


Het Floracollege voor jou
Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in onze school. 
Bij ons voel je je al snel thuis. We bieden alle 
niveaus van het vmbo en hebben oog voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk 
dat je, naast het behalen van je diploma, jezelf beter 
leert kennen. Dat je ontdekt waar jouw passies en 
talenten liggen. Dit noemen we: ‘Ruimte voor ieders 
talent’. 

Bij ons kun je leren op een manier die bij jou 
past. Samen met jou gaan we op zoek naar jouw 
talenten en we helpen je je talenten verder te 
ontwikkelen. We vinden kunst en cultuur, sport,  
internationalisering, technologie, zorg en stage erg 
belangrijk en deze onderwerpen komen bij ons op 
school dan ook uitgebreid aan bod.

Na vier jaar doe je examen en na het behalen van 
je diploma, kan je naar iedere mbo-opleiding die 
je maar wilt. 

Het maken van de goede schoolkeuze is een 
belangrijke stap. Daar moet je je goed op 
voorbereiden. In deze brochure staat veel leuke 
en nuttige informatie over onze school. Lees het 
dus maar eens rustig door en kom vooral ook 
naar onze lesjesmiddagen en de open dagen!

Pim van der Hoorn
Directeur 

Floracollege is 
Ondernemend, 
Betrokken, 
Eigenzinnig en 
Resultaatgericht.  

Samen met je coach neem je de week door en stel je je doelen vast. Jullie kijken naar de vakken en bespreken 
waar je goed in bent. De algemeen vormende vakken kun je op verschillende niveaus volgen. Ben jij 
bijvoorbeeld heel goed in Nederlands, maar wat minder goed in wiskunde? Volg dan het vak Nederlands 
op een hoger niveau en doe ook op dat hogere niveau examen.  Bij ons leer je steeds meer zelf de regie en 
verantwoordelijkheid te nemen over hoe en wat je leert. Uiteraard word je hierin begeleid door je coach. 
Op die manier kun jij jezelf het beste ontwikkelen.

Wil je de sfeer 
bij ons op school 
proeven? Bekijk 
onze schoolfilm 

via deze QR-code.

Leren op maat

Ontdek jouw passies 
en talenten



Het Floracollege is een 
bruisende school waar 
veel gebeurt. Ons mooie, 
schoolgebouw ligt 
tegenover veiling  
Royal FloraHolland in  
het hart van onder- 
nemend Westland.

Ondernemend

Tijdens de theoretische vakken zoals wiskunde en 
Nederlands werk je met jouw eigen laptop in onze 
digitale leeromgeving. Je krijgt bij ons ook lessen 
in de keuken met restaurant, het verzorgingslokaal, 
het theater, het technieklokaal, de kas met school-
tuin of op de kinderboerderij. Om ruimte te geven 
aan jouw talent, kies je voor het vierde leerjaar 
een arrangement zoals 3D-Ontwerp & Robotica, 
Technologie, Leefstijl, Zorg & Welzijn, Sport & 
Bewegen of Buitensport. Hiermee kun je je ook in 
veel andere sectoren verdiepen en bekwamen. 

Als je het diploma van onze school hebt be-
haald, kun je verder leren op alle vormen van 
het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

We besteden veel aandacht aan verschil-
lende vaardigheden zoals samenwerken, 
zelfstandig werken, presenteren en je werk 
plannen. Als je op beroepsstage gaat, ver-
der wilt leren of gaat werken, komen deze 
vaardigheden je goed van pas.

Bij ons is altijd veel te doen!

DIT IS EEN 

KERNWAARDE

Samen met jouw coach bepaal je op 
welke manier jij het beste kunt leren. 
Je kiest zelf hoeveel tijd je aan een vak 
besteedt en of je meer uitleg nodig 
hebt. Tijdens het wekelijkse gesprek 
met je coach stel je doelen en bespreek 
je de voortgang. Als het nodig is, 
kunnen we je extra helpen. Zo kun je 
bijvoorbeeld een training volgen als je 
bang bent om fouten te maken.

Betrokken

We begeleiden je zo goed mogelijk

VMBO4You
Ook als je specifieke hulp nodig hebt, kun je bij ons je vmbo-diploma halen. Via 
een uitgebreide intake-procedure wordt duidelijk of je in aanmerking komt voor 
VMBO4You. Je wordt geplaatst in een groep van maximaal veertien leerlingen 
die begeleid wordt door docenten die de kennis en ervaring hebben om jou 
te helpen. Om je goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs stap je in het 
derde leerjaar over naar één van onze reguliere stamgroepen. Naast een coach 
krijg je in de bovenbouw ook een vaste VMBO4You-begeleider die jou blijft 
ondersteunen.

DIT IS OOK EEN 

KERNWAARDE



Resultaatgericht
 EN DE VIERDE 

KERNWAARDE

Je kunt een diploma behalen op één van de volgende niveaus: 
• basisberoepsgerichte leerweg (bl)
• kaderberoepsgerichte leerweg (kl)
• gemengde leerweg (gl) 
• mavo, ook wel theoretische leerweg (tl) genoemd.

Ontwikkel jezelf op een manier die bij je past

De volgende punten zijn voor ons heel belangrijk: 
Je wordt begeleid door je persoonlijke coach.
Je volgt de algemeen vormende vakken op het 
niveau dat het beste bij jou past. 
We werken samen toe naar een diploma op een per 
vak passend niveau.
Je krijgt de ruimte om eigen keuzes te leren maken.
Je werkt op je eigen laptop in de digitale leer-
omgeving.

Iedereen is uniek. De één is 
geïnteresseerd in toneel, de ander 
meer in sport. De één is goed in  
taal, de ander goed in rekenen.  
Met al deze verschillen houden  
we zoveel mogelijk rekening.

Je kunt bij ons bijvoorbeeld werken aan 
een musical, maar ook extra hulp krijgen 
bij wiskunde of dit vak op een hoger 
niveau volgen. Je krijgt ruimte om keuzes 
te maken en je eigen inbreng te hebben. 
Daarnaast organiseren we extra sport- en 
cultuuractiviteiten die onder andere buiten 
de school plaatsvinden. 

In alle leerwegen besteden we aandacht 
aan de verschillende beroepen, bijvoor-
beeld via beroepsstages. Buiten de lessen 
om organiseren we ook veel activiteiten 
zoals de jaarlijkse kleine en grote musical, 
kampweek, internationale reizen, uitwisse-
lingsprojecten met scholen in heel Europa, 
schoolfeesten, kerstmarkt, kerstgala en ga 
zo maar door.

Eigenzinnig

Iedereen is uniek en daar houden we rekening mee

EN NOG EEN 

KERNWAARDE



STAMGROEPEN 
MET HET ACCENT OP 
SPORT OF KUNST

OP JE EIGEN  

NIVEAU HET BESTE  
UIT JEZELF HALEN

BEGELEIDING 
DOOR JOUW EIGEN 

COACH

KEUZE VOOR HET 

PROFIEL ZORG & 
WELZIJN

CREATIEVE 
ONTWIKKELING 

VEEL AANDACHT 

VOOR KUNST EN 
CULTUUR 

EXAMEN IN  

HET VAK GROEN

RUIMTE EN AANDACHT 

VOOR JOUW 
ONTWIKKELING

LEUKE 

BEROEPSSTAGES

EXTRA 

ONDERSTEUNING 
ALS DAT NODIG IS

LEREN OP EEN MANIER 

DIE BIJ JOU PAST

RUIMTE
VOOR  

IEDERS 
TALENT



Het Floracollege is een erkende cultuurprofielschool. Kunst en cultuur zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van 
jonge mensen en een belangrijke voorwaarde om succesvol te leren. Het helpt je om jezelf en de wereld om 
je heen te ontdekken en te begrijpen. Daarom besteden we veel aandacht aan beeldende kunst, muziek, 
dans en theater.  Samen met onze leerlingen produceren we jaarlijks twee of drie grote musicals, een grote 
toneelvoorstelling en talloze kleinere optredens en exposities.

Cultuurprofielschool

In de stamgroep kunst komen zo veel mogelijk 
verschillende kunstvakken aan bod. De leerlingen geven 
regelmatig optredens, voorstellingen en exposities, zowel 
binnen als buiten de school. We werken samen met diverse 
kunstinstellingen en mbo-opleidingen in en rondom 
het Westland. En als jij beeldende vakken of drama als 
eindexamenvak wilt kiezen, is deze groep daarvoor een 
goede voorbereiding.

Leerlingen in de stamgroep sport krijgen naast 
activiteiten die plaatsvinden tijdens de reguliere 
lessen ook vernieuwende sporten aangeboden 
zoals kickboksen, waterpolo en waterskiën. En als 
jij het vak lichamelijke opvoeding als examenvak 
wilt kiezen, is deze groep daarvoor een goede 
voorbereiding. 

Sport en kunst

KUNSTSPORT

Heb jij talent voor sport? Of extra interesse in kunst en cultuur? Dan kun je in aanmerking komen voor deze 
stamgroepen. Je volgt dan zes lesuren in het gekozen vak in plaats van de vier lesuren die de reguliere 
groepen hebben. En er worden regelmatig buitenschoolse activiteiten georganiseerd waaraan leerlingen 
tegen een verplichte ouderbijdrage meedoen.



Leren door te doen
Alle leerlingen krijgen in de onderbouw praktische sectororiëntatie. Tijdens deze lessen maak je kennis 
met verschillende beroepen en ontdek je welke vaardigheden je voor welk beroep nodig hebt. Daarnaast 
loop je meerdere stages bij bedrijven in de regio. Hierdoor kom je van alles te weten over de verschillende 
beroepssectoren en kun je straks een goede keuze maken voor een passende vervolgopleiding.
   

PRAKTIJK STAGE

Als eerste gebeurt de begeleiding door de coach 
en docenten. De coach is het aanspreekpunt voor 
jou en je ouders. Als je specifieke problemen hebt, 
is er een begeleidingsteam dat bestaat uit de intern 
begeleiders, orthopedagoog, zorgcoördinator, 
dyslexiecoaches, schoolondersteuners  en 
schoolmaatschappelijk werker. Zij ondersteunen 
bij leer- en/of gedragsproblemen, zoals pesten, 
dyslexie en faalangst.

Leerlingzorg

Als we binnen school voor jou geen passende 
begeleiding of zorg kunnen bieden, kunnen 
wij externe hulpverleners inschakelen, zoals 
de schoolarts, de schoolverpleegkundige en 
de medewerkers van het Sociaal Kernteam 
Westland of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

WIJ VINDEN HET BELANGRIJK DAT ALLE LEERLINGEN ZICH VEILIG, HERKEND, GEKEND EN ERKEND VOELEN. 
ALS JE BEHOEFTE HEBT AAN SPECIFIEKE ONDERSTEUNING KUN JE EXTRA ZORG KRIJGEN.



LEES OOK DE
BROCHURE VAN 
NOVILAB

Voorlichtingsavond (voor ouders)
WOENSDAG 9 NOVEMBER 2022
18.30 - 20.00 UUR EN 19.30 - 21.00 UUR
Aanmelden via de website

Open dagen
DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022 
17.00 - 20.30 UUR

DONDERDAG 26 JANUARI  2023
15.30 - 20.30 UUR

Alle data zijn onder voorbehoud. Kijk op www.lentiz.nl/floracollege 
voor de meest actuele informatie.

Voorlichtingsavond Novilab 

(voor ouders) 
DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022 
20.30 - 21.15 UUR
LOCATIE : LENTIZ | DALTON

Bezoek onze school!

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

Aanmelden 
Meer informatie of aanmelden voor de brugklas? 
Kijk op onze website!

Bezoek ook onze 
groep 7/8 pagina 



Hier kun je ons vinden!
Voor een afspraak:   
Burgemeester Elsenweg 8    
2671 DC Naaldwijk 

(0174) 67 11 70   
floracollege@lentiz.nl    
lentiz.nl/floracollege 

 


