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EEN WOORD VOORAF
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,
Welkom bij Lentiz | Dalton, een school met drie mooie onderscheidende opleidingen;
de MAVO, Het Groene Lyceum en Novilab. De MAVO heeft als kern burgerschap, Het
Groene Lyceum ondernemerschap en Novilab technologie. Deze schoolgids voor het
jaar 2022-2023 is een mooi hulpmiddel om kennis met ons te maken. In deze gids kunt
u lezen hoe we werken en waar we als school voor staan. Informatie over Novilab lees je
in de opleidingsgids van Novilab.
We staan voor kwalitatief goed en modern daltononderwijs waarbij de begeleiding
van leerlingen centraal staat. We leven in een snel veranderende, chaotische wereld
met een steeds weer nieuwe werkelijkheid. Voor Lentiz is de belangrijkste opdracht
leerlingen helpen om de wereld te begrijpen en te leren hoe ze met deze wereld om
kunnen gaan. Wij willen onze leerlingen leren dat ze invloed hebben op ontwikkelingen
in de wereld. De toekomst is dan iets waar je met alles wat je hebt richting aan kunt
geven. Daar willen we voor gaan, leerlingen die de toekomst vorm kunnen geven, de
toekomstmakers. Toekomstmakers die zonder angst maar met veel nieuwsgierigheid
aan de slag gaan.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat we een goede school zijn en dat is mooi.
Tegelijkertijd blijven we nadenken over hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren en
versterken.
Als u onze school echt wilt leren kennen, nodigen we u van harte uit voor een bezoek.
Dat kan tijdens voorlichtingsavonden, de Open Dag en op afspraak. We hopen dat
iedereen zich hier snel thuis voelt en dat we samen een succesvolle en goede tijd
hebben op Lentiz Dalton.
Via deze gids en door middel van de nieuwsbrief, die voorafgaand aan een vakantie
wordt gepubliceerd, houdt de school alle betrokkenen op de hoogte van zaken die de
school betreffen.
Deze schoolgids is opgesteld in overleg met ons team en de ouderraad van de
school. Het bevoegd gezag heeft deze schoolgids vastgesteld na overleg met de
ondernemingsraad.
Tot slot nog dit: wij zijn benieuwd naar uw mening over de schoolgids. Als u wensen of
suggesties heeft ter verbetering van onze gids, nodigen we u van harte uit contact op te
nemen met ondergetekende, de teamleiders of met de coach van uw kind.
Namens het team van Lentiz | Dalton,
Frans van der Sman
Directeur
September 2022
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1. LENTIZ ONDERWIJSGROEP
Lentiz | MBO Oostland, Bleiswijk
Lentiz | MBO Barendrecht, Barendrecht
Lentiz | MBO Middelharnis, Sommelsdijk

Lentiz onderwijsgroep biedt leerlingen
en studenten diverse opleidingen in het
voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar
beroepsonderwijs (mbo). We richten
ons daarbij op de economische regio’s
Greenport, Mainport, Midden-Delfland en de
Metropoolregio Den Haag.

Lentiz | cursus & consult

Met Lentiz | cursus & consult hebben we
ook bedrijfsopleidingen en cursus- en
contractonderwijs in huis. Lentiz | cursus &
consult speelt daarnaast een belangrijke rol in
beroepsbegeleidende leerwegen (bbl). Denk
aan de werving van bbl-studenten, waarin het
bedrijfsbureau bbl het contactpunt is voor alle
bbl-opleidingen. Onder begeleiding van Lentiz |
cursus & consult organiseren onze mbo-scholen
de bbl-trajecten voor de studenten.

We zijn een stichting

We zijn een stichting waarvan het bevoegd
gezag in handen is van de Raad van Bestuur.
Die legt verantwoording af aan de Raad van
Toezicht. De directeuren en de teamleiders
van de scholen vormen samen met de
stafmanagers het management. Daarnaast
hebben we Lentiz | cursus & consult als apart
bedrijf voor bedrijfsopleidingen en cursus- en
contractonderwijs.

Met scholen voor vo en mbo

Lentiz verenigt veertien scholen. Ze zijn verspreid
over zeven gemeenten in de regio’s van Den
Haag, Delft en Rotterdam. Hier verzorgen
we zowel vmbo-, havo- en vwo-onderwijs als
mbo-opleidingen. Met onze mbo-opleidingen
bekennen we duidelijk kleur: zij bevinden zich in
de groene sector. We richten ons op thema’s zoals
flora en fauna, voeding en recreatie, natuurbeheer
en milieu, maar ook op styling, logistiek en
transport en commercieel ondernemen in het
groene domein.

Onze veertien locaties:

Vo-scholen
Lentiz | VMBO Maasland, Maasland
Lentiz | Reviuslyceum, Maassluis
Lentiz | Revius MAVO, Maassluis
Lentiz | Dalton, Naaldwijk
Lentiz | Floracollege, Naaldwijk
Lentiz | VMBO LIFE College, Schiedam
Lentiz | Geuzencollege, Vlaardingen
Lentiz | Groen van Prinstererlyceum, Vlaardingen
Mbo-scholen
Lentiz | MBO Maasland, Maasland
Lentiz | MBO Westland, vormt samen met
Albeda en Mondriaan MBO Westland, Naaldwijk
Lentiz | MBO LIFE College, Schiedam
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Lentiz | cursus & consult kan ook bedrijven
assisteren om een eigen bbl-opleiding op
maat op te zetten. Hebben zij onvoldoende
eigen kandidaten, dan benadert Lentiz | cursus
& consult andere bedrijven. Zo helpen we de
opleidingen kostendekkend te maken.

Stafbureau

Als professionele organisatie kunnen we
niet zonder een kwalitatief hoogwaardig
stafbureau. Of het nu gaat om onderwijs,
innovatie en kwaliteit (inclusief projecten en
internationalisering), HRM, financiële zaken,
informatisering en automatisering, huisvesting,
pr en communicatie of om planning en
control: de dienstverlening aan de scholen en
ondersteuning van de Raad van Bestuur is even
breed als onmisbaar.

Onderwijs gericht op de toekomst

In ons onderwijs bereiden we leerlingen voor
op de toekomst. Dat is best ingewikkeld, want
niemand weet precies hoe de toekomst eruitziet.
Zeker in deze tijd, waarin technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen razendsnel
gaan. Het wordt steeds moeilijker om tien of zelfs
al vijf jaar vooruit te denken. Juist om die reden
is het belangrijk dat we leerlingen en studenten
niet alleen kennis aanbieden, maar ook
vaardigheden om zich te ontwikkelen als mens.
Lentiz is actief in een heel dynamische
regio. Voor ons werkgebied worden dit de
belangrijkste trends, innovatieve diensten en
nieuwe technologieën: digitale toegangspoort
tot Europa, Zero carbon, circulaire economie,
inclusive society, deel- en maakeconomie.
De uitdaging voor het onderwijs is dan ook om
jongeren klaar te maken voor die toekomst, en
jongeren te leren die toekomst als een kans te
zien. Het zijn juist de jongeren die de wereld
kunnen veranderen. En wij zijn er om ze daarbij
te ondersteunen.

Het Strategisch Meerjarenplan 2018-2022 is
gebouwd rondom drie kernbegrippen;
Vormen - Verbinden – Verantwoorden

Vormen

We zorgen niet alleen voor kennisoverdracht,
maar gaan voor de brede vorming en
ontwikkeling van onze leerlingen en studenten.

Verbinden

Hoe verhoud je je tot de wereld om je heen?
Leerlingen en studenten leren die wereld
kennen door middel van stages, gastlessen,
onderzoeken, praktijkopdrachten en projecten.
We werken hiervoor nauw samen met elkaar,
andere scholen en externe partners (bedrijven,
overheid en instellingen) in onze regio,
nationaal en internationaal.

Verantwoorden

We leveren herkenbare Lentizkwaliteit, waarvoor we individueel onze
verantwoordelijkheid nemen en waarover we
intern en extern transparant verantwoording
afleggen.
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2. DALTONONDERWIJS
In grote lijnen

Lentiz | Dalton is een zogeheten bijzonderneutrale school die onderwijs verzorgt volgens
de daltongedachte.
Het daltononderwijs is gebaseerd op zes
kernwaarden, die we graag aan u toelichten:
• Zelfstandigheid;
• Vrijheid en verantwoordelijkheid;
• Samenwerking;
• Reflectie;
• Effectiviteit;
• Borging van de kwaliteit.

Daltononderwijs: leerlingen
voorbereiden op de toekomst

“Dalton is no method, no system… Dalton is a
way of life.” Voor bezoekers is deze tekst in onze
aula een blikvanger, voor collega-daltonleraren
herkenbaar en hartverwarmend. De uitspraak
is afkomstig van de Amerikaanse pedagoge
Helen Parkhurst, de grondlegger van het
daltononderwijs. Het daltononderwijs gaat ervan
uit dat de school leerlingen adequaat voorbereidt
op hun toekomst. De samenleving waarin zij
hun plaats zullen vinden, vraagt veel van hen:
zelfstandigheid, het vermogen om samen te
werken, om een aanpak te kiezen voor een goed
eindresultaat en om verantwoordelijkheid
te dragen voor hun keuzes.

Leerlingen: eruit halen wat erin zit

Wij willen leerlingen kansen geven om te groeien,
om eruit te halen wat erin zit. Bij daltononderwijs
hoort het geven van vertrouwen en
verantwoordelijkheid, het geven van ruimte voor
eigen initiatief en het aanbieden van betekenisvol
onderwijs. Zodra we merken dat dit mogelijk is,
krijgen leerlingen dan ook een grote mate van
verantwoordelijkheid.
We doen dat omdat we ervan overtuigd zijn dat
jongeren verantwoordelijkheid kunnen dragen
voor zichzelf en hun omgeving als ze van ouders
en leraren daarvoor ruimte krijgen. Uiteraard is die
ruimte niet onbeperkt: ouders en leraren geven
de grenzen aan waarbinnen jongeren keuzes
kunnen maken en laten hen ook leren van hun
keuzes. Jongeren zijn daarmee verantwoordelijk
voor een deel van hun eigen leerproces, op school
en daarbuiten. Ze worden zich meer bewust
van hun kwaliteiten en valkuilen en groeien in
hun zelfstandigheid. Zoals Helen Parkhurst het
verwoordde: “Het is niet de bedoeling de leerling
vol te pompen met vooroordelen, maar hem te
bevrijden ten einde zijn eigen opvattingen te
ontdekken en al zijn capaciteiten te concentreren
op het leerprobleem”.
Het is onze opdracht als daltonschool om de
leerling uit te dagen tot leren èn leven, om hen uit
te laten groeien tot “mensen zonder vrees”, zoals
Parkhurst het noemde. Van belang daarbij is een
evenwicht tussen de verschillende aspecten van
ieder mens: groei van kennis, groei van sociale
vaardigheden en groei van persoonlijkheid en
zelfstandigheid moeten gelijk opgaan. Dat kan
alleen in een vertrouwde leeromgeving met
duidelijke regels.
Om leerlingen zelfstandiger te maken, ze meer
verantwoordelijkheid te geven en meer te laten
samenwerken zijn we voortdurend op zoek naar
manieren om leerlingen uit te dagen. Uit te dagen
om op onderzoek uit te gaan, initiatief te nemen,
kansen te pakken, verantwoordelijkheid te nemen
en verantwoording af te leggen. Door ervaring
zal een leerling zelfvertrouwen opbouwen, wat
hem/haar in staat stelt zelfbewuster in de wereld
te staan.
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Van een daltonleerling verwachten we
daarom het volgende:
• Een ondernemende en zelfstandige houding;
• Een open mind om te kunnen nadenken over
eigen werk en houding;
• Een positieve houding die uitgaat van
eigen; mogelijkheden en die van de medeleerlingen
• De wil om het schoolwerk als taak op te
nemen en uit te voeren;
• Het vermogen om op eigen wijze en in eigen
volgorde taken en onderwijsprojecten te
plannen en uit te voeren.

Leraren: onmisbaar in leerproces

De leraar is in het leerproces onmisbaar. Leraren
op een daltonschool helpen leerlingen niet
alleen met het verwerken van de leerstof; ze zijn
voor de leerlingen ook inspirator en coach. Voor
een leraar is het van belang om te weten hoe
leerlingen het beste leren en om hun leerling
te kennen. Oprechte nieuwsgierigheid naar
het kind en wederzijds vertrouwen zijn hierbij
essentieel. Alleen dan kan een leraar de leerling
begeleiden, de leerling meer inzicht geven in
zijn eigen leerproces en een kind laten groeien.

Een goede leraar werkt vanuit het contact met
het kind, beheerst zijn vak en kan zijn vak op
verschillende manieren overbrengen. Hij kan
omgaan met leerlingen met een verschillende
achtergrond, levenshouding en intelligentie.
Van een daltonleraar mag u daarom
het volgende verwachten:
• Een ondernemende en zelfstandige houding;
• Een open mind om te kunnen nadenken over
eigen werk en houding;
• Een positieve houding die uitgaat van de
mogelijkheden van leerlingen;
• De wil om het schoolwerk als taak op te
nemen en uit te voeren;
• Het vermogen om in eigen tempo, op eigen
wijze en in eigen volgorde een taak te
verwerken waarin onderwijsactiviteiten over
een tijdsperiode
staan gepland;
• Kennis en kunde om leerlingen passende
begeleiding te geven zich nieuwe
vaardigheden eigen te maken om taken goed
te kunnen volbrengen;
• Gerichtheid op het vergroten van de motivatie
en het zelfvertrouwen van de leerlingen;
• Gerichtheid op de eigen ontwikkeling;
• Vanuit professionaliteit en betrokkenheid
kunnen handelen;
• Dat hij/zij het beste kan halen uit de
samenwerking met collega’s met als doel het
onderwijsaanbod te verbeteren.
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School: kleinschalig,
maatschappelijk betrokken

Als daltonschool richten we ons daarom
op het volgende:
• De leerlingen worden uitgedaagd en krijgen
de gelegenheid om te oefenen in het
plannen, organiseren, regisseren, reflecteren
en initiatief nemen;
• De leerlingen krijgen de gelegenheid om ook
met elkaar samen te werken. Dit bevordert de
sociale vaardigheden en groepsinteractie;
• Een efficiënte inrichting van tijd, ruimte
en middelen;
• Onderwijs dat is doordacht door middel van
bezinning en reflectie;
• Onderwijs dat op een didactisch open
wijze wordt gegeven en dat ruimte biedt
aan andere inzichten en werkvormen
die leerlingen in staat stellen hun taak te
volbrengen;
• Onderwijs waarbij de leerling door een coach
op een persoonlijke reis wordt meegenomen
om middels leerdoelen een eigen leertraject
uit te stippelen.

We zijn een kleinschalige school met
veel aandacht voor normen en waarden,
maatschappelijke betrokkenheid,
internationalisering en sport & cultuur, waarin
kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft
en waarin we steeds streven naar een optimale
zorg voor leerlingen en personeel. We zijn lid
van de Daltonvereniging die eens in de vier
jaar de school bezoekt en dan het predicaat
Daltonschool al dan niet verlengt. In 2018 is dit
weer voor vier jaar aan onze school toegekend.
De principes van het daltononderwijs komen
ook naar voren in de activiteiten buiten de
lessen.
De kerndoelen voor ons daltononderwijs zijn:
• Het behalen van onderwijsresultaten zoals
goede leeropbrengsten van toetsen,
schoolexamens en examens. Onze
bovengemiddelde resultaten ondersteunen
onze aanpak;
• De leerlingen stimuleren een eigen identiteit
te ontwikkelen, zodat de leerling op eigen
niveau kan bijdragen aan de maatschappij,
ondernemend kan zijn, zelfverantwoordelijk
en zelfregulerend: “mensen zonder vrees”.

Wilt u meer informatie over daltononderwijs?
Dat kan via www.dalton.nl.
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3. G
 LOBAL CITIZEN SCHOOL
(WERELDBURGERSCHAP)
Global Citizen School

Lentiz | Dalton is een Global Citizen School.
Deze scholen hebben als doel leerlingen
opleiden tot wereldburgers die goed zijn
voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij. Het streven is de
leerlingen voor te bereiden op hun rol als
wereldburger en daarbij volop gebruik te
maken van de internationale leeromgeving.
In deze leerroute is internationalisering en
versterkt talenonderwijs geïntegreerd in het
reguliere onderwijsprogramma.
Op Global Citizen scholen hebben de lessen
van alle vakken een internationaal en/of
intercultureel tintje. Er wordt bijvoorbeeld
gewerkt met het Europese online
samenwerkingsplatform eTwinning om digitale
samenwerkingsprojecten met andere Europese
scholen op te zetten. Ook is er extra aandacht
voor versterkt talenonderwijs en worden
uitwisselingen met scholen in het buitenland
ingezet om het wereldburgerschap van
leerlingen te ontwikkelen. De leerlingen houden
zelf een digitaal portfolio bij, waarmee ze laten
zien wat ze hebben geleerd.
Alle Global Citizen scholen worden door Nuffic
gevisiteerd, waarbij er wordt onderzocht of de
doelstellingen van Global Citizen voldoende in
de school zijn verankerd.

Versterkt talen onderwijs (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. Het Westland
is daar natuurlijk een goed voorbeeld van.
Het is belangrijk en vanzelfsprekend dat ook
het onderwijs zich aan deze ontwikkelingen
aanpast en leerlingen opleidt die in staat
zijn om zich staande te houden in deze
veranderende wereld. 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
computergebruik en internet is kennis van het
Engels een must.
Het Vroegtijdig Vreemde Talen onderwijs op
basisscholen groeit sterk in Nederland. Er zijn
nu al meer dan 300 basisscholen die vanaf
groep 1-2 onderwijs in het Engels geven,
waaronder ook een aantal basisscholen in het
Westland. Ook in het voortgezet onderwijs
neemt het aantal scholen met versterkt
talenonderwijs toe en komen er naast havo- en
vwo-scholen ook steeds meer vmbo-scholen die
versterkt talenonderwijs aanbieden. Tenslotte
geven steeds meer mbo- en hbo-scholen een
deel van hun opleidingen in het Engels.
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Internationale uitwisseling

In het schooljaar 2022-2023 zullen we opnieuw
een aantal uitwisselingsprojecten binnen Europa
organiseren. Leerlingen uit leerjaar 3 nemen
deel aan een internationale uitwisseling. Hierbij
gaan leerlingen een week naar school in het
buitenland, ontdekken de cultuur van het land
en verblijven daar in een gastgezin. Aan deze
projecten is ook een tegenbezoek verbonden:
de buitenlandse leerlingen komen hier naar
school en verblijven hier in het gastgezin.
Daarnaast neemt de school deel aan Erasmus+
projecten waar meerdere partnerscholen
uit Europa aan verbonden zijn. Leerlingen
die hieraan meedoen krijgen een speciale
opdracht en brengen een bezoek van een
week aan één van de deelnemende scholen.
Hier ontmoeten ze andere leerlingen van de
deelnemende partnerscholen. De leerlingen
verblijven in een gastgezin. Voorbeelden van
deze Erasmusprojecten zijn het Social Inclusion
project met scholen uit Polen, België, Portugal,
Zweden en het Anne Frank Huis als partner.
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De ervaring leert dat leerlingen een enorme
ontwikkeling doormaken als ze aan een
internationale uitwisseling deelnemen. Het is
dan ook een project waarin onderwijs en leren
de boventoon voeren: de leerlingen leren
vreemde talen toepassen in het dagelijkse leven
en komen in contact met andere culturen en
onderwijssystemen. Een uitwisseling is niet te
vergelijken met een schoolreis.
Eerdere uitwisselingen vonden plaats met
scholen in Portugal, Italië, Spanje, Polen en
Oostenrijk. De kosten worden gedragen door
subsidie van het Nuffic, een ouderbijdrage
indien u kiest voor de uitwisseling en een
schoolbijdrage.

4. LENTIZ | DALTON
Lentiz | Dalton

de verschillende vakken. Daarnaast zijn er uren
waarin de leerling extra kan werken aan een vak.
Dat kan een vak zijn dat de leerling lastig vindt en
extra uitleg krijgt of de tijd neemt om wat meer
met dit vak te oefenen. Het kan ook zijn dat de
leerling juist verdieping zoekt in het vak dat hem
makkelijk afgaat. Elke leerling heeft een eigen
coach die helpt om de juiste keuzes te maken
en te reflecteren op de gemaakte keuzes van
de leerling. Ook helpt de coach de leerling te
ontdekken waar kwaliteiten en ontwikkelpunten
van de leerling liggen, zodat de leerling het
beste uit zichzelf kan halen.

Waarom Dalton MAVO?

• Het werken vanuit de Daltonvisie;

Lentiz | Dalton is van oorsprong een bijzonder
openbare school die zich uitsluitend
richt op de theoretische leerweg van het
vmbo. In vier jaar tijd worden de leerlingen
optimaal voorbereid op het middelbaar
beroepsonderwijs. Het onderwijs wordt
verzorgd volgens de Daltongedachte waarbij
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid,
reflectie en samenwerken centraal staan.
De school profileert zich als een kleinschalige
school met veel aandacht voor normen en
waarden, maatschappelijke betrokkenheid,
internationalisering en sport en cultuur.

Bij Lentiz | Dalton MAVO zorgen we met elkaar
voor een veilige school met een fijne sfeer.
Persoonlijke aandacht en kleinschaligheid
is belangrijk en met inzet en energie zorgt
de school voor een respectvolle omgeving.
Door middel van het daltononderwijs worden
de leerlingen gestimuleerd om zelfstandig
te werken en om zelf beslissingen te durven
nemen om zo vertrouwen te krijgen in zichzelf
en in de ander.
Wij vinden elke leerling uniek, want elke leerling
heeft zijn eigen ambities en talenten. Het
onderwijs is zo ingericht dat de basis voor elke
leerling hetzelfde is. Elke leerling heeft een vast
aantal minimum uren in het rooster staan voor

Lentiz | Dalton MAVO kenmerkt zich door:

• Het aanbieden van les-, taak- en huiswerk

als één geheel;

• Het steeds meer betrekken van de leerlingen
•
•
•
•
•
•

bij de gehele organisatie;
Het integreren van het ICT-onderwijs in de
vakken;
Het in gesprek gaan mét de leerlingen, in
plaats van tegen de leerlingen praten;
Het beperken van de lesuitval;
Het open overleggen met de ouders;
Het creëren van ruimte voor culturele,
creatieve en sportieve ontwikkeling;
Het stimuleren van de betrokkenheid van
de ouders.
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Lentiz | Dalton Het Groene Lyceum

Voor welke leerlingen

In een versneld traject gaan theorie en praktijk
hand in hand. Dalton Het Groene Lyceum
bereidt leerlingen met een ondernemende
instelling optimaal voor op het hoger
beroepsonderwijs. Het diploma is meer
dan alleen een geldig startbewijs: Wie
slaagt op Dalton Het Groene Lyceum mag
ervan uitgaan dat hij of zij ook echt bagage
heeft om succesvol het hbo te doorlopen.
Samenwerken, plannen, projectmatig werken
en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen
leerproces zijn kernwoorden binnen het hbo.

Waarom Dalton Het Groene Lyceum?

Vóór de start van Dalton Het Groene Lyceum
konden leerlingen met voldoende capaciteiten
zich alleen via een algemeen vormende
vooropleiding voorbereiden op het hbo. Voor
de meer ondernemend ingestelde leerling met
voldoende leercapaciteiten was er geen passend
alternatief.
Dalton Het Groene Lyceum neemt een unieke
positie in binnen het aanbod van voortgezet
onderwijs na het basisonderwijs. Enerzijds
worden er algemene vakken aangeboden,
daarnaast wordt er beroepsonderwijs gegeven
met de nodige stages buiten de (school)
deur. De algemeen vormende vakken worden
in leerjaar 3 en 4 op hoog niveau gegeven,
om aansluiting op het hbo te waarborgen.
Leerlingen behalen versneld twee diploma’s:
een mavo-diploma en een mbo niveau
4-diploma. De leerlingen op Dalton Het
Groene Lyceum volgen in het mbo-deel de
opleiding manager retail.
Door het aanbieden van zowel kennis op
een hoog niveau en de ontwikkeling van
beroepscompetenties is Dalton Het Groene
Lyceum een ideale voorbereiding op het hbo.
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Dalton Het Groene Lyceum is een
opleiding met een specifiek ontwikkelde
onderwijsmethodiek. Het advies van de
basisschool is richtinggevend. Van potentiële
leerlingen wordt verwacht dat zij over een
meervoudige intelligentie beschikken.
Daarmee wordt bedoeld dat leerlingen
in staat moeten zijn om zelf de meest
passende oplossing voor een probleem
te zoeken. Bovendien moeten ze veel
doorzettingsvermogen hebben om vanuit
praktijksituaties te leren.
Het is belangrijk dat leerlingen kennis
verwerven maar daarnaast ook werken
aan vaardigheden en hun persoonlijke
ontwikkeling. Dalton Het Groene Lyceum is
dan ook bijzonder geschikt voor leerlingen
die zelfstandig, sociaal vaardig, creatief en
ondernemend zijn.

5. ONZE SCHOOL
Onderwijsdoelen voor het schooljaar
2022-2023

• We geven ouders meer in- en overzicht waar
de leerling in zijn/haar leerproces staat. Dat
kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een
oudercursus.
• Om de taalvaardigheid te versterken starten we
in leerjaar 1 met een kwartier lezen per dag.
• We bieden extra onderwijsuren aan waar
leerlingen de gelegenheid krijgen voor extra
begeleiding, verwerking van lesstof en/of
uitleg.
• We organiseren meer gesprekken met ouderen leerlingpanels.
• In het beroepsgerichte vak geven we meer
aandacht aan digitale vaardigheden.

Pestprotocol: “Pesten is niet cool”

‘Art 1. Allen die zich in Nederland bevinden,
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook,
is niet toegestaan.’
Een van de uitgangspunten van onze school is:
“leren en je prettig en veilig voelen op school,
horen bij elkaar”. We spreken hiermee heel
duidelijk uit dat we al onze leerlingen een
veilig pedagogisch klimaat willen bieden
waarin zij zich harmonieus kunnen ontwikkelen
en waarin goede leerprestaties mogelijk zijn.
Leraren, onderwijsondersteunend personeel en
schoolleiding bevorderen deze ontwikkeling
door het scheppen van een open en prettige
werksfeer in de klas en daarbuiten. De coach
heeft daarbij een centrale rol.
Er is op onze school ruimte voor iedereen
om zichzelf te zijn, zolang de afgesproken
regels niet worden overtreden en zolang
iemands persoonlijke grenzen niet worden
overschreden. Pesten betekent dat iemand wél
over de grens is gegaan van een ander. Pesten
kan verschillende vormen aannemen: verbaal
pesten (ook via filmpjes op mobieltjes, internet
en chatprogramma’s), fysiek pesten, intimideren,
isoleren en het vernielen of stelen van
eigendommen.
Onze school heeft een zogeheten pestprotocol
opgesteld, om pesten te herkennen, te
voorkomen en te bestrijden. Ook staat in het
protocol wat de aanpak is op het moment dat
er sprake is van pesten. Daarbij spelen vijf
partijen een rol: niet alleen de pester en de
gepeste, maar ook de klas,
het personeel en de ouders.
Het pestprotocol is geschreven voor de
leerlingen, hun ouders en personeel van de
school. Dit protocol is te vinden op onze website.
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Protocol Social Media: 			
Sterker met Social Media

het daarbij van groot belang is dat de informatie
zorgvuldig wordt uitgewisseld. Steeds vaker
hebben we te maken met gescheiden ouders
die beiden informatie van de school willen
ontvangen.
Er is een protocol opgesteld hoe wij hiermee
omgaan indien de ouder(s)/verzorger(s) van
onze leerlingen gescheiden zijn. Dit protocol is
te vinden op onze website.

Lentiz onderwijsgroep is zich ervan bewust
dat sociale media zoals Twitter, Snapchat,
Facebook en Instagram een onlosmakelijk
onderdeel zijn van de huidige samenleving
en de leefomgeving van haar leerlingen en
hun ouders. Ze bieden de mogelijkheid om
te laten zien dat je trots bent op je school en
kunnen een bijdrage leveren aan een positief
imago van Lentiz onderwijsgroep. Het is echter
van belang te beseffen dat je met berichten
op sociale media (onbewust) de goede
naam van de school, leraren of leerlingen
ook kunt schade. Lentiz ziet het (mede) als
haar verantwoordelijkheid om leerlingen en
studenten te leren de voordelen van de sociale
media te benutten, maar ook om de nadelen
bespreekbaar te maken.
Om mogelijke schadelijke effecten van het
gebruik van Social Media te voorkomen is
er een protocol opgesteld. Dit protocol is te
vinden op de website.

Protocol medisch handelen

Schoolpersoneel wordt regelmatig
geconfronteerd met leerlingen die klagen over
pijn die meestal met eenvoudige middelen
te verhelpen is, zoals een paracetamol tegen
hoofd- en buikpijn. Het uitgangspunt op
onze school is dat geen (vrij verkrijgbare of
voorgeschreven) medicijnen op school worden
verstrekt aan leerlingen.
Wanneer er sprake is van een (lichte)
verwonding zijn pleisters, verbandmiddelen en
een medewerker met een BHV- en/of EHBOcertificaat op school aanwezig. Aangezien
het schoolpersoneel niet weet of een leerling
andere medicatie gebruikt, welke reactie dit
kan opleveren en of er sprake is van allergieën,
worden er geen medicijnen meer meegegeven.
Mocht een leerling langdurig medicijnen
moeten gebruiken dan is de leerling hier zelf
verantwoordelijk voor. Ouders stellen de school
wel op de hoogte van het medicijngebruik.

Protocol informatieverstrekking
gescheiden ouders

Op veel momenten voorafgaand aan en tijdens
de schoolloopbaan van onze leerlingen vindt
communicatie plaats over de studievoortgang
en eventueel sociaalpedagogische
ontwikkelingen.
Lentiz onderwijsgroep vindt dat hierin de zorg
voor haar leerlingen voorop moet staan en dat
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Het protocol medisch handelen is te vinden op
de website.

Burgerschap binnen Lentiz | Dalton

Sinds 2006 is thema ‘burgerschap’ landelijk
op de agenda gezet en Lentiz | Dalton MAVO
onderschrijft het belang van het stimuleren van
actief burgerschap bij haar leerlingen.
De overheid omschrijft actief burgerschap als:
“De bereidheid en het vermogen om deel uit
te maken van de gemeenschap en daar een
actieve bijdrage aan te leveren”. Hieruit afgeleid
heeft Dalton MAVO & Het Groene Lyceum
een eigen visie ontwikkeld op burgerschap.
Burgerschap is een veelomvattend begrip. Er
wordt binnen de school zeer veel gedaan om
burgerschap te stimuleren. Voorbeelden
hiervan zijn o.a. de maatschappelijke
stage, internationalisering, onderwijs over
de basisprincipes van onze samenleving,
taalonderwijs, het laten deelnemen van
leerlingen aan sollicitatiegesprekken, maar ook
de voorbeeldfunctie die de leraren trachten
te vervullen in de dagelijkse omgang met
leerlingen en met elkaar.
In het kader van het stimuleren van burgerschap
zijn de volgende kernwaarden geformuleerd:
• Democratie. Leerlingen hebben kennis over
democratie en politieke besluitvorming en
ontwikkelen democratische vaardigheden;
• Participatie. Leerlingen doen mee aan de
samenleving zowel binnen als buiten de
school;
• Identiteit. Leerlingen ontwikkelen een eigen
identiteit. Dit is belangrijk voor de mate van
verantwoordelijkheid waar de Nederlandse
samenleving een beroep op doet.

jezelf maar ook voor een ander.
Het aantal uren dat leerlingen op een vmboschool maatschappelijke stage moeten lopen
is 30.
Voorbeelden van maatschappelijke stages
zijn het geven van computerles aan ouderen
in een bejaardenhuis, training geven op de
sportclub, meehelpen met het schoonhouden
van een natuurgebied, het organiseren van
een buurtfeest of het helpen van stichting
Jarige Job.
Ook vragen wij regelmatig hulp aan
leerlingen bij schoolse activiteiten zoals de
open dag en bijvoorbeeld voorlichting aan
basisschoolleerlingen. De maatschappelijke
stage stimuleert een ontmoeting tussen
groepen die elkaar normaal gesproken
niet zo snel opzoeken. Het draagt bij aan
betrokkenheid tussen mensen en laat jongeren
ontdekken hoe leuk het kan zijn om iets voor
een ander te doen. Bovendien leert het de
leerlingen zich verantwoordelijk te voelen voor
anderen, de buurt, de omgeving, kortom: voor
de maatschappij.
Bij de maatschappelijke stage wordt er
gewerkt met een stage-overeenkomst die
afgesloten wordt tussen ouders/leerling,
school en stage-aanbieder.
Leerlingen documenteren en reflecteren op
hun verschillende maatschappelijke stages
in hun digitaal portfolio. Voor vragen over de
maatschappelijke stage kunt u terecht bij de
MAS-coördinator, Charlotte Reij.

Maatschappelijke stage

Onze school is al sinds 2005 actief met de
maatschappelijke stage en loopt hiermee
voorop in vergelijking met andere scholen.
De maatschappelijke stage is geen gewone
stage waarmee praktijkervaring wordt
opgedaan, maar gaat om jezelf inzetten
voor een maatschappelijk doel. Kortom, een
maatschappelijke stage doe je niet alleen voor
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6. INFORMATIEVOORZIENING NAAR
OUDER(S)/VERZORGER(S)
Voor zaken die snel aandacht nodig hebben is het
uiteraard altijd mogelijk om contact op te nemen
met school. Daarvoor hoeft u niet te wachten
totdat er een coachgesprek of spreekavond is
gepland. Het contact met ouders vinden we erg
belangrijk. Op de hieronder beschreven manieren
proberen we de contacten zo goed mogelijk te
stroomlijnen. Onze stelregel is dat we beter teveel
telefoontjes kunnen plegen dan één te weinig.

Digitale nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief wordt voorafgaand aan
een vakantie gepubliceerd op onze website en
verspreid via e-mail.

Brieven/e-mail

Naast de schoolgids zijn er diverse andere
informatiebronnen voor leerlingen en ouders.

Ouders en leerlingen ontvangen regelmatig
brieven en/of e-mail van de school met
bijvoorbeeld de uitnodiging voor een
spreekavond of een excursie. In plaats van het
versturen van brieven worden deze ook vaak
aan de leerlingen meegegeven.

Informatiemomenten

Internet

Voor elk leerjaar wordt in het begin van het
schooljaar een avond georganiseerd waarop
u kennis kunt maken met de coach van uw
kind. Gedurende het schooljaar kunnen extra
informatieavonden worden gehouden over
bijvoorbeeld de vakkenpakketkeuze of het
examen.

De school heeft een website met actuele
informatie over de school: www.lentiz.nl/dalton.

Somtoday

Spreekmiddag en -avonden

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
worden twee keer per jaar uitgenodigd voor
een ouder-kind-coachgesprek om de voortgang
van de leerling te volgen. Halverwege het
schooljaar is er de mogelijkheid ook met
vakleraren in gesprek te gaan. Hier wordt u
te zijner tijd over bericht en u krijgt dan de
mogelijkheid om voor deze spreekmiddag en
-avond gesprekken aan te vragen.

Jaarplanning

Op de website kunt u de actuele jaarplanning
inzien. We adviseren om voor de meest
actuele versie altijd op de website te kijken en
niet aan het begin van het jaar uit te printen.
Er worden namelijk nog weleens wijzigingen
doorgevoerd.
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Lentiz | Dalton maakt gebruik van Somtoday.
Hierin is de absentenregistratie opgenomen,
worden resultaten genoteerd en zien de
leerlingen hun rooster. Deze digitale omgeving
is ook toegankelijk voor de ouder(s)/
verzorger(s). Zij kunnen met een eigen account
met hun zoon of dochter meekijken.

7. KWALITEIT
De Onderwijsinspectie toetst de kwaliteit van
iedere school. De resultaten daarvan worden
verwerkt in zogeheten opbrengstenkaarten.
Daarnaast houden we ook zelf enquêtes over
kwaliteit en tevredenheid, zowel onder ouders
als onder leerlingen en oud-leerlingen. Ook
voeren we imago-onderzoek uit, onder meer onder de basisscholen in de regio. Tenslotte toetst
de Daltonvereniging Nederland elke vier jaar of
onze school voldoende volgens de principes van
het daltononderwijs werkt. De groene lycea hebben de intentie om in de lijn van daltononderwijs
interne kwaliteitsonderzoeken te starten.
Met de resultaten van onze eigen onderzoeken,
de jaarlijkse kwaliteitstoets van de Onderwijsinspectie en de toets van de Daltonvereniging
kunnen we ons onderwijs blijven verbeteren,
maar kunnen we ook werken aan de sfeer en de
activiteiten buiten de lessen.

Onderwijsinspectie

De laatste keer dat de inspectie onze school
(in oktober 2019) bezocht in het kader van
het periodiek kwaliteitsonderzoek was het
eindrapport positief. Op alle acht onderzochte
domeinen leverde het bezoek een positief beeld
op. Het thema ‘schoolklimaat’ werd zelfs met de
maximale score gehonoreerd.
Ook het afgelopen jaar is er door de inspectie
voor alle scholen voor voortgezet onderwijs een
opbrengstenkaart samengesteld. De kaarten zijn
te vinden op internet: www.onderwijsinspectie.nl.
Op de volgende pagina is de opbrengstenkaart
van 2020 afgedrukt. Het betreft hier de
examenresultaten van 2019.
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Onderwijsresultaten

Lentiz | Dalton

Onderwijsresultaten 2020
Lentiz, Dalton Mavo & Het Groene
Lyceum

2672 LD Naaldwijk

14YD-9

Stichting Lentiz Onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting voor BVE en VO in het

ONDERBOUW
Onderwijspositie t.o.v. advies po

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%

Onderbouwsnelheid

100%
norm
95,42%

95%
90%
85%
norm
-10,05%

17/18

18/19

19/20

80%

Driejaarstotaal

75%

16/17

17/18

18/19

Driejaarstotaal

BOVENBOUW
Bovenbouwsucces

Examencijfers

(Driejaarstotaal)

(Driejaarstotaal)

7,5

100%
95%

7,0

90%
85%

6,5

80%
75%

6,0

70%
65%
norm

5,5

vmbo g/t

norm

86,77%

BOVENBOUW
vmbo g/t
6,19

Dit resultatenoverzicht is een berekening op basis van de gegevens in het Basisregister Onderwijs van
DUO. De inspectie geeft pas een definitief oordeel over de resultaten na een onderzoek op de school.
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Berekeningen 2020
Bevoegd gezag

Stichting Lentiz Onderwijsgroep, samenwerkingsstichting voor BVE en VO inBevoegd
het Westland
Noord
gezagen
nr.de Nieuwe Waterweg
31137

Naam school

Lentiz, Dalton Mavo & Het Groene Lyceum

Adres

Professor Holwerdalaan 62

Plaats

2672 LD Naaldwijk

BRIN-Vestnr.

Onderwijspositie t.o.v. advies po
Vergelijkingsgroep

14YD-9

Onderbouwsnelheid

VMBO-breed en VMBO-breed/HAVO

2017-2018

-15,08%

2016-2017

97,09%

2018-2019

-16,93%

2017-2018

98,70%

-12,27%

2018-2019

2019-2020

-14,88%

Gem 3 jaar
Norm

-10,05%
onder de norm

Resultaat
Bovenbouwsucces

VMBO B

VMBO K

98,40%

Gem 3 jaar

98,04%

Norm (na correctie)

boven de norm

VMBO G/T

2016-2017

96,50%

2017-2018

97,12%

2018-2019

95,48%

VWO

HAVO

VWO

86,77%
boven de norm

Resultaat
VMBO B

VMBO K

VMBO G/T

2016-2017

6,59

2017-2018

6,44

2018-2019

6,32

Gem 3 jaar

6,45

Norm (na correctie)

6,19

Resultaat

HAVO

96,38%

Gem 3 jaar
Norm (na correctie)

Examencijfer

95,42%

Resultaat

boven de norm
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In, door- en uitstroomgegevens

Aan het einde van het schooljaar worden de
besluiten genomen over bevordering, doublure,
advisering e.d. De gegevens voor het afgelopen
schooljaar (2020-2021) van alle leerlingen zijn:
Totaal:
Bevorderd-geslaagd
Tussentijds toegelaten
Tussentijds van school
Bevorderd van school
Niet bevorderd, van school
Niet bevorderd, doublure

801
757
1
3
6
8
30

leerlingen
94,5 %

Leerjaar 1
Bevorderd-geslaagd
Tussentijds toegelaten
Tussentijds van school
Bevorderd van school
Niet bevorderd, van school
Niet bevorderd, doublure

138
135
0
0
3
0
0

leerlingen
97,8 %

Leerjaar 2
Bevorderd-geslaagd
Tussentijds toegelaten
Tussentijds van school
Bevorderd van school
Niet bevorderd, van school
Niet bevorderd, doublure

165
149
0
0
1
5
10

leerlingen
90,3 %

Leerjaar 3
Bevorderd-geslaagd
Tussentijds toegelaten
Tussentijds van school
Bevorderd van school
Niet bevorderd, van school
Niet bevorderd, doublure

223
213
1
2
2
1
7

leerlingen
95,5 %

Leerjaar 4
208
Tussentijds toegelaten
0
Tussentijds van school
1
Aantal geslaagden
116
Aantal geslaagd-bevorderd HGL 5
Niet geslaagd, van school
2
Niet geslaagd, VAVO
1
Niet geslaagd, doublure
9
Vroegtijdig teruggetrokken
2

leerlingen

Leerjaar 5 HGL
Tussentijds van school
Aantal geslaagden
Aantal bevorderd
Niet geslaagd, van school
Niet bevorderd, doublure

46
0
27
18
0
1

leerlingen

Leerjaar 6 HGL
Tussentijds van school
Aantal geslaagden
Niet geslaagd, van school
Niet geslaagd, doublure

21
0
21
0
0
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55,7 %
74

58,7 %

leerlingen
100 %

Instroomgegevens

Hieronder staan het aantal aanmeldingen van de
afgelopen jaren. Deze cijfers zijn samengesteld
uit aanmeldingen leerjaar 1 + instroom in leerjaar
2, 3 en 4:
Dalton MAVO
2017

148

(124 + 16 + 5 + 3)

2018

112

(102 + 3 + 2 + 5)

2019

123

(117 + 1 + 2 + 3)

2020

90

(81 + 5 + 3 + 1)

2021

73

(66 + 1 + 6)

Dalton Het Groene Lyceum
2017

53

(46 + 1 + 5 + 1)

2018

97

(93 + 3 + 1 + 0)

2019

100

(92 + 6 + 3 + 0)

2020

88

(80 + 7 + 1 + 0)

2021

54

(51 + 2 + 1)

Novilab
2021

Permanent onze kwaliteit verbeteren

We maken gebruik van eigen kwaliteitszorgonderzoeken. De school houdt daarvoor
telkens terugkerende enquêtes onder
leerlingen, personeel en ouders. De volledige
verslagen van deze onderzoeken liggen ter
inzage op school.
Een samenvatting van de uitkomsten van
de verschillende onderzoeken levert het
volgende beeld:
• De cultuur is te typeren als open;

• Ouders en basisscholen zijn erg tevreden;

• Sterke punten van de school betreffen vooral

de “zachte” kant, zoals sfeer en klimaat,
opvoedkundige aanpak en kleinschaligheid;
• Het tl- of mavo-profiel kan volgens de
basisscholen nog verder worden versterkt;
• De ouders zijn het minst tevreden over de
lesuitval (score 3,1 op 5-puntsschaal).

De leerlingen vervullen een belangrijke
rol in kwaliteitszorg. Zij nemen deel aan de
verschillende enquêtes, maar ze hebben ook
een actieve rol in de beoordeling van hun
(aankomende) leraren.
Zo neemt regelmatig één leerling deel aan
de sollicitatiegesprekken met nieuwe leraren.
Zij doen dat aan de hand van de zogeheten
Roos van Leary, een analysemodel dat in de
psychologie wordt gebruikt om inzicht te geven
in gedrag en samenwerking.
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Op de website www.schoolkompas.nl,
waarin scholen in heel Nederland met elkaar
worden vergeleken, zijn ook de resultaten en
beoordelingen van Lentiz | Dalton te vinden.
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8. DE DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK
Het lesrooster

Het lesrooster wordt aan het begin van het schooljaar uitgelegd aan de leerlingen. Normaal gesproken
werken we het gehele jaar met hetzelfde rooster.
Lentiz | Dalton MAVO

Lentiz | Dalton Het Groene Lyceum

Lestijden

Lestijden

08.30

- 09.15

08.30

- 09.15

09.15

- 10.00

09.15

- 10.00

10.00

- 10.45

10.00

- 10.15

10.45

- 11.00

10.15

- 11.00

11.00

- 11.45

11.00

- 11.45

11.45

- 12.30

11.45

- 12.15

12.30

- 13.00

12.15

- 13.00

13.00

- 13.45

13.00

- 13.45

13.45

- 14.30

13.45

- 14.00

14.30

- 14.45

14.00

- 14.45

14.45

- 15.30

14.45

- 15.30

15.30

- 16.15

15:30 - 16:15

16.15

- 17.00

16:15 - 17:00

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

De lessen lopen meestal tot 16.15 uur. Dit betekent niet dat de schooldag dan is afgelopen.
Leerlingen en studenten die nog een coachgesprek hebben of een samenwerkingsopdracht,
toets of inhaalwerk moeten maken kunnen dit tot 17.00 uur op school doen.
Het 10e uur wordt niet ingeroosterd met reguliere lessen. Dat betekent niet dat de schooldag
dan altijd is afgelopen. Leerlingen en studenten die nog een coachgesprek hebben of een
samenwerkingsopdracht, toets of inhaalwerk moeten maken kunnen dit tot 17.00 uur op school doen.
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De individuele coachingsgesprekken zijn
gericht op de doelen die de leerlingen
gesteld hebben. Tijdens de coachuren komen
er belangrijke gebeurtenissen van de dag
of week aan bod. Ook wordt er aandacht
besteed aan het leerproces van de leerlingen
en de groepsvorming binnen de coachgroep.
Vervolgens zijn er lesblokken voor alle
leerlingen waarin alle vakken voorbij komen.
Tijdens deze blokken bieden leraren
leeractiviteiten aan waarvoor een leerling zich
kan aanmelden of wordt uitgenodigd.

• Bij het bezoek aan een arts, orthodontist e.d.

gelden de volgende regels:
- Streven naar afspraken buiten schooltijd;
- Schriftelijk verzoek meegeven aan de
leerling, indienen bij de receptioniste.

Fietsenstalling

De school ligt aan de rand van Naaldwijk.
Leerlingen komen uit het hele Westland en uit
(delen van) Den Haag, Rijswijk, Delft, Hoek van
Holland, Maassluis en Maasland. De meesten
komen met de fiets naar school. Bij binnenkomst
plaatst de leerling de fiets in de fietsenstalling op
het plein. Met het openbaar vervoer is de school
ook goed te bereiken (informatie over openbaar
vervoer: tel.: 0900-9292, of via internet:
www.9292.nl).

Onderwijstijd

We bedoelen met onderwijstijd niet alleen
de wekelijkse planning van de lestijden. Op
onze school vindt onderwijs plaats tussen
8:00 - 17:00 uur. Natuurlijk krijgen leerlingen
een duidelijke planning/rooster, maar het is
mogelijk dat we tijdens het schooljaar daarvan
afwijken. Soms vindt ‘’schooltijd’’, onder
begeleiding, ook buiten het schoolgebouw
plaats.

Kluisjes

De leerlingen huren elk jaar een kluisje. Zij
kunnen hier aan het begin van de dag hun
spullen in plaatsen. Tijdens de lessen is het
niet toegestaan de kluisjes te openen. In
het eerste schooljaar wordt voor het kluisje
€ 10,- borg betaald. De leerling ontvangt
hiervoor twee sleutels. Als aan het einde van
de schoolloopbaan de twee sleutels worden
ingeleverd, krijgt de leerling de borgsom
terugbetaald.

Talentontwikkeling

Als school willen wij leerlingen de kans bieden
om hun talent te ontdekken en verder te
ontwikkelen op bijvoorbeeld het gebied van
toneel, sport, muziek en dans. Na schooltijd en
tijdens daltonwerktijduren is er een blok van
anderhalf uur waarin leerlingen op vrijwillige
basis kunnen kiezen voor deze talentgroepen.

Te laat

Leerlingen starten de dag met hun eerste
les. Leerlingen behoren te weten dat zij
ongeveer 10 minuten voor aanvang aanwezig
moeten zijn, zodat de les op tijd kan
beginnen. Wanneer een leerling gedurende
de lesdag te laat komt, meldt de leerling zich
bij de conciërge. De conciërge registreert
de melding in Somtoday. Bij meerdere
overtredingen kunnen diverse maatregelen
getroffen worden:
• Brief naar ouders;
• Gesprek met ouders;
• Inschakelen leerplichtambtenaar;
• Halt-straf, eventueel een proces-verbaal van
het openbaar ministerie.

Roosterwijzigingen

De roosters worden dagelijks bijgewerkt en
zijn zichtbaar in Somtoday en op
myx-lentiz.xedule.nl.

Ziek of naar de dokter

Bij ziekte en andere onvoorziene
omstandigheden:
• Bel de school (0174-624710) of mail naar
absentie-dal@lentiz.nl voordat de lessen beginnen;
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Leswisseling

Tussen de lessen door moeten de leerlingen
meestal van lokaal wisselen. Ook hier geldt dat
de leerlingen, indien er gewisseld moet worden,
op tijd het lokaal moeten bereiken.
De te-laat-regels gelden dus niet alleen
aan het begin van de dag maar ook voor de
andere lessen.

Pauze

In de kleine en grote pauze mogen de
leerlingen het schoolterrein niet af. Er is in het
gebouw een kantine met goed gesorteerde
gezonde producten.
Meerdere collega’s houden, samen met
een corveeploeg van vier tot zes leerlingen,
toezicht in de kantine en op het schoolplein
en zorgen ervoor dat deze weer opgeruimd
worden achtergelaten.
De leerlingen mogen tijdens de pauze niet in de
lokalen, gangen en het trappenhuis zijn.

Het einde van de dag

Aan het einde van de dag, per klas is dat
tijdstip wisselend, verlaten de leerlingen het
schoolterrein. We hebben de afspraak dat ze
niet voor het schoolterrein blijven hangen, zodat
eventuele overlast voor de omgeving tot een
minimum beperkt kan blijven. Met regelmaat
vragen we leerlingen om te helpen het
schoolterrein en de directe omgeving van de
school op te ruimen. Bij eventuele dagexcursies
blijft de school altijd open, zodat er altijd
iemand is om de reizigers op te vangen.

Rode kaart

Indien een leerling uit de les wordt gestuurd,
haalt de leerling een rode kaart bij de conciërge
en moet de les worden ingehaald bij de
vakdocent. Zodra de leerling twee keer uit de
les wordt gestuurd, haalt de leerling ook een
uur in bij de coach. Bij een derde keer uit de
les worden gestuurd, volgt een gesprek met de
coach, de teamcoördinator wordt geïnformeerd
en wordt er een plan van aanpak gemaakt in
een OKC-gesprek. De ouders ontvangen tevens
een brief.
Bij vier keer of meer eruit: er volgt een plan van
aanpak en de teamleider wordt geïnformeerd.

Gebruik oortjes, telefoons, laptops

Laptops zijn dicht tijdens uitleg van de leraar.
Oortjes worden alleen gebruikt bij toestemming
van de leraar tijdens zelfstandig werken.
Telefoons worden aan het begin van de les
ingeleverd bij het telefoonhotel.

Spijbelen

Bij spijbelen wordt een brief naar huis gestuurd
en dient de leerling de tijd dubbel in te halen.
Bij meerdere keren spijbelen wordt de leerplicht
geïnformeerd.
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Lesuitval, vervanging en opvang

Mocht een leraar afwezig zijn, dan wordt die
indien mogelijk vervangen door een collega. Op
die manier proberen we de lesuitval te beperken.
In sommige gevallen gaan de leerlingen, onder
toezicht van een leraar, zelfstandig aan de slag.

Afwezigheid en schoolverzuim

• Het verlof kan nooit aan het begin van het

schooljaar worden gegeven;

• Verzoek voorzien van werkgeversverklaring;
• Er kan per jaar één keer extra verlof

aangevraagd worden met een maximum van
tien aaneengesloten dagen.

Op onze website kunt u het aanvraagformulier
voor bijzonder verlof vinden. Deze aanvraag
dient u bij de teamcoördinator van het juiste
leerjaar in te leveren. De aanvraag wordt dan
zo snel mogelijk verwerkt. Een uitgebreid
leerplichtoverzicht kunt u vinden op de site van
de gemeente Westland.

De afwezigheidregistratie is geautomatiseerd in
Somtoday en is in handen van de receptionist.
Op elk gewenst moment is er een overzicht op
te vragen van hoe vaak een leerling afwezig
is geweest. Overheid en school willen het
schoolverzuim minimaliseren. Hier wordt actief
beleid op ingezet. Leerlingen die regelmatig te
laat komen en/of spijbelen kunnen in aanraking
komen met de leerplichtambtenaar.

Aansprakelijkheid

Schorsing en verwijdering

In sommige gevallen kan een leerling
geschorst worden. Vaak is daar een proces van
kleinere straffen aan vooraf gegaan. In enkele
gevallen kan de schoolleiding meteen tot
schorsing overgaan.
Een voorbeeld van een reden voor
onmiddellijke schorsing is het afsteken, dan
wel verhandelen van vuurwerk. Bij schorsing
worden altijd de ouder(s)/verzorger(s) en de
leerplichtambtenaar geïnformeerd.
Komt het tot een verwijderingsprocedure
dan zal dat gebeuren in overleg met de
leerplichtambtenaar en dan verplicht de school
zich tot het vinden van een andere vorm van
onderwijs.

Verlof

Bij verlofregelingen voor leerlingen wegens
familieomstandigheden (bijvoorbeeld huwelijk,
jubileum, begrafenis), geldt dat wij vooraf een
schriftelijk bewijs willen hebben van de datum
en de reden.
In overleg met de leerplichtambtenaar wordt
aan de naleving van deze regels aandacht
besteed.
Bij het aanvragen van extra vakantiedagen
gelden o.a. de volgende spelregels:
• Minimaal acht weken voor de vertrekdatum
aanvragen bij de teamcoördinator;
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De school en het personeel zijn niet
aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of
vermissing van fietsen of andere voorwerpen.
Ook adviseren wij tijdens de sportlessen de
waardevolle spullen in je kluisje te bewaren.
De school is hier niet aansprakelijk voor. Een
dergelijk voorval moet wel gemeld worden
aan de school. Als er aan het gebouw, het
meubilair of bezittingen van anderen schade
is toegebracht, dan wordt dat gemeld bij de
coach. Opzettelijk aangebrachte schade is een
ernstige zaak die om verdere aanpak vraagt.
Indien mogelijk zullen de kosten altijd worden
verhaald op de veroorzaker van de schade. Van
diefstal doen wij altijd aangifte bij de politie.

Cameratoezicht

In en rondom de school hebben wij camera’s
hangen. Het doel van het cameratoezicht is
gericht op het voorkomen en/of opsporen
van strafbare feiten en het beschermen van
eigendommen. De beelden worden alleen
in geval van calamiteit bekeken en indien
nodig veiliggesteld voor verder onderzoek.
Camerabeelden worden een beperkte periode
bewaard.

Fotografie

In de loop van het jaar worden er regelmatig
foto’s genomen op school bij de diverse
activiteiten. Deze foto’s verschijnen vaak ter
illustratie van de gebeurtenissen op onze
website. Er wordt ook fotomateriaal gebruikt
voor promotionele doeleinden. Bij de start van
het schooljaar kunt u als ouder(s)/verzorger(s)
in Somtoday aangeven of uw wel of geen
toestemming geeft voor het gebruik van foto’s.
Meer informatie is te vinden op onze website.

Audio-, visuele- en andere
(communicatie)apparatuur

Het gebruik van audio-, visuele- en andere
(communicatie)apparatuur is alleen toegestaan
op door de directeur aangewezen plaatsen.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming
van de betrokkenen, beelden en/of geluid te
plaatsen van leraren en/of medeleerlingen. Er
kunnen door de schoolleiding, leraren of door
de schoolleiding aangewezen personen van
buiten de school beeld- en geluidsopnamen
gemaakt worden voor interne educatieve
doeleinden. Indien hier bezwaar tegen bestaat
dienen ouders dit bij aanmelding van hun kind
te vermelden.
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9. LENTIZ | DALTON
Organisatie MAVO

Toelating

De leerlingen krijgen vanuit de basisschool
een advies. Dit advies is richtinggevend voor
de eventuele toelating op school. Begin april
vergadert de toelatingscommissie van de
school.

Teamleider		
• Ben Vrolijk
Teamcoördinator leerjaar 1, 2 en 3
• Laurens van der Hoeven

Onderwijstijd

Teamcoördinator leerjaar 4
• Nanda de Roo

Leerjaar 1
946 uur
Aangeboden vakken zijn Nederlands,
Engels, wiskunde, biologie, aardrijkskunde,
geschiedenis, kunst, lichamelijke opvoeding,
beroepsgerichte vak en basegroup. Voor Het
Groene Lyceum ook nog Praktische Sector
Oriëntatie, economie en natuur- en scheikunde.

Decaan
• Michelle Mouton
Secretaris eindexamen
• Renate Kouwenhoven-Durand

Organisatie Dalton Het Groene Lyceum
Teamleider
• Ben Vrolijk
Teamcoördinator leerjaar 1, 2 en 3
• Myrna Tanis

Leerjaar 2
975 uur
Aangeboden vakken zijn Nederlands, Engels,
Duits, wiskunde, biologie, aardrijkskunde,
geschiedenis, economie, natuur- en scheikunde,
kunst, lichamelijke opvoeding en basegroup.
Voor Het Groene Lyceum ook nog Onderzoeken
& Ondernemen.
Leerjaar 3
926 uur
Aangeboden vakken zijn Nederlands, Engels,
Duits, wiskunde, biologie, aardrijkskunde,
geschiedenis, economie, natuur- en scheikunde,
maatschappijleer 1, maatschappijkunde, kunst,
lichamelijke opvoeding en basegroup. Voor
Het Groene Lyceum ook nog Onderzoeken &
Ondernemen.

Teamcoördinator 4, 5 en 6
• Femke Schreuder
Decaan
• Michelle Mouton (voortgezet onderwijs)
• Sabine Brosius (mbo)
Secretaris eindexamen
• Renate Kouwenhoven-Durand

Leerjaar 4
887 uur
Aangeboden vakken zijn Nederlands, Engels,
Duits, wiskunde, biologie, aardrijkskunde,
geschiedenis, economie, natuur- en scheikunde,
maatschappijleer 1, maatschappijkunde, kunst,
lichamelijke opvoeding en basegroup. Voor
Het Groene Lyceum ook nog Onderzoeken &
Ondernemen en de mbo-gerichte vakken.
Totaal: 3734 uur
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Lessentabel
Mavo 1
Vakken
Praktijk
Algemeen
Dalton
Mavo 2
Vakken
Praktijk
Algemeen
Dalton
HGL 1
Vakken
Praktijk
Algemeen
Dalton
HGL 2
Vakken
Praktijk
Algemeen
Dalton

Coaching

NE/EN/WI
M&M/BI/KV/LO
Beroepsgerichtvak
Coachuur
Keuze werktijd

NE/EN/WI/DU
M&M/BI/KV/LO/NASK/ECO
Beroepsgerichtvak
Coachuur
Keuze werktijd

NE/EN/WI
M&M/BI/KV/LO/NASK/EC
O&O / PSO
Coachuur
Keuze werktijd

NE/EN/WI/DU
M&M/BI/KV/LO/NASK/EC
O&O
Coachuur
Keuze werktijd

Elke leerling heeft een coach. De coach is
het eerste aanspreekpunt binnen de school
voor zowel leerlingen als ouders. We werken
met een vaste lijn: coach – coördinator –
schoolleiding.
De coaches begeleiden de leerlingen
individueel en in klassenverband. Dat
laatste gebeurt tijdens het coachuur. Om de
voortgang van leerlingen te volgen zijn er
ouder-kind-coachgesprekken. Dit is minimaal
twee keer per schooljaar.

Voortgang

Na een jaar bekijken we welke leerweg en/of
vakken een leerling het beste kan gaan volgen.
Gedurende het hele schooljaar is de leerling in
gesprek met de coach over het vervolg hier op
school en is er keuzebegeleiding.
Op basis van de resultaten, wat de leerling
nodig heeft om te komen bij zijn/haar doel,
de ontwikkeling van de leerling en de
ervaringen die de coach en de vakleraren
met de leerling hebben opgedaan, wordt
gekeken naar de juiste vervolgstappen en
keuzes voor de leerling. In bijzondere gevallen
kunnen we ook na een jaar besluiten om een
andere vorm van onderwijs te zoeken voor
een leerling. De alternatieven die wij binnen
Lentiz onderwijsgroep bieden, kunt u op onze
website vinden.
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Doorstroommogelijkheden

Examens Dalton MAVO

Na het tweede leerjaar gaan de meeste
leerlingen door naar leerjaar 3 binnen onze
school (theoretische leerweg).
Aan het einde van leerjaar 2 krijgen alle
leerlingen een advies. In de meeste gevallen
zullen leerlingen vanuit leerjaar 2 doorstromen
naar leerjaar 3 op onze school.

Het werken aan het eindexamen start al in
leerjaar 3. De cijfers binnen het examendossier
van leerjaar 3 tellen mee voor het examen
in leerjaar 4. Wanneer een leerling aan alle
toetsen, tentamens, handelingsopdrachten en
praktische opdrachten heeft voldaan, kan een
leerling worden toegelaten tot het centraal
schriftelijk examen. De examens worden
uitgevoerd in de gymzaal onder toezicht van
surveillerende docenten en de secretaris
eindexamen.
Tijdens de informatieavonden voor ouder(s)/
verzorgers staat het onderwerp examens
centraal. Alle toetsen en opdrachten die in het
examendossier zijn opgenomen almede het
examenreglement staan beschreven in ons
plan van toetsing en afsluiting.

Examens Dalton Het Groene Lyceum

In leerjaar 2 starten leerlingen al aan de
voorbereiding op hun examen. In het derde
leerjaar worden meerdere examens al gemaakt
door alle leerlingen. In de versnelde route zijn
dit meer examens dan in de reguliere route.
Leerlingen in de versnelde route doen in
leerjaar 3 examen in de volgende vakken:
Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en
economie. In het vierde leerjaar ronden zij hun
vmbo-tl af door examen te doen in de laatste
vakken: Duits en maatschappijkunde.
Leerlingen in de reguliere route doen in leerjaar
3 examen in de volgende vakken: biologie
en economie. In het vierde leerjaar ronden zij
hun vmbo-tl af door examen te doen voor de
overige vakken: Nederlands, Duits, Engels,
maatschappijkunde en wiskunde.
Tijdens de informatieavonden gedurende
leerjaar 2 en 3 zal hier meer informatie over
worden gegeven aan de ouders/verzorgers.
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Overgangnormen Dalton MAVO
Leerjaar 1 MAVO naar leerjaar 2 MAVO
Leerlingen vanuit leerjaar 1 gaan over naar
leerjaar 2 met drie of minder tekortpunten
op basis van alle cijfers en beoordelingen
gedurende het schooljaar. Bij vier tekortpunten
of meer is de leerling een bespreekgeval
en wordt besloten of de leerling meer baat
heeft bij overgang, doublure of afstroom. Een
tekortpunt is het aantal punten onder de zes.
In de beoordelingsweek worden toetsen
gegeven die herkansbaar zijn (dit is ook te zien
in het PVT). Na iedere beoordelingsweek mag
de leerling één van deze toetsen herkansen.
Daarnaast dient op basis van de OKC
gesprekken, uitslagen van de Cito VAS,
attitude en vaardigheden, alsook de resultaten
van de toetsmomenten voldoende vertrouwen
te geven voor het succesvol afleggen van het
programma.
Van bovenstaande kan worden afgeweken als
de schoolleiding dit nodig acht.
Overstap leerjaar 1 MAVO naar leerjaar 2
Dalton Het Groene Lyceum, 6-jarige route
Wanneer in de coachgesprekken naar voren
komt dat er een wens en mogelijkheid is tot
het doorstromen naar de opleiding van Het
Groene Lyceum, wordt er van leerlingen het
volgende verwacht:
• Leerlingen staan voor alle vakken minimaal
een 6,5 of hoger aan het einde van het
schooljaar, gebaseerd op alle cijfers en
beoordelingen.
• Vakken die buiten de beoordelingsweek
vallen moeten ook met een voldoende
afgesloten worden. Dit zijn: LO, KV en BGV.
• Werkhouding: de meerderheid van de leraren
moet ervan overtuigd zijn dat de leerling de
6-jarige route aankan.
• De leerling beschikt over een onderzoekende
en ondernemende houding.
Van bovenstaande kan worden afgeweken als
de schoolleiding dit nodig acht.

Leerjaar 2 MAVO naar leerjaar 3 MAVO
Leerlingen gaan door naar leerjaar 3 mavo
als op basis van alle cijfers en beoordelingen
maximaal twee tekortpunten zijn. Bij drie
tekortpunten of meer is de leerling een
bespreekgeval en wordt besloten of de
leerling meer baat heeft bij overgang,
doublure of afstroom. Een tekortpunt
is het aantal punten onder de zes. In de
beoordelingsweek worden toetsen gegeven
die herkansbaar zijn (dit is ook te zien in het
PVT). Na iedere beoordelingsweek mag de
leerling één van deze toetsen herkansen.
Daarnaast dient op basis van de OKC
gesprekken, de ontwikkeling, uitslagen vn de
Cito VAS, attitude en vaardigheden, alsook de
resultaten van de toetsmomenten, voldoende
vertrouwen te geven voor het succesvol
afleggen van het programma.
Van bovenstaande kan worden afgeweken als
de schoolleiding dit nodig acht.
Leerjaar 3 MAVO naar leerjaar 4 MAVO

Van de gemiddelde cijfers in het
voortgangsdossier mag de leerling maximaal
één 5 hebben als de leerling daarnaast voor
alle vakken een 6 heeft. De leerling mag in
het examendossier maximaal twee tekorten
hebben (één 4 of twee 5-en) als de leerling
daarnaast voor alle vakken een 6 heeft en voor
minimaal één vak een 7 of hoger gemiddeld.
Het gemiddelde van de cijfers moet een 5,5 of
hoger zijn.De handelingsopdrachten moeten
met een voldoende zijn afgerond. Daarnaast
dient op basis van de ontwikkeling, uitslagen
van de Cito VAS, attitude en vaardigheden
voldoende vertrouwen te geven voor het
succesvol afleggen van het programma. De
verplichte examenonderdelen (CKV, stage,
LO) moeten voldoende zijn afgerond. In de
beoordelingsweek worden toetsen gegeven
die herkansbaar zijn (dit is ook te zien in het
PVT). Na iedere beoordelingsweek mag de
leerling één van deze toetsen herkansen.
Van bovenstaande kan worden afgeweken als
de schoolleiding op advies van het lerarenteam
dit nodig acht.
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5-jarige route

Overgangnormen
Dalton Het Groene Lyceum
Leerjaar 1 HGL naar leerjaar 2 HGL
Leerlingen vanuit leerjaar 1 gaan over naar
leerjaar 2 met drie of minder tekortpunten
op basis van alle cijfers en beoordelingen
gedurende het schooljaar. Bij vier tekortpunten
of meer is de leerling een bespreekgeval
en wordt besloten of de leerling meer baat
heeft bij overgang, doublure of afstroom. Een
tekortpunt is het aantal punten onder de zes.
In de beoordelingsweek worden toetsen
gegeven die herkansbaar zijn (dit is ook te zien
in het PVT). Na iedere beoordelingsweek mag
de leerling één van deze toetsen herkansen.
Daarnaast dient op basis van de OKC
gesprekken, uitslagen van de Cito VAS, attitude
en vaardigheden, alsook de resultaten van
de toetsmomenten voldoende vertrouwen te
geven voor het succesvol afleggen van het
programma.
Van bovenstaande kan worden afgeweken als
de schoolleiding dit nodig acht.

Voor alle vakken moeten de leerlingen
minimaal een 6 of hoger staan aan het einde
van het schooljaar.
Vakken die buiten de beoordelingsweek vallen
moeten ook met een voldoende afgesloten
worden.
Dit zijn: LO, KV, O&O
Werkhouding: de meerderheid van de
docenten moet ervan overtuigd zijn dat de
leerling de 5-jarige route aan kan.
Van bovenstaande kan worden afgeweken
als de schoolleiding dit nodig acht. Voor HGL
geldt dat voor iedere leerling per schooljaar
wordt bepaald in welk versneld traject de
leerling geplaatst wordt.
6-jarige route

De leerlingen mogen maximaal 3 tekorten
staan aan het einde van het schooljaar.
Een tekortpunt is het aantal punten onder
de zes.
Vakken die buiten de beoordelingsweek
vallen moeten ook met een voldoende
afgesloten worden. Dit zijn: LO, KV, O&O
Werkhouding: de meerderheid van de
docenten moet ervan overtuigd zijn dat de
leerling de 6-jarige route aan kan.
Leerjaar 2 HGL naar leerjaar 3 HGL
5-jarige route
Voor alle vakken moeten de leerlingen
minimaal een 6 of hoger staan aan het einde
van het schooljaar. Wanneer de leerling één
of meerdere tekortpunten staat, is de leerling
een bespreekgeval en wordt besloten of
de leerling meer baat heeft bij overgang,
overgang naar de 6-jarige route, doublure of
afstroom.
In de beoordelingsweek worden toetsen
gegeven die herkansbaar zijn (dit is ook te zien
in het PVT). Na iedere beoordelingsweek mag
de leerling één van deze toetsen herkansen.
Vakken die buiten de beoordelingsweek vallen
moeten ook met een voldoende afgesloten
worden. Dit zijn: LO, KV, O&O
Werkhouding: de meerderheid van de
docenten moet ervan overtuigd zijn dat de
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leerling de 5-jarige route aankan.
Van bovenstaande kan worden afgeweken
als de schoolleiding dit nodig acht. Voor HGL
geldt dat voor iedere leerling per schooljaar
wordt bepaald in welk versneld traject de
leerling geplaatst wordt.
6-jarige route
De leerlingen mogen 1 of 2 tekorten staan
aan het einde van het schooljaar. Wanneer de
leerling drie of meerdere tekortpunten staat,
is de leerling een bespreekgeval en wordt
besloten of de leerling meer baat heeft bij
overgang, overgang naar de 6-jarige route,
doublure of afstroom.
Een tekortpunt is het aantal punten onder
de zes.
In de beoordelingsweek worden toetsen
gegeven die herkansbaar zijn (dit is ook te zien
in het PVT). Na iedere beoordelingsweek mag
de leerling één van deze toetsen herkansen.
Vakken die buiten de beoordelingsweek vallen
moeten ook met een voldoende afgesloten
worden.
Dit zijn: LO, KV, O&O
Werkhouding: de meerderheid van de
docenten moet ervan overtuigd zijn dat de
leerling de 6-jarige route aan kan.
Leerjaar 3 HGL naar leerjaar 4 HGL
Van de gemiddelde cijfers in het
voortgangsdossier mag de leerling maximaal
één 5 hebben als de leerling daarnaast voor
alle vakken een 6 heeft. De leerling mag
maximaal twee tekorten hebben (één 4 of
twee 5-en) als de leerling daarnaast voor alle
vakken een 6 heeft en voor minimaal één vak
een 7 of hoger gemiddeld.
Het gemiddelde van de cijfers moet een 5,5
of hoger zijn.
De handelingsopdrachten moeten met een
voldoende zijn afgerond.
Daarnaast dient op basis van de OKC
gesprekken, uitslagen van de Cito VAS,
attitude en vaardigheden, alsook de
resultaten van de toetsmomenten voldoende
vertrouwen te geven voor het succesvol
afleggen van het programma.
De verplichte examenonderdelen (CKV, stage,
LO) moeten voldoende zijn afgerond.

Een leerling mag twee tekorten staan voor
een examenvak. Bij drie of meer tekorten
wordt de leerling besproken en is het
besluit van het docententeam bindend.
In de beoordelingsweek worden
toetsen gegeven die herkansbaar zijn
(dit is ook te zien in het PVT). Na iedere
beoordelingsweek mag de leerling één van
deze toetsen herkansen.
Van bovenstaande kan worden afgeweken
als de schoolleiding op advies van het
lerarenteam dit nodig acht.
Inleverwerk:
Uitgangspunten:
• Vaardigheden

• Tijdig werk inleveren

• Harde deadlines/streefdata: Deadline =

•
•
•
•

inleverdatum voor leerlingen. Streefdatum =
afronddatum voor docenten.
Tussentijds formatief beoordelen
Inhoud per periode (8-10 weken)
Niet ingeleverd of onvoldoende = X (bij
‘resultaat’ reden noteren)
Onvoldoende? Weg te werken met een
beperkt aantal herkansingen.

Herkansingen:
Uitgangspunten:

• Na iedere beoordelingsweek een

herkansingsmogelijkheid

• Raadzaam om toetsen uit het

examendossier te herkansen

Profielen

In de bovenbouw van het vmbo is er de keuze
uit twee vakkenpakketten. Afhankelijk van de
gewenste doorstroom kiezen de leerlingen
voor Keuzepakket A of Keuzepakket B.
Het is echter ook mogelijk om vakken buiten
je eigen vakkenpakket te blijven volgen en
dus ook in meer vakken examen te doen. Op
die manier geven wij leerlingen de kans zich
breder te ontwikkelen.
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Lentiz | Dalton MAVO
Keuzenpakket A

Keuzenpakket B*

Gemeenschappelijk deel

LO-Coachuur-CKV (in 3) - MAI
(in 4) - BGV/Stage

Verplichte examenvakken

Nederlands
Engels

Nederlands
Engels

Profiel gebonden

Economie
Wiskunde

Biologie
Maatschappijkunde

Keuzevakken binnen profiel

Kies 3 vakken

Kies 3 vakken

Maatschappijkunde
Biologie
Geschiedenis
Aardrijkskunde
NaSk 1
NaSk 2
Duits

Economie
Geschiedenis
Aardrijkskunde
NaSk 1
NaSk 2
Duits

in Leerjaar 4 laat een leerling nog 1 keuzevak binnen het profiel vallen.
leerlingen met havo wens laten geen vak vallen van 3 naar 4.
* Zonder wiskunde krijgt een leerling altijd rekenen i.v.m. rekentoets

Profiel Het Groene Lyceum

Leerlingen hebben op Het Groene Lyceum
geen keuze in het vakkenpakket. Wij hebben
het pakket al vastgesteld met het oog op een
prettige aansluiting met het mbo-gedeelte van
onze opleiding. Leerlingen volgen de vakken
Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, economie,
biologie en maatschappijkunde. In deze vakken
zal de leerling gespreid examen doen in de
leerjaren 3 en 4.

Beroepsoriënterende stage: stage BOS

In leerjaar 3 MAVO lopen de leerlingen een
week stage. Deze stage is bedoeld om leerlingen
kennis te laten maken met de praktijk op de
werkvloer. Dit project heet “beroepsoriënterende
stage” (afgekort BOS). Daarbij doorlopen
leerlingen het proces van solliciteren, op gesprek
gaan en het werken zelf. Leerlingen maken in
deze week verschillende opdrachten en een
stageverslag. De stageweek bevordert ook de
oriëntatie op vervolgstudie en de beroepskeuze.
Leerlingen op Het Groene Lyceum lopen drie
weken stage aan het einde van het schooljaar.

Zij zoeken zelf een interessant bedrijf. In deze
weken kunnen de leerlingen ontdekken of dit
beroep / werkveld iets zou kunnen zijn voor in
de toekomst.

Doorstroming

Na het behalen van het mavo-diploma (vmbo
theoretische leerweg) is het mogelijk om door
te stromen naar:
• Havo 4 (keuze van het juiste vakkenpakket is
van groot belang in verband met de profielen
in de bovenbouw van de havo);
• Mbo niveau 3 en 4.

Het Groene Lyceum: mbo

Dalton Het Groene Lyceum is gesplitst in een
vmbo- en een mbo-deel. Het mbo-deel start
in leerjaar 4 en wordt onder andere regels
afgerond. De leerlingen op Dalton Het Groene
Lyceum volgen de opleiding manager retail.
Na het behalen van het mbo-diploma kan de
leerling doorstromen naar een hbo-opleiding
Meer informatie over het mbo-deel is te vinden
op onze website.
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10.LEERLINGBEGELEIDING EN
LEERLINGONDERSTEUNING
Op Lentiz | Dalton is het gebruikelijk dat een
leerling veel met leraren praat, niet alleen als
het slecht gaat. Dat past bij onze cultuur, onze
sfeer. We praten met leerlingen niet alleen als
er slechte resultaten of privé-problemen zijn,
maar juist ook over hun toekomstplannen,
dingen die goed gaan, vrijetijdsbesteding en
belevingswereld. Samengevat geldt: “We praten
niet tegen leerlingen, maar met leerlingen”.

Coach

Op onze school heeft elke klas één
of twee coaches. De coach verzorgt
de coachgesprekken en is het eerste
aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
De coach heeft speciale zorg voor de
coachkinderen. De coach is te zien als een
logisch vervolg op de groepsleerkracht
van de basisschool met dit verschil dat de
coach beduidend minder lesgeeft aan de
eigen coachkinderen. De coach zorgt voor
de individuele leerling en voor de klas als
geheel. Dat betekent dat er ook buiten school
activiteiten worden georganiseerd. In leerjaar
3, 4, 5 en 6 regelen leerlingen veel meer zelf
en is de coach vooral de vraagbaak en de
stimulator voor de leerlingen.
Ook bij problemen is de coach het eerste
aanspreekpunt. De ernst van de problemen
bepaalt of de teamcoördinator of eventueel
de schoolleiding betrokken raakt bij het
overleg. Soms is het noodzakelijk dat gemaakte
afspraken schriftelijk worden vastgelegd en
dat bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar
op de hoogte wordt gebracht van deze
afspraken. Slechts in uitzonderlijke gevallen
zal de coach een huisbezoek brengen. Dat kan
in gevallen van langdurige ziekte of andere
bijzonderheden.
De coaches worden ondersteund en
aangestuurd door de teamcoördinatoren.

Decaan en loopbaanoriëntatie

De decaan, Michelle Mouton, faciliteert
de loopbaanoriëntatie en -begeleiding
van leerlingen tijdens hun schoolperiode.
In leerjaar 1 en 2 wordt zowel tijdens
de coachingsgesprekken en coachuren
als tijdens de lessen in de verschillende
leergebieden aandacht besteed aan sectoren beroepsoriëntatie. In leerjaar 2 maken
leerlingen kennis met verschillende beroepen
door gastlessen op school en het bezoeken
van bedrijven en instellingen. Daarnaast maken
de leerlingen in de lessen een portfolio. Voor
de leerlingen van Dalton MAVO heeft dit een
extra functie, want het bereidt de sector- en
vakkenpakketkeuze voor leerjaar 3 voor.
Ouders worden hierbij betrokken via een
informatieavond. Leerlingen en ouders kunnen
met vragen over de sector, het vakkenpakket
en de mogelijke vervolgopleidingen altijd
terecht bij de coach. Indien nodig brengt hij u
in contact met de decaan of wint hij informatie
voor u in. Dit is niet van toepassing op de
leerlingen van Dalton Het Groene Lyceum, zij
kiezen geen vakkenpakket.
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De stage voor mavoleerlingen is ondergebracht
in het beroepsgerichte vak. Tevens kunnen
ze deelnemen aan de opleidingsmarkt in
november, waarbij mbo-opleidingen en havoscholen zich op onze school presenteren. In
de coachlessen wordt uitleg gegeven over het
grote aanbod aan vervolgopleidingen.
De leerlingen worden gestimuleerd om na te
denken over hun vervolgopleiding. Uiteindelijk
wordt het definitieve vakkenpakket voor het
examen gekozen en gaan de leerlingen naar
leerjaar 4. In leerjaar 4 kunnen de leerlingen
weer deelnemen aan de opleidingsmarkt.
Tevens worden zij gestimuleerd om open dagen
van havo- en mbo-opleidingen te bezoeken.
De leerlingen van Dalton Het Groene Lyceum
worden in de coachlessen geïnformeerd over
het grote aanbod van vervolgopleidingen. Ook
een bezoek aan een of meer hogescholen is
onderdeel van het lesprogramma. De leerlingen
worden gestimuleerd om na te denken over
hun vervolgopleiding en deel te nemen aan
oriëntatieactiviteiten zoals proefstuderen.
De decaan is beschikbaar voor vragen
en verstrekt informatie over aanmelding,
inschrijving en toelating. Leerlingen die moeilijk
of geen keuze kunnen maken, kunnen extra
begeleid worden in hun zoektocht naar een
vervolgopleiding.

De vertrouwenspersoon

Iedereen heeft in zijn of haar leven wel eens
te maken met kleine of grote tegenslagen
en iedereen gaat daar op zijn of haar eigen
manier mee om. Soms voelt een kind zich
echt uit evenwicht. Een leerling hoeft dan niet
alleen te blijven worstelen met problemen of
nare gevoelens.
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Als eerste kan een leerling met ouders, broers,
zussen, vrienden, vriendinnen, coach of
vakleraren in gesprek gaan. Soms is dat niet
voldoende of gaat dat gewoon niet. Dan is
het mogelijk om een afspraak te maken voor
een gesprek met een vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon, de naam zegt het al,
werkt vertrouwelijk.
Onze school heeft twee vertrouwenspersonen
voor leerlingen en ouders: de heer R. Kleiweg
en mevrouw U. van Rest. Een leerling kan zelf
naar de vertrouwenspersoon stappen voor
een kennismakingsgesprek. Maar ook een
vriend, vriendin of de coach kan adviseren
om eens te gaan praten. Leerlingen mogen,
als ze dat willen, bij het gesprek iemand
meenemen (vriend, vriendin, coach, ouder).
Alle onderwerpen zijn bespreekbaar: ziekte,
verslaving, uitgaan, relatie, ouders, werk, ruzie,
toekomst, school, faalangst, thuissituatie, enz.

Specifieke ondersteuning voor leerlingen
Lentiz | Dalton doet veel om het welzijn en de
leerprestaties van de leerlingen te volgen:
• Voortgangsregistratie, registreren van cijfers;
• Leerlingvolgsysteem, aan de hand van 		
het kwadrantmodel;
• Testen: Aansluiting en Cito-advieskeuzetest;
• Verlenging van tijd bij toetsen/tentamens
in geval van officiële verklaring;
• BOF-training (bewust omgaan met faalangst);
• Schoolmaatschappelijk werk;
• Dyslexiecoach en dyscalculiecoach;
• Extern ondersteuningsteam.
• SOVA-training (sociale vaardigheden).

De schoolmaatschappelijk werker kan
uw kind ondersteunen bij problemen op
emotioneel of sociaal gebied. U kunt voor
uw kind om een gesprek verzoeken, maar
ook zelf vragen om advies of informatie. De
schoolmaatschappelijk werker kan de leerling
en indien nodig de ouders kortdurende hulp
bieden door individuele begeleiding van de
leerling, ondersteuning, consultatie en advies
aan de ouders en eventueel verwijzen naar
preventieve hulp en/of geïndiceerde jeugdzorg.
De schoolmaatschappelijkwerker die bij ons op
school vanuit Schoolformaat werkt is Anja Slikker.
Janneke Lak en Sanne Wagner zijn
schoolondersteuner cluster 3 en 4 van
Lentiz | Dalton. Ze zijn werkzaam vanuit het
Samenwerkingsverband Westland.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
de ondersteuningscoördinator mevrouw
M. Berendse via dalton@lentiz.nl.
Het kan zijn dat de coach niet verder kan in de
ondersteuning van een leerling en daarom een
hulpvraag stelt aan het Interne Zorg Overleg
Dalton (IZOD). Dit is een zorgoverleg waaraan
Mevr. Lak, Mevr. Wagner, Mevr. Slikker, de
ondersteuningscoördinator Mevr. M. Berendse,
de betrokken teamcoördinator en als het
mogelijk is de coach van de leerling deelnemen.
Tijdens het IZOD wordt met de aanwezige
collega’s afgestemd wat een leerling nodig heeft
ter (extra) ondersteuning, hierbij is te denken aan
het schrijven van een handelingsplan. Het IZOD
vindt één keer in de acht weken plaats.

Jeugdgezondheidszorg
Zuid-Holland West

De Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
(JGZ) is er voor ouders, kinderen en
jongeren van 0 – 19 jaar. De jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen volgen de groei en de
ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte
tot het einde van de puberteit. Ze geven advies
over de gezondheid, leefstijl en opvoeding
en geven wanneer nodig vaccinaties tegen
bepaalde infectieziekten.

Gezondheidsonderzoek

In de brugklas en/of leerjaar 2 heeft de
jeugdverpleegkundige met elke leerling
een persoonlijk gesprek op school. Allerlei
onderwerpen komen aan bod die van
belang zijn voor de ontwikkeling. Hoe gaat
het op school, met vrienden, thuis en met
de gezondheid? Ook worden de tieners
gemeten en gewogen. Als blijkt dat er
mogelijk problemen zijn, dan bespreken de
jeugdverpleegkundige en leerling met elkaar
wat nodig is om tot een oplossing te komen.
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 voert
de Jeugdgezondheidszorg het contactmoment
voor leerjaar 3, 4 en 5 uit op de scholen
voor voortgezet onderwijs in de regio. De
invoering van dit extra contactmoment bij deze
leeftijdsgroep vindt vanaf 2013 landelijk plaats in
opdracht van het Ministerie van VWS.
Gezonde jongeren hebben meer kans om
gezonde volwassenen te worden. Het is daarom
belangrijk eventuele problemen of de kans
daarop tijdig te signaleren om ze te kunnen
voorkomen of verhelpen.
Het contactmoment heeft als doel beter aan
te sluiten bij de gezondheidsvraagstukken
waar jongeren op die leeftijd mee te maken
krijgen en bij hun behoefte en die van hun
ouders aan advies en ondersteuning. In deze
ontwikkelingsfase krijgen jongeren immers steeds
meer zelfstandigheid, eigen geld en vrijheid.
Zaken als het gebruik van alcohol en drugs, een
ongezonde frequentie van gamen, ongezond
eetgedrag en onveilig vrijen kunnen hun
gezondheid bedreigen. Met het contactmoment
krijgen de jongeren en hun ouders inzicht in het
huidige gezondheidsgedrag en mogelijkheden
om de leefstijl tijdig aan te passen.
De invoering van het contactmoment voor
leerjaar 3, 4 en 5 is onderdeel van een breder
vernieuwingstraject van het aanbod van
de Jeugdgezondheidszorg. Het doel is zo
goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de
veranderende behoefte van kinderen, jongeren
en hun ouders op het gebied van opvoeden en
opgroeien.
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Ondersteuning voor de leerling

Iedere leerling kan een afspraak maken met
de jeugdarts/jeugdverpleegkundige om te
praten over onderwerpen waarover hij of zij zich
zorgen maakt. Zoals ruzie thuis, met vrienden
of met een leerkracht, gepest worden of zich
erg eenzaam voelen. Ook met vragen over
menstruatie, veilig vrijen, alcohol, drugs of
gamegedrag kunnen leerlingen terecht bij de
JGZ. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige
hebben een beroeps-geheim. Persoonlijke
informatie wordt niet zonder toestemming van
de leerling met anderen besproken.

Steuntje in de rug voor ouders

De meeste tieners komen de puberteit, de
tijd van verandering en onzekerheid, goed
door. Maakt u zich soms zorgen of weet u niet
hoe u met uw puber kunt omgaan? Dan is het
verstandig om er tijdig met iemand over te
praten. Het kan zorgen wegnemen en maken
dat het weer leuk is in huis.
Heeft u vragen, of zorgen over de gezondheid
of ontwikkeling van uw kind? U kunt altijd bij de
Jeugdgezondheidszorg terecht.

kijkt wat er nodig is. Wanneer de school denkt
dat het Sociaal KernTeam meerwaarde biedt,
bespreekt ze dit met de ouders, kinderen en
jongeren. Linda van der Plas (SMW) onderhoudt
contact met het SKT namens de school.

Passend Onderwijs
Wettelijk kader

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend
Onderwijs in werking getreden. Kernelementen
van de wet Passend Onderwijs zijn de
zorgplicht, de niet vrijblijvende samenwerking
tussen schoolbesturen en de toetreding van
cluster 3 en 4 tot het samenwerkingsverband.

Het Samenwerkingsverband VO
Westland

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk
verplicht met elkaar samen te werken in
zogenaamde samenwerkingsverbanden.
In het Westland maken alle scholen voor
voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs deel uit van het SWV VO Westland
(SWV). Daarnaast zijn enkele schoolbesturen uit
nabije regio’s die voortgezet speciaal onderwijs
bieden en waar Westlandse leerlingen naar
school gaan, ook aangesloten bij het SWV VO
Westland.
De belangrijkste taken en
verantwoordelijkheden van het SWV zijn vanaf
1 augustus 2014 (de invoering van passend
onderwijs):
• Het opstellen van het ondersteuningsplan;
• Het verdelen en toewijzen van de
ondersteuningsmiddelen aan de scholen;
• Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn
tot het voortgezet speciaal onderwijs.

Vragen over opvoeden en opgroeien

Als er vragen zijn over opvoeden en opgroeien
kan er contact opgenomen worden met
het Klanten Contact Centrum (KCC) van de
gemeente Westland via telefoonnummer
140174 (tijdens kantooruren). KCC weet
precies waar de ouders moeten zijn en kan
doorverwijzen naar bijvoorbeeld de sociaal
makelaar, of het Sociaal KernTeam Westland.

Sociaal KernTeam Westland

Het kan zijn dat er meerdere problemen
spelen of professionele (jeugd)hulp nodig is.
Bijvoorbeeld wanneer het opvoeden moeilijk
is, er sprake is van psychische klachten of als er
schulden zijn. De school werkt dan samen met
het Sociaal Kernteam Westland (SKT). Het SKT
is er voor ouders, kinderen en jongeren. Een
deskundige zorgregisseur maakt samen met de
ouders, kinderen en jongeren een plan om alle
problemen aan te pakken. Zij hebben dus één
vast aanspreekpunt die samen met de ouders

Sinds de invoering van passend onderwijs
moeten de scholen binnen het SWV een
passende onderwijsplek kunnen bieden aan
alle leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. Dit kan zijn op de school waar de
ouders hun zoon/dochter hebben aangemeld,
maar ook op een andere school die beter kan
inspelen op de ondersteuning die de leerling
nodig heeft, in het regulier of speciaal onderwijs.
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De school van aanmelding is ervoor
verantwoordelijk dat de leerling op een
passende plek terechtkomt. Meer informatie is
te vinden via www.swv-westland.nl.

Samenwerking en verbinding als kracht
Het realiseren van passend onderwijs kunnen
de scholen niet alleen. Ze hebben elkaar
nodig om samen een dekkend aanbod te
realiseren. Maar ook buiten het voortgezet
(speciaal) onderwijs is samenwerking met
diverse partners, zoals bijvoorbeeld de
gemeente, essentieel om de opdracht van
passend onderwijs te kunnen realiseren.Een
belangrijk kenmerk van die samenwerking is
een integrale en interdisciplinaire benadering,
waarbij rekening wordt gehouden met ieders
verantwoordelijkheid. Meer nog dan voorheen
is het samenwerkingsverband daarbij gericht op
een gerichte inzet van expertise, kwaliteit en op
het bereiken van resultaten.

Kwaliteit

Het realiseren van een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen stelt hoge eisen
aan de kwaliteit van het onderwijs, de leraren
en de interne ondersteuningsstructuur van
de scholen. Binnen het SWV zijn afspraken
gemaakt over de professionalisering van
leraren en de ondersteuning die de scholen
kunnen bieden. De verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit van het onderwijs (inclusief
de professionalisering van de leraren) en de
ondersteuning ligt bij de scholen.
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De ondersteuningsstructuur
van de scholen

Passend is onderwijs dat aansluit op de
ontwikkeling van de leerling, de mogelijkheden
van het personeel en de wensen van de
ouders. Wanneer een school de benodigde
ondersteuning zelf niet kan bieden, wordt
bekeken op welke school binnen het SWV dat wel
kan. Dat impliceert dat het SWV een dekkende
ondersteuningsstructuur kent. Daartoe hebben
de scholen binnen het SWV afspraken gemaakt
over wat zij als school kunnen bieden. Daarbij is
onderscheid gemaakt tussen:
• Basisondersteuning (wat iedere school,
eventueel samen met ketenpartners, minimaal
aan zorg biedt voor alle leerlingen);
• Breedteondersteuning (wat scholen, eventueel
samen met medewerkers van het SWV en/
of ketenpartners, kunnen bieden voor een
specifieke doelgroep);
• Diepteondersteuning (het voortgezet
speciaal onderwijs voor de doelgroep
met een zeer specifieke en/of complexe
ondersteuningsvraag die de mogelijkheden
van het regulier onderwijs te boven gaan).
De basisondersteuning is voor alle schoollocaties
gelijk, er is echter wel een onderscheid gemaakt
tussen de basisondersteuning voor de PrO/
vmbo-scholen en de basisondersteuning voor de
havo/vwo-scholen.
Per schoollocatie is in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgelegd wat de
school, naast de basisondersteuning biedt aan
breedteondersteuning. Bovendien staat vermeld
wat de grenzen van de school zijn op het gebied
van ondersteuning. Duidelijk is dat voor een
optimaal resultaat de samenwerking met de
ouders van de leerling onontbeerlijk is.
Het SOP wordt tenminste een keer per vier jaar
opgesteld door het team van de school en wordt
door het schoolbestuur vastgesteld. De MR/OR
van de school heeft adviesrecht.
Het schoolondersteuningsprofiel staat vermeld
op de website van de schoollocaties.
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Opvang van leerlingen die tijdelijk
extra ondersteuning nodig hebben

Voor sommige leerlingen is het, om verschillende
redenen, nodig om tijdelijk extra ondersteuning
te krijgen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk op het
gebied van plannen, organiseren of taakinitiatie
(leren leren). De leerlingen die voor deze extra
ondersteuning in aanmerking komen, krijgen
de mogelijkheid om gedurende een bepaalde
periode, buiten de reguliere lestijden om, deel
te nemen aan de Traject Groep in de richting
plannen en organiseren. Dit is een specialistische
vorm van ondersteuning op de reguliere school.
Binnen deze begeleidingsgroep krijgt de leerling
op het individu afgestemde hulp.

Opvang van leerlingen die tijdelijk
niet (volledig) handhaafbaar zijn in de
reguliere klas

Voor leerlingen die de veiligheid van zichzelf,
medeleerlingen en/of medewerkers in gevaar
brengen en die niet in aanmerking komen
voor voortgezet speciaal onderwijs hebben wij
binnen de school de mogelijkheid om deze
te plaatsen in de begeleidingsgroep, in de
richting gedragsregulatie. Deze vorm van de
begeleidingsgroep bestaat uit maatwerk en
heeft als doel om de leerling met de benodigde
begeleiding binnen de schoolmuren, maar
buiten de leslokalen, te ondersteunen. De
aanmelding van deze leerlingen voor deze groep
gebeurt altijd in samenspraak met coach, ouders
en afdelingscoördinator. De leerling wordt
aangemeld bij de ondersteuningscoördinator om
een plan om te stellen.

Aanmelding, toelating en de zorgplicht

Bij aanmelding voor het voortgezet onderwijs van
een leerling met extra ondersteuningsbehoeften
kan het gaan om een leerling die afkomstig
is uit het primair onderwijs (instroom) of om
een leerling die afkomstig is uit het voortgezet
onderwijs (zij-instroom).
Bij leerlingen die van het primair onderwijs
komen, kiezen ouders en kind een school die
past bij het advies van het primair onderwijs.
Op basis van de schoolondersteuningsprofielen
kunnen ouders een beeld krijgen welke school

de ondersteuning kan bieden die hun zoon/
dochter nodig heeft.
Een leerling moet altijd schriftelijk aangemeld
worden bij een school voor voortgezet onderwijs,
ten minste tien weken voor het begin van het
schooljaar.
Door de afleverende school wordt alle relevante
informatie overgedragen aan de school
voor voortgezet onderwijs, inclusief de extra
ondersteuningsbehoeften van de leerling.
Op basis van de beschreven ondersteuningsbehoeften van de leerling onderzoekt de
ontvangende school welke onderwijsondersteuning gegeven moet worden.
De school bepaalt of zij op de gewenste
ondersteuningsvraag een passend
antwoord kan bieden. Dit wordt binnen de
ondersteuningsstructuur van de school,
eventueel in samenwerking met een medewerker
van het SWV en/of een ketenpartner, bekeken.
Ook wordt gekeken naar de eventuele
noodzakelijke ondersteuning in de thuissituatie.
Het SKT bepaalt, in nauw overleg met de school,
of en in welke mate dit gewenst is. Het doel is om
tot een gezamenlijk plan te komen vanuit school
en jeugdhulp, zodat dit verbonden is met elkaar
en er regelmatig afstemming plaatsvindt tussen
de jeugdhulp en school.
Om tot een goed passend aanbod te komen, is
het van groot belang dat zowel de afleverende
school als ouders alle informatie over een
leerling overdragen aan de nieuwe school.
De ontvangende school neemt een besluit tot
toelating. In alle gevallen, zowel bij toelating als
bij afwijzing, ontvangen ouders schriftelijk bericht
over het besluit van de school.
Het schoolbestuur moet eerst kijken wat de
school zelf kan doen. Als blijkt dat de school de
extra ondersteuning niet kan bieden, moet zij de
ouders goed kunnen uitleggen waarom zij geen
passend aanbod kan doen. Deze school zoekt
dan, in nauw overleg met ouders, een andere,
meer passende school.
Zoals beschreven in de wet hebben scholen
de plicht om, na schriftelijke aanmelding door
ouders, de leerling binnen zes weken aan te
nemen of een plek aan te bieden op een andere

school waar de leerling wel geplaatst kan worden
(zorgplicht). De school mag deze termijn één
keer met maximaal vier weken verlengen. Als het
niet lukt om binnen deze termijn een passende
school te vinden, wordt de leerling ingeschreven
op de aangemelde school (eerste aanmelding
na het primair onderwijs) of blijft de leerling
ingeschreven staan op de school van herkomst
(binnen het voortgezet onderwijs). Zijn ouders
het niet eens met de toelatingsbeslissing van
de school, dan kunnen zij een beroep doen op
een onafhankelijk onderwijsconsulent. Als dat
onvoldoende effect sorteert, kunnen ouders
terecht bij de landelijke Geschillencommissie
Passend Onderwijs.
De zorgplicht is van toepassing op leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben en die niet
zonder meer het onderwijs kunnen doorlopen.
In het voortgezet onderwijs moet het bevoegd
gezag eerst beoordelen of een leerling voldoet
aan de vooropleidingseisen, gesteld in het
Inrichtingsbesluit WVO. Voldoet de leerling daar
niet aan (bijvoorbeeld een vmbo-leerling meldt
zich aan op het vwo), dan is de zorgplicht niet
van toepassing.

Samenwerking met de ouders

Een van de speerpunten van passend onderwijs
is het versterken van de positie van de ouders.
Om leerlingen optimale ontwikkelingskansen te
bieden is samenwerking tussen school en ouders
van groot belang. Een positief en regelmatig
contact tussen school en ouders bevordert
de ontwikkeling en het leren van jongeren.
Contact moet dus onderdeel zijn van algemeen
schoolbeleid op elke school, voor alle leerlingen.
Maar het is nog eens extra belangrijk wanneer
er zorgen zijn en een leerling of zijn/haar gezin
extra ondersteuning nodig heeft.
Voor een leerling met extra ondersteuning dient
door de school een ontwikkelingsperspectief
(OPP) te worden opgesteld. In het OPP staat
beschreven welke extra begeleiding de leerling
krijgt, welk eindniveau de leerling kan behalen
en welke extra ondersteuning en eventuele zorg
nodig is. De school is verplicht om hierover met
de ouders te overleggen en instemming te krijgen
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Digitaal leerlingvolgsysteem

op het handelingsgedeelte van het OPP. Ook de
leerling wordt bij dit overleg betrokken. Van de
ouders wordt verwacht dat zij actief betrokken
zijn in dit proces en openheid geven over de
beperkingen en mogelijkheden van de leerling.

Inspraak van ouders

Ouders hebben de mogelijkheid om deel
uit te maken van de OR van de scholen
waarbij ze adviesrecht hebben over de
schoolondersteuningsprofielen. Ze kunnen
er ook voor kiezen om deel te nemen aan de
Ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV
waarbij ze instemmingsrecht hebben op het
Ondersteuningsplan van het SWV VO Westland.

De plaatsing van een kind met een
ondersteuningsarrangement

Als een leerling wordt geplaatst, worden
nadere afspraken met de ouders gemaakt
en vastgelegd in een OPP (Ontwikkelings
Perspectief Plan). Dit OPP is een schriftelijke
overeenkomst tussen ouders en school waarin
alle afspraken rond het onderwijs aan de
leerling staan, zoals wat men wil bereiken in het
onderwijs met de leerling en op welke manier.
Het is ook een planningsinstrument bedoelt
om de ontwikkeling van de leerling zo goed
mogelijk te begeleiden. Dit OPP zal na plaatsing
in overleg met ouders worden samengesteld.
Gedurende het schooljaar vindt er een evaluatie
van het plan plaats.
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De school maakt gebruik van een digitaal
leerlingvolgsysteem (LVS). Dat houdt in dat
we, net als de basisschool, alle gegevens met
betrekking tot een bepaalde leerling verzamelen.
In een LVS staan naast de persoonlijke gegevens
van een kind ook de onderwijskundige
vorderingen, met daaraan gekoppeld veel
dingen die het kind in de loop der jaren op onze
school meemaakt.
Naast de toetscijfers worden ook absentie, te
laat komen, uitstuurgegevens, in- en uitgaande
post, verslagen van gesprekken, testresultaten en
eventuele bijzonderheden verzameld.
De gegevens worden gebruikt voor de
besprekingen van de coaches. De voorbereiding
voor deze vergaderingen is in handen van de
afdelingscoördinator.

11. MEDEZEGGENSCHAP
Betrokkenheid en inspraak

Het contact met ouders achten we zeer
belangrijk. Op een aantal eerder beschreven
manieren proberen we de contacten zo goed
mogelijk te stroomlijnen. Onze stelregel is dat
we in een jaar beter een aantal telefoontjes
teveel kunnen plegen, dan één te weinig.
De school is in het rijke bezit van een ouderraad
en een ouderpanel.
De ouderraad is het wettelijk vertegenwoordigende orgaan en bestaat uit maximaal
zes ouders. De ouderraad heeft eigen
bevoegdheden en verantwoordelijkheden en
vergadert met de schoolleiding ongeveer zes
keer per schooljaar over schoolbeleid.
De ouders kunnen via ouderraad.dalton@gmail.
com schriftelijk verzoeken een onderwerp of
voorstel ter bespreking op de agenda van een
vergadering van de ouderraad te plaatsen.
Er is gelegenheid voor ouders om mee te
praten en deel te nemen aan een panel van

ouders. Via de ouderbrief wordt hier tijdig
een oproep voor gedaan. De schoolleiding
heeft met het panel een gesprek over actuele
schoolthema’s. De mening van de ouders is
hierbij van belang en kan voor de schoolleiding
informatie opleveren om zaken te verbeteren.
Daarnaast functioneert op school de
ondernemingsraad. In deze raad zit een
vertegenwoordiging van de personeelsleden.
De ondernemingsraad vergadert samen met de
schoolleiding over schoolbeleid.
De teamcoördinatoren overleggen tweemaal
per jaar met een leerlingpanel over
schoolzaken.
En, last but not least, is er de leerlingenraad.
In deze raad zitten leerlingen die worden
begeleid door twee leraren. Zij spreken over
schoolthema’s, denken met de school mee en
komen met suggesties om zaken in de school te
verbeteren.
Meer informatie kunt u vinden op onze website.
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12. RECHTEN EN REGELS
De regels worden in de eerste schoolweken met
de leerlingen besproken. Met een afvaardiging
van de leerlingen wordt met regelmaat
gesproken over de regels die gelden op school.
Die discussie kan tot gevolg hebben dat de
regels aangepast worden.
Uitgangspunt bij alle regelgeving is dat
leerlingen en personeel zich kunnen
ontwikkelen in een veilige omgeving, waarin
iedereen met respect wordt behandeld en
waarin we met elkaar een leefbare samenleving
vormen. Samen volgen we de afspraken voor
een pedagogisch klimaat.

Het leerlingenstatuut

De rechten en plichten van leerlingen van
Lentiz onderwijsgroep zijn vastgelegd in het
leerlingenstatuut. Dit statuut is te vinden op de
website www.lentiz.nl. Het is tevens beschikbaar
via de administratie van onze school.
In het leerlingenstatuut wordt onder meer
ingegaan op regels over het onderwijs, vrijheid
en beperkingen, medezeggenschap en
disciplinaire maatregelen.

Klachtenregeling

Schoolregels

We hebben een positieve en respectvolle
houding naar elkaar en elkaars eigendommen.
We gaan zorgzaam om met materiaal, het
gebouw, het plein en de omgeving:
• We gooien afval in de afvalbakken;
• We houden de spullen van school en van
anderen heel;
• We eten en drinken binnen het gebouw
alleen in de aula;
• We gebruiken geen kauwgom;
• We drinken geen energiedrank.

Overige afspraken

• Wat bij wet verboden is, mag uiteraard ook

•
•
•

•
•

Een specifiek onderwerp vormt het klacht- en
beroepsrecht dat kort in het leerlingenstatuut
is beschreven. Heb je echter een klacht of wil
je beroep aantekenen tegen een beslissing
over een examen, dan is uitgebreide informatie
opgenomen in de klachtenregeling. Hierin staat
precies hoe, wanneer en bij wie je welke klacht
kan indienen. De klachtenregeling staat op de
website www.lentiz.nl.

•
•
•
•
•

•
•

•
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niet op onze school, dus geen wapens, drugs
e.d. Op onze site staat een uitgewerkte versie
van het beleid omtrent drugs;
Onze school is rook- en alcoholvrij;
We dragen geen petjes, capuchons en
gezichtsbedekkende kleding;
Kleding die op enige wijze aanstootgevend
of provocerend is, is niet toegestaan 		
(ter beoordeling aan de schoolleiding);
Jassen worden voordat de les begint
opgeborgen in het kluisje;
We zijn op tijd in de les;
We zorgen ervoor dat we de juiste spullen bij
ons hebben;
We houden ons aan de afspraken
betreffende schoolwerk;
Toetsen staan duidelijk aangegeven in het PvT;
Leerlingen zorgen ervoor dat schoolwerk op
tijd geleerd en gemaakt wordt;
Leraren zorgen ervoor dat de cijfers op tijd
bekend zijn en dat de lessen goed verzorgd
zijn;
We zorgen voor een rustig werkklimaat in
onze school;
Mobiele telefoons en geluidsdragers
zijn alleen toegestaan tijdens de
pauzes in de aula, tenzij de leraar voor
onderwijsdoeleinden toestemming geeft om
deze in andere ruimtes te gebruiken;
We houden ons rustig en houden rekening
met anderen.

13. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Lentiz | Dalton verzamelt informatie over
alle leerlingen die bij ons op school zijn
ingeschreven in de leerlingenadministratie.
We hebben de informatie nodig om
leerlingen passend onderwijs te geven, onze
publiekrechtelijke taak/taken te vervullen, om
ervoor te zorgen dat we de leerlingen zo goed
mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen
van de school en om waar nodig extra zorg te
kunnen bieden.
Algemene informatie zoals naam, adres,
cijfers, absentie en verzuim van leerlingen en
informatie die nodig is voor begeleiding zoals
testresultaten, observaties en afspraken uit een
zorgoverleg staan in ons administratiesysteem.
Omdat wij deze gegevens over leerlingen
verzamelen, is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) op ons van
toepassing. Deze verordening is bedoeld
om ervoor te zorgen dat de gegevens over
personen zorgvuldig worden gebruikt en om
misbruik ervan tegen te gaan. We zorgen er
dus voor dat gegevens over leerlingen uit het
leerling- en het zorgdossier alleen binnen de
school worden gebruikt. In de school wordt
er regelmatig over leerlingen gesproken,
bijvoorbeeld in de vergaderingen van het
lerarenteam of tijdens een rapportvergadering,
de leerlingbespreking en het interne
zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de
vorderingen van de leerlingen te volgen,
problemen te signaleren en met de leraren
afspraken te maken over leerlingbegeleiding.
Volgens de AVG hebt u als ouder en hebben
leerlingen ouder dan zestien jaar zelf recht op
inzage, recht op correctie en recht op verzet.
Wilt u hiervan gebruik maken? Maak dit dan
schriftelijk kenbaar aan de directie. Wilt u meer
weten over deze wet? Kijkt u dan op 		
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
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14. SCHOOLKOSTEN
Financiën en verzekeringen
Schoolkosten

Onze school valt onder de normale
subsidieregelingen voor het voortgezet
onderwijs. Hierin zijn inbegrepen de leeren hulpmiddelen, de salarissen en de
onderhoudskosten voor gebouw en terrein. Om
het onderwijs op een voor ons aanvaardbare
manier te kunnen realiseren, is die financiering
niet voldoende. We vinden dat er voldoende
ondersteunend lesmateriaal moet zijn, zoals
audiovisuele hulpmiddelen. De omgeving
waarin leerlingen en personeel werken moet er
aantrekkelijk uitzien. Buitenschoolse activiteiten
kosten geld, maar we willen ze niet graag missen
in ons onderwijs. Om al deze redenen vragen we
aan alle ouders een jaarlijkse vrijwillige bijdrage
in de kosten.
De schoolkosten worden gevormd door de
kosten van centraal ingekocht materiaal dat
buiten de normale subsidie valt. Het gaat
om materiaal voor kunst & cultuur, techniek,
verzorging, practicums bij natuur- en scheikunde
en bijdragen aan de organisatie van andere
activiteiten. De kosten zijn in overleg met de
ouderraad en ondernemingsraad vastgesteld.
Zoals gezegd gaat het om een vrijwillige
bijdrage. U bent derhalve niet verplicht te

betalen. Als u niet wilt betalen, hoeft de school
de betreffende voorziening niet te leveren. Als u
bijvoorbeeld niet betaald voor de kluishuur, kunt
uw kind geen gebruik maken van de kluis. We
hopen dat u het belang inziet van het voldoen
van de vrijwillige ouderbijdrage. Ook wordt er
een vrijwillige bijdrage gevraagd voor diverse
excursies en reizen. Deze bedragen variëren per
activiteit. Deze bedragen zullen aan het begin
van het schooljaar voor u klaar staan op uw
persoonlijke pagina bij WIS Collect. Ouders gaan
een betalingsverplichting aan als er voor een
activiteit wordt gekozen.

Communicatie

Er dient in de schoolgids een tekst opgenomen
te zijn over de vrijwillige ouderbijdrage. Er
wordt een opzet gemaakt voor deze tekst door
de afdeling Onderwijs, in afstemming met
de aandachtsfunctionarissen en de afdeling
Financiën, welke daarna door de vo-directeuren
wordt vastgesteld en wordt opgenomen in de
schoolgids.
Sinds 1 augustus 2021 is de wetgeving vrijwillige
ouderbijdrage aangescherpt. Er worden
sindsdien voor ouders vier soorten schoolkosten
onderscheiden.

Schoolkosten Dalton MAVO

In onderstaande tabel staat een overzicht van alle aanvullende schoolkosten per leerjaar. Dit zijn vrijwillige
bijdragen.
Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Activiteiten leerjaar

20

20

20

40

Huur kluisje

10

10

10

10

55

60

50

35

Schoolkosten
Gymshirt

15

Cultuurkaart

10

Extra lesmateriaal
Totaal schoolkosten

110

50

10

100

10

90

10

95

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Projecten/Themadagen/Europadagen/sportdagen

25

25

30

20

Bijdrage

15

15

Ouderbijdrage
Testmateriaal

10

Totaal ouderbijdrage

50

10
50

10
15

55

15

35

Activiteiten

Iedere jaargroep kent ook een jaarlijkse meerdaagse of dagactiviteit. Voor de leerlingen worden de
volgende, voorlopige kosten in rekening gebracht.
Leerjaar 1

Dagactiviteit

€ 40,-

Leerjaar 2

Kamp

€ 160,-

Leerjaar 3

Internationalisering

€ 375,-

Leerjaar 4

Schoolreis

€ 100,-

Als kinderen tussentijds onze school verlaten, hebben hun ouders recht op teruggave van (een
deel van) het geld dat betaald is voor de activiteiten. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden
ingediend bij de administratie van onze school.

Educatieve extra’s

De bijdrage voor de educatieve extra’s maakt het mogelijk om per leerjaar een extra educatieve
activiteit te organiseren. Bijvoorbeeld een bezoek aan Corpus (museum over het menselijk lichaam),
de haven van Rotterdam, het Eschermuseum in Den Haag, etc. De kosten voor de educatieve extra`s
bedraagt € 25,-.

Schoolkosten

Ouderbijdrage

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

110

100

90

95

5

5

5

5

50

Solidariteitsfonds

Educatieve extra’s en eindfeest leerjaar 4
Totaal

25

190

51

50
25

180

55
25

175

35
25

160

Schoolkosten Dalton Het Groene Lyceum

In onderstaande tabel staat een overzicht van alle aanvullende schoolkosten per leerjaar in het zesjarige
traject. Dit zijn vrijwillige bijdragen.
Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6

Activiteiten leerjaar

Gymshirt, veiligheidshesje

20

20

20

40

10

10

10

10

10

10

10

10

50

50

50

50
10

10

10

120

40

40

20

Huur kluisje

Cultuurkaart

10

Extra lesmateriaal

Excursies in lessen Praktische sector oriëntatie

10

25

Extra verzekering stage

Deelname aan het examen Anglia (deelname niet verplicht)
Totaal schoolkosten

135

10

90

90

10

10

10

Ouderbijdrage
Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6

Projecten/Themadagen/
Europadagen/sportdagen

25

25

25

Testmateriaal

10

10

10

Totaal ouderbijdrage

50

50

50

Bijdrage

15

15

Activiteiten

Iedere jaargroep kent ook een jaarlijkse
meerdaagse of dagactiviteit. Voor de leerlingen
worden de volgende, voorlopige kosten in
rekening gebracht.
Als kinderen tussentijds onze school verlaten,
hebben hun ouders recht op teruggave van
(een deel van) het geld dat betaald is voor
de activiteiten. Hiervoor moet een schriftelijk
verzoek worden ingediend bij de administratie
van onze school.

10

15

15

25

5

15

20

5

15

20

Leerjaar 1

Dagactiviteit

€ 40,-

Leerjaar 2

Kamp

€ 160,-

Leerjaar 3

Internationalisering

€ 375,-

Leerjaar 4

Dagactiviteit

€ 100,-

Leerjaar 5

Dagactiviteit

€ 40,-

Leerjaar 6

Tweedaagse activiteit

€ 100,-

Overzicht aanvullende bijdragen

Onderstaand overzicht toont de totalen van de kosten van het zesjarige traject.

Schoolkosten
Ouderbijdrage

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

50

50

50

25

20

20

5

5

65

65

135

90

90

120

Activiteit

5

5

5

5

Educatieve extra’s en eindfeest leerjaar 4

25

25

25

25

215

170

170

175

Totaal

52

40

40

Ouderraad

Voor de ouderraad wordt een bijdrage
gevraagd van € 15,00 per schooljaar. Dit is een
vrijwillige bijdrage. Alle inkomsten komen ten
goede aan de leerlingen van de school.
Het geld wordt o.a. gebruikt voor:
• Bijdrage aan kosten bij leerlingenactiviteiten
(schoolreizen, excursies);
• Bijdrage aan de aankleding van de school
(planten, fotolijsten);
• Bijdrage aan buitenschoolse activiteiten
(toneel, schoolfeesten);
• Bijdrage aan speciale projecten op
voordracht van leerlingen en/of leraren;
• Organisatie thema-avonden voor ouders;
• Examencadeau.

Het kosten-/betalingssysteem

Er zijn inmiddels moderne betalingssystemen
op de markt die het betalen en innen van de
schoolkosten voor ouder(s)/verzorger(s) en
voor de school eenvoudiger maken. We werken
sinds twee jaar met WIS Collect. Werken met
WIS Collect is eenvoudig, modern en maakt het
mogelijk de financiële afwikkeling op maat te
verzorgen.
Alle ouders ontvangen in september een
overzicht van de schoolkosten voor hun kind.
Hierbij ontvangt elke ouder ook informatie over
het betalingssysteem WIS Collect.
Via WIS Collect krijgen de ouders de rekeningen
van de schoolkosten voor hun kind te zien,
kan er aangegeven worden welke bijdragen
er wel of niet worden betaald. Bij het betalen
van de schoolkosten kunnen ouders kiezen om
de rekening in één of meerdere termijnen te

betalen.
Voor vragen rondom het kunnen betalen en het
betalingssysteem kunt u contact opnemen met
de financiële administratie via dalton@lentiz.nl.

Leermiddelen

De school verwacht dat elke leerling zelf
zorg draagt voor de aanschaf van de
schoolbenodigheden, zoals een rekenmachine,
de nodige schriften en een etui met inhoud. Een
volledige lijst is te vinden op de website.
Device
Van alle leerlingen verwachten wij dat ze
hun eigen device, zoals een laptop of tablet
aanschaffen om gebruik te kunnen maken van
het materiaal dat leraren aanreiken, de boeken
altijd en overal beschikbaar te hebben en om
de lessen optimaal te kunnen volgen. Tijdens de
lessen worden moderne leermiddelen ingezet
om het leren effectiever en leuker te maken.
Tegelijkertijd worden vaardigheden aangeleerd
die passen bij de toekomst. Zo werken
leerlingen samen in een digitale omgeving.
Ze leren hoe het is om in de klas en op afstand
samen te werken. Leerlingen leren zich te
presenteren met behulp van foto’s, video’s en
apps die worden ingezet om ontdekkend leren
te bevorderen. Bovendien leert de leerling
op een juiste manier effectief te werken met
toegang tot het internet.
Laptop of tablet
Leerlingen werken in de klas vooral met digitale
methodes en een eigen device wordt hier
als ondersteuning en verrijking ingezet. Het
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Aanschaffen via school
Het is mogelijk een device aan te schaffen via
school. Wij zijn een samenwerking aangegaan
en hebben een aanbod samengesteld waar
u samen met uw zoon of dochter een keuze
uit kan maken. Belangrijk om te vermelden is
dat wij geen financieel belang hebben in dit
aanbod. Het is een service naar de ouder(s)/
verzorger(s). Informatie over dit aanbod kunt u
vinden op onze website. U bent uiteraard vrij
zelf te bepalen welk merk laptop u aanschaft en
waar u deze aanschaft.

is persoonlijk, altijd direct voorhanden, snel
en licht van gewicht. We hebben uitvoerig
nagedacht over de keus voor een laptop of
tablet. Voor zowel Dalton MAVO als Dalton Het
Groene Lyceum heeft een laptop de voorkeur.
Op onze website is meer informatie te vinden
over waar bij de aanschaf van een laptop op
gelet moet worden. Realiseert u zich wel dat de
laptop een persoonlijk apparaat is. Het tijdens
schooluren meegeven van de ‘gezins-laptop’
die met anderen gedeeld moet worden is geen
optie. Daarnaast is het belangrijk dat de accu
minimaal een dag mee kan.
Schade en verzekering
Om schade te voorkomen raden wij een stevige
hoes of tas aan om zo de laptop te beschermen.
Hier hebben wij zeer goede ervaringen mee.
Wanneer u de laptop aanschaft, informeert u
dan ook naar mogelijke verzekeringen.
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Tegemoetkoming in de schoolkosten

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs
bestaat de mogelijkheid om in aanmerking
te komen voor een tegemoetkoming in de
schoolkosten. Deze steun is afhankelijk van
de draagkracht van de ouder(s)/verzorger(s).
Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
(tel.: 050 – 599 77 55 of via www.duo.nl).
Ook via uw woongemeente zijn toelagen aan
te vragen voor schoolkosten of -activiteiten.
Meer informatie hierover is te vinden op de
site van uw woongemeente.

Schoolverzekering

Lentiz onderwijsgroep heeft ten behoeve van
de deelnemers de volgende verzekeringen
afgesloten:
a. Een aansprakelijkheidsverzekering;
b. Een ongevallenverzekering;
c. Verzekering tijdens schoolreizen/uitwisseling
(geen annulering).

Aansprakelijkheidsverzekering voor
onderwijsinstellingen

De school kan aansprakelijk zijn voor schade
die derden lijden door een onrechtmatige
daad van personen waarvoor het bestuur
verantwoordelijk is. Het bestuur is
verantwoordelijk voor al diegenen die in het
kader van de schoolse en buitenschoolse
activiteiten werkzaamheden voor de school
verrichten. Al deze personen worden als
verzekerde aangemerkt. De kring van
verzekerden is dus ruimer dan alleen de
personeelsleden van de school. Ook verzekerd
zijn de bestuursleden, vrijwilligers, stagiaires en
andere inleenkrachten.
De school is niet aansprakelijk voor het doen
en laten van de leerlingen. De wetgever legt
de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de
school, maar -afhankelijk van de leeftijd- hetzij
bij de leerling zelf dan wel bij de ouder(s)/
wettelijke vertegenwoordiger(s). Deze kunnen
zich daartegen particulier verzekeren.
Toch komt het geregeld voor dat benadeelden
de school aanspreken voor schade die
door leerlingen is veroorzaakt. In de
aansprakelijkheidsverzekering van de school is
de aansprakelijkheid van leerlingen ‘secundair’
meegenomen. Dat wil zeggen: waar leerlingen
niet vanuit hun privésituatie zijn verzekerd, geldt
de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering
van de school.
Onder het begrip schade dient te worden
verstaan:
• Letsel of benadeling van gezondheid
(personenschade);
• Beschadiging, teniet of verloren gaan van
zaken (zaakschade);
• Gevolgschade voortvloeiende uit
personenschade
of zaakschade.

Sponsoring

Lentiz onderwijsgroep voert een sponsorbeleid.
Met het aantrekken van sponsors krijgt de
school de beschikking over aanvullende
middelen om voorzieningen in de school
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te realiseren. Het doel van sponsoring is
aanvullende gelden en middelen binnen te
halen om hiermee bijzondere uitgaven te
kunnen doen. Het primaire onderwijsproces
mag niet afhankelijk zijn van sponsorinkomsten.
Bij het aantrekken van sponsors dient
zorgvuldig gehandeld te worden. Het
sponsorbeleid van de school is gebaseerd
op het sponsorconvenant scholen voor
het primair en voortgezet onderwijs. Dit
convenant houdt een aantal afspraken in die
de Minister van Onderwijs heeft gemaakt met
15 onderwijs- en belangenorganisaties (o.a.
belangenorganisaties van ouders en leerlingen).

• Sponsoring mag de objectiviteit, 		

In het sponsorbeleid van Lentiz onderwijsgroep
staan onder andere de volgende
uitgangspunten centraal:
• Sponsoring moet verenigbaar zijn met
de pedagogische en onderwijskundige
doelstellingen alsmede met de identiteit van
de school;

De Raad van Bestuur van Lentiz onderwijsgroep
heeft het sponsorbeleid vastgesteld en de
Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met
het sponsorbeleid.
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de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid
en de onafhankelijkheid van het onderwijs
niet in gevaar brengen;
• De onderwijsinhoud en de continuïteit van
het onderwijs mogen door sponsoring niet in
gevaar worden gebracht;
• Leerlingen mogen geen geestelijke of
lichamelijke schade ondervinden;
• De directie hanteert een algemene zorgplicht.
Dat houdt onder meer in dat negatieve
publiciteit wordt voorkomen en dat afspraken
die voortvloeien uit sponsorcontracten
worden nagekomen.

Onze school heeft het afgelopen jaar geen
sponsorovereenkomst afgesloten.

15. AANMELDING EN TOELATING
Leerjaar 1

Leerjaren 2, 3 en 4

Algemeen

Aanmelden:

We vinden dat het aanmelden van leerlingen
voor het voortgezet onderwijs, net als de keuze
voor een school of een locatie, de verantwoordelijkheid is van ouders (in samenspraak met
hun kind). Bovendien stellen wij het op prijs om
meteen bij de aanmelding persoonlijk contact
te leggen.

Aanmelden

Wij hebben met de ouders/verzorgers
van een leerling die zich voor onze school
wil aanmelden altijd een persoonlijk
aanmeldingsgesprek. Tijdens dit gesprek
willen wij graag met u als ouder/verzorger
samen met uw kind van gedachten wisselen
en nemen wij het aanmeldingsformulier in
ontvangst. Op die manier krijgen wij een beeld
van de leerling achter de informatie op papier.
Vanaf 26 december 2022 t/m 16 maart 2023
bestaat de mogelijkheid tot inschrijven door
middel van een kennismakingsgesprek. Meer
informatie over de wijze van aanmelden is
terug te vinden op onze website.

Soms is het nodig dat een leerling in de loop
van een opleiding een overstap maakt. Dat
kan bijvoorbeeld zijn omdat het niveau van de
opleiding bij nader inzien niet goed aansluit of
omdat een leerling sociaal niet goed op zijn/
haar plek zit.
Wanneer u als ouder uw kind wilt aanmelden
om in te stromen, neemt u als eerste contact
op met de betreffende teamcoördinator van
dat leerjaar. Meer informatie over de wijze van
aanmelden bij instromende leerlingen is terug
te vinden op
onze website.

Toelatingscommissie

In de maand maart hebben wij contact met de
basisscholen over de aangemelde leerlingen.
Voor de basisscholen is een aantal collega’s als
vast contactpersoon aangesteld, zij bezoeken
deze scholen in de loop van het jaar. Op deze
manier kunnen we elkaar beter en sneller
informeren.
Begin april komt de toelatingscommissie bij
elkaar. De commissie neemt aan de hand van
de adviezen van de basisscholen de besluiten
over de toelating.
De toelatingscommisie bestaat uit een
directielid en de ondersteuningscoördinator.
Zij baseren zich bij de toelatingsbeslissing
op advies en inlichtingen van de voorgaande
scholen. Op besluiten van de commissie is
beroep mogelijk bij de Raad van Bestuur van
Lentiz onderwijsgroep.
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16. NAMEN EN ADRESSEN
Algemeen

Vertrouwensinspecteur
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerp
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111
31 11 (lokaal tarief)

Raad van Bestuur
Dhr. Rick van Dam, voorzitter
Vacature, lid
Postbus 3040
3130 CA Vlaardingen

Directie
Frans van der Sman, directeur
Aline van Rijn, teamleider
Ben Vrolijk, teamleider

Het bezoekadres van de Raad van Bestuur is:
Schiedamsedijk 114
Vlaardingen

Preventiecoördinator
Carola Barendse

Het postadres van de Raad van Bestuur is:
Postbus 3040
3130 CA Vlaardingen
www.lentiz.nl

Sociale veiligheidscoördinator
Ursula van Rest
Marieke Berendse

Klachtencommissie
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 3040
3130 CA Vlaardingen

Ondersteuningscoördinator
Marieke Berendse
Vertrouwenspersonen
Rob Kleiweg
Ursula van Rest

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Adresgegevens school
Bezoekadres:
Professor Holwerdalaan 62
2672 LD Naaldwijk

Commissie van beroepexamens
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 3040
3130 CA Vlaardingen

T: (0174) 62 47 10
E: dalton@lentiz.nl
I: www.lentiz.nl
I: www.lentiz.nl/dalton

Inspectie van het onderwijs
De inspectie van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij houdt toezicht op ons
onderwijs.
Voor vragen over onderwijs kunt u terecht bij:
www.onderwijsinspectie.nl
via gratis telefoonnummer: 0800 – 8051
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Leerplicht en wijkagent		
GGZ (Geestelijke gezondheidszorg)
Leerplicht gemeente Westland
Politie Haaglanden

Ondernemingsraad
Leden:
Marikee Hubee
Maurice Schouten
Marloes van den Berg
Jan van den Bos
Erik Fokkema
E-mail: dalton@lentiz.nl

Ouderraad

De leden van de ouderraad zijn Liesbeth Vogels,
Jeroen van Dijk, Casper van Hooije,
Marianne van Ruijven en Jacqueline Spruijt.
E-mail: ouderraad.dalton@gmail.com

Nuttige adressen en websites:

De GGD Zuid-Holland West is de
gemeenschappelijke gezondheidsdienst van
de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg,
Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar,
Westland en Zoetermeer. Telefoon:
(078) 770 8500,
Website: www.ggdwh.nl.

Jeugdgezondheidszorg
Zuid-Holland West

Jeugdverpleegkundige
Telefoon: 088 - 054 99 99
(ma t/m vrij van 08.00 tot 17.00 uur)
E-mail: info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl
www.onderwijsconsulenten.nl
Hier vindt u meer informatie over de
onderwijsconsulenten en de Adviescommissie
Toelating en Begeleiding.
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17. JAARPLANNING: BELANGRIJKE DATA
Vakanties en vrije dagen in 2022-2023

Het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 is als volgt vastgesteld.
Vakantiedagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekeinde
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinksteren
Zomervakantie

22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
25 februari 2023 t/m 5 maart 2023
7 april 2023 t/m 10 april 2023
27 april 2023
22 april 2023 t/m 7 mei 2023
18 mei 2023 t/m 21 mei 2023
27 mei 2023 t/m 29 mei 2023
8 juli 2023 t/m 20 augustus 2023

Belangrijke data rondom voorlichting & inschrijving:
Woensdag 28 september 2022:
Maak kennis met Lentiz-middag, voor leraren van de basisscholen.
Donderdag 10 november 2022:
Informatieavond ouders groep 8
8 en 10 november 2022:
Meet & Greet, proefles volgen voor basisschoolleerlingen (aanmelding deelname via onze website)
Vanaf 24 december tot 16 maart 2023:
Mogelijkheid tot inschrijven voor Dalton MAVO, Dalton Het Groene Lyceum of Novilab door middel van
een kennismakingsgesprek.
Donderdag 2 februari 2023:
Open Dag
Datumlijst 2022-2023:
Voor de actuele datumlijst verwijzen wij u naar onze website:
www.lentiz.nl/dalton
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