bepa-
len met hoeveel diepgang je aan dit thema werkt.

Hoe werkt dat precies?
Stel dat je volgende toets over het onderwerp voe-
ding gaat. Je kunt zelf kiezen op welke manier je hier-
voor 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. Na-
tuurlijk geeft ook de leraar 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.    

Tredevakken en 
themavakkenIn 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.

Zie je het al voor je?!

• Regelmatig start je jouw dag samen met 
jouw coach voor een coachgesprek. Soms 
worden ook je ouder(s)/verzorger(s) uitgeno-
digd om hierbij aanwezig te zijn.

• Samen met je klasgenoten start je daarna in 
de dagelijkse basegroup. Leerdoelen wor-
den besproken en belangrijke gebeurtenis-
sen van de dag of week komen aan bod.

• Vervolgens start de lestijd waarin je kunt 
kiezen voor bepaalde leeractiviteiten, je kunt 
je hiervoor aanmelden of je wordt door de 
leraar uitgenodigd. Elke dag is weer anders!

• Tussen de middag eet je gezellig met je klas-
genoten op school. Dit kan in de aula of op 
het groenrijke schoolplein.

• De dag wordt samen met je basegroep 
 afgesloten. Je kijkt met je coach terug op 

jouw werkproces van die dag.  



Daltononderwijs 
is voor iedereen!

INTENSIEVE 
BEGELEIDING 
DOOR EEN EIGEN 
COACH

HET BIEDEN VAN 
EEN VEILIGE 
LEEROMGEVING

EEN SCHOOL 
WAAR TALENT-
ONTWIKKELING 
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

LAAT JE STEM 
HOREN IN DE LEER-
LINGENRAAD OF 
HET LEERLINGEN-
PANEL

BRING YOUR 
OWN 
DEVICE

HIER VERLEG JE 
JE GRENZEN!



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 ontwikke-
len. Daarom kun je bij ons op een aantal gebie-
den jouw talenten ontwikkelen.

Leraren gaan na de lessen met een groep aan 
de slag. Het volgen van een talentgroep is voor 
alle leerlingen mogelijk! Aan het begin van het 
schooljaar wordt er informatie gegeven en kun 
je je inschrijven. Aan het volgen van de talent-
groepen zijn kosten verbonden.

Talentontwikkeling

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

Voor welke talentgroep kies jij? 

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

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

TALENTGROEP TAAL
Kun jij een extra uitdaging aan en vind je het leuk 
om je talenkennis te verbeteren? In deze talent-
groep word je uitgedaagd je schrijf- en spreek-
vaardigheden verder te ontwikkelen. 

TALENTGROEP MUZIEK
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.



Wij willen onze leerlingen opleiden tot  
wereldburgers die goed zijn voorbereid 
op de internationale en interculturele 
maatschappij. Daarom zijn wij een Global 
Citizen School. Internationalisering en versterkt 
talenonderwijs zijn geïntegreerd in ons reguliere 
onderwijsprogramma.

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 cultuur 
van dat land en je vaardigheden ontwikkelt zoals 
communiceren in het Engels, leren omgaan met 
verschillen, presenteren en onderzoek doen.

Global 
Citizen 
School

Wat kun je verwachten van 
Global Citizen en VTO 
op Lentiz | Dalton Het Groene Lyceum?

• Je werkt in leerjaar 1, 2 en 3 ieder jaar aan 
 meerdere projecten in het Engels.
• Je gaat op internationaliseringsuitwisselingen.
• Je kunt deelnemen aan het Anglia-examen.
• Je wordt voorbereid op het leven, leren en 
 werken in een internationale omgeving.
• Je krijgt les van geschoolde leraren 
 (Cambridge).

Versterkt talenonderwijs (VTO)
Nederland is een klein land en de grenzen tussen 
landen vervagen. We staan in contact met de 
hele wereld en internationale contacten worden 
steeds belangrijker. 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. Met 
het versterkt talenonderwijs zetten we hierop in.

Leesbeleid
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen veel en 
met plezier lezen. Daarom hebben wij elke school-
dag 15 minuten lezen op het rooster staan. Onze 
leraren zijn geschoold om jou te stimuleren meer te 
lezen en om jouw begrijpend lezen te verbeteren. 



Bij Dalton Het Groene Lyceum zijn drie kenmerken erg belangrijk: 
een kleinschalige 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 begeleiding. 
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 hebben ook veel contact met 
bedrijven en organisaties in de regio en 
vinden maatschappelijke betrokkenheid 
belangrijk.

Werken met 
je eigen laptop
We leven in een sterk veranderende maatschappij 
waarin steeds meer gebruik gemaakt wordt van 
devices. Dalton Het Groene Lyceum sluit hierop aan.  
Van alle leerlingen verwachten we dat ze hun eigen 
laptop meebrengen tijdens de lessen. Wij willen je 
niet verplichten om een bepaald type device mee te 
nemen, maar ons advies is een laptop te gebruiken. 



Lentiz | Dalton is erg actief met de maatschappe-
lijke stage en loopt hiermee 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 betrokken-
heid naar elkaar. Hiermee leer je wat het is om je 
verantwoordelijk te voelen voor anderen, de buurt 
en de omgeving. En hoe leuk het kan zijn om iets 
voor een ander te doen. 

Voorbeelden van maatschappelijke 
stages 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
Kortom, een maatschappelijke stage doe je niet 
alleen voor jezelf, maar juist ook voor een ander!

LEES OOK DE
BROCHURE VAN 
NOVILAB 

Kijk ook eens naar onze leuke en 
uitdagende vmbo-opleiding Novilab. In 
deze op de toekomst gerichte opleiding 
staan technologie, digitalisering en 
duurzaamheid centraal. Je gaat aan de 
slag met dingen die in de échte wereld 
spelen en zoekt samen naar de beste 
oplossingen. Ben jij klaar om jezelf en de 
wereld te ontwikkelen? Dan is Novilab 
misschien wel dé opleiding voor jou!



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

daltonhetgroenelyceum@lentiz.nl
lentiz.nl/dalton

Bezoek onze website 
en social media 
kanalen
www.lentiz.nl/dalton 


