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Nieuwsbrief voorjaarsvakantie 2023 
 
Aan:  Alle ouders en verzorgers van onze leerlingen 
Betreft:  Nieuwsbrief voorjaarsvakantie 
Datum  24 februari 2023 
 
 

 
 
VOORWOORD  
 
 
Geachte ouders en verzorgers, 
 
De lente is in aantocht. De komende maanden werken we toe naar de dagen met langer licht en 
warmer weer. Ik kijk daar wel weer naar uit. Op school werken we met onze vierdejaars leerlingen 
ook toe naar de landelijke praktijk- en theorie-examens. Voor deze leerlingen breekt er dus een 
spannende tijd aan, waarin we hen zo goed mogelijk in gaan begeleiden. 
 
Vanuit de overheid heeft onderwijsland een aantal opdrachten meegekregen voor de komende 
schooljaren. Het gemiddelde niveau van taal en rekenen van onze leerlingen is de laatste jaren wat 
gedaald en dat moeten we met z'n allen gaan ombuigen. Ook de ontwikkeling van onze leerlingen 
als verantwoordelijke burgers en de ontwikkeling van de digitale vaardigheden staan hoog op de 
agenda van de overheid. Gelukkig zijn dit allemaal thema's waaraan al hard gewerkt wordt op het 
Floracollege, wat dat betreft kunnen wij de ingeslagen weg dus gewoon voortzetten.  
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Algemene zaken 
 
Terugblik leerlingtevredenheidsonderzoek en leerlingarena  
Op 16 januari 2023 heeft er een leerlingarena plaatsgevonden met leerlingen uit leerjaar 1 en 2. 
Daarbij is er gesproken over de resultaten uit het leerlingtevredenheidsonderzoek (LTO). Leerlingen 
gaven aan dat ze de sfeer op school in het algemeen als positief ervaren. Zij zijn tevreden over de 
communicatie tussen de docenten en leerlingen. Als belangrijkste tip gaven de leerlingen aan om 
pestgedrag bespreekbaar te maken in de klas en tijdens de coachgesprekken. Daarnaast hebben de 
leerlingen ons nog een aantal aandachtspunten meegegeven die we binnen de school hebben 
besproken. We zijn blij dat we deze feedback van onze leerlingen hebben ontvangen, want dat helpt 
ons scherp te blijven op ons eigen handelen. 

 
 
Terugblik 

 
Weken van de mediawijsheid 
Van 9 t/m 20 januari 2023 is er in de school extra aandacht besteed aan mediawijsheid. In de 
onderbouw is met leerlingen gesproken over de gevolgen van onlinegedrag en welke (on)handige 
keuzes leerlingen daarin kunnen maken. Leerlingen in klas 1 kregen bezoek van het expertteam 
‘Social Media’ van Politie Westland en leerlingen uit klas 2 bezochten de interactieve voorstelling 
Just Like Me van theatercollectief De Nieuwe Lichting.  Op 12 januari was er een zeer boeiende 
ouderavond over het thema ‘Pubers achter de Schermen’ van Aletta Smits. We kijken terug op 
leerzame en interessante weken! 
 

 
 
Open dag 
De open dagen zitten erop en het aanmelden is gestart. We kijken terug op zeer geslaagde open 
dagen en ook de aanmeldingen lopen voorspoedig. Tijdens de open dagen hebben zo'n 100 
leerlingen ons geholpen. Dit maakte deze twee dagen extra bijzonder. Ze hebben ons geholpen met 
allerlei verschillende werkzaamheden. Sommige hebben opgetreden, andere hebben geholpen bij 
de catering en weer andere hielpen onze collega's in de lokalen en met de rondleidingen. Wij 
noemen onze leerlingen tijdens dit soort evenementen onze ‘helpende handjes’ en die titel maken 
ze meer dan waar! Wij zijn hun dan ook erg dankbaar voor hun inzet en positiviteit. 
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Valentijn 
Gedurende de maand februari vieren wij op school ‘de maand 
van de liefde’. 
Valentijnsdag was een mooi moment om iemand in het 
zonnetje te zetten. Dat mocht iedereen van school zijn. De 
leerlingen en docenten hebben de mogelijkheid gekregen om 
een hartjeslolly bij de receptie te kopen en een leuke 
boodschap achter te laten voor een ander.  
Er zijn onwijs veel leerlingen en docenten verrast. Twee 
wandelende harten hebben de verrassingen op een 
spectaculaire wijze aan iedereen uitgedeeld. 
 

Het was een enorm succes en een gezellige dag! 
 

Eindexamenvoorstelling Dans/Drama  
In een volle Theaterloods in Naaldwijk speelden de leerlingen 
van de eindexamengroep dans/drama op 21 februari hun 
eindexamenvoorstelling 'Wat is Daarmee?!?'.  
Het was een indringende voorstelling vol verhalen die 
niemand wil horen en verhalen die nooit verteld zouden 
moeten worden. 
De voorstelling was het praktijkgedeelte van de examens 
drama en dans. In mei volgt uiteraard het Centraal Schriftelijk 
Examen voor deze vakken. 
 

 
Excursie Beeldend 
Donderdag 23 februari zijn de 3e en 4e klas leerlingen die 
kunst als examenvak hebben gekozen samen naar Den 
Haag geweest om een tweetal workshops te volgen. 
 
Eén workshop was bij het Filmhuis, waar ze zelf filmpjes 
gingen monteren, de andere workshop was bij de 
Grafische T-shirt. Het was een leuke dag! 

 
Ouder contactgroep   
In januari is de oudercontactgroep weer bij elkaar gekomen. Vanuit een interessante dialoog over 
verschillende thema's hebben zij hun ervaringen en goede ideeën uitgewisseld met de directie.  
 

Thema's die o.a. besproken zijn: 
- Het structureel invullen van het huiswerk in SOM 
- De waardevolle ouderavond "pubers ondertiteld” door Aletta Smits 
- ‘Leren leren’ (executieve functies) als belangrijk aandachtspunt bij 
ieder vak       
- Voor- en nadelen van toetsweken                                                                            
De feedback en feedforward die wij als school gekregen hebben op 
deze thema's hebben we besproken met onze collega's. Op deze 
manier levert de ouderraad een belangrijke bijdrage aan de 
ontwikkeling van de school en daar zijn wij heel blij mee. 
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Stage leerjaar 3 en 4 
Voor de vierdejaars is de stage afgelopen, dan wel bijna afgelopen. De meeste leerlingen hebben 
prima stages gehad en inmiddels een weloverwogen keuze voor het vervolgonderwijs gemaakt. Nu 
nog even de laatste loodjes en dan door richting een nieuwe school en opleiding! 
  
Klas 3 heeft de eerste stage afgerond. We kunnen niet anders 
zeggen dan dat de meeste stages succesvol geweest zijn. 
Gezellig, leerzaam en een goede oriëntatie op de toekomst. 
Past het bij mij? Zie ik mezelf hier later werken? Waarom 
wel/niet? Ben ik blij in deze werkomgeving? Hoe heb ik het 
werken in teamverband ervaren? Waar ben ik tegenaan 
gelopen?  Hoe ben ik omgegaan met kritiek? Hoe was mijn 
planning van opdrachten?   Na de voorjaarsvakantie gaan de 
250 derdejaarsleerlingen beginnen aan hun tweede stage.  
 

 
Stagebedrijven gezocht 
Om de kwaliteit van de stage te blijven waarborgen is het 
natuurlijk belangrijk dIT- en grafische bedrijven. Mocht u in 
uw netwerk nog bedrijven kennen, dan houden wij ons - in 
het belang van de leerlingen - natuurlijk warm aanbevolen.  
Een stagebedrijf kunt u aanmelden via de mailadressen 
hheemskerk@lentiz.nl of mvruijven@lentiz.nl. We nemen dan 
contact op met dit bedrijf om een en ander door te spreken.  
 
 

 
Spotlight 
In WestlandTheater De Naald is weer onze grote 
talentenjacht Flora Spotlight gehouden. Voor een volle zaal 
en een jury van 5 leden toonden maar liefst 13 acts hun 
kunde op het gebied van musical, zang, dans en beeldende 
Kunst. 
De prijs voor de beste podium-act ging naar een theaterstuk 
van tweedeklassers Ruby, Joya, Iris en Britt. Bijzonder was, 
dat het stuk was geschreven en geregisseerd door oud 
winnaars Imke en Anne.  
De prijs voor de beste beeldend kunstenaar werd door 
tweedeklasser Maartje gewonnen met haar serie tekeningen. 
De Flora Spotlight Wisseltrofee ging naar singer-songwriter Marloes uit klas 3, die de zaal én de jury 
muisstil kreeg met haar zang en gitaarspel. 
Deze leerlingen, aangevuld met zangeres Feli, zullen het Floracollege vertegenwoordigen in de grote 
Westlandse finale van Spotlight op donderdagavond 6 april in De Naald. 

mailto:hheemskerk@lentiz.nl
mailto:mvruijven@lentiz.nl
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Opbrengst Kerstmarkt overhandigd aan twee goede doelen 

Afgelopen vrijdag hebben twee trotse eerstejaars leerlingen de 
cheques overhandigd aan de vertegenwoordigers van twee 
goede doelen, Team Westland en stichting Pamoja Kenia. Team 
Westland zet in op het financieel ondersteunen van (regionale) 
instellingen en initiatieven die rechtstreeks of zijdelings verband 
houden met kanker en stichting Pamoja ondersteunt water- en 
sanitair projecten op plekken in Kenia waar hier gebrek aan is.  
 
 
 
 

 
Waterpolo met de sportklassen 
Met alle sportklassen, 1GS, 2GS en 2KS hebben we in januari een les waterpolo gehad in zwembad 
Vreeloo in de Lier. Onder leiding van dhr. van Gulik (zelf al jaren eredivisie waterpoloër en trainer) 
was het een pittige training. Uiteraard was het zwaar, maar ook ontzettend leuk! 
Naast de ervaring hoe het is om een uurtje in het water te moeten bikkelen, hebben de leerlingen 
geleerd hoe een waterpolowedstrijd gespeeld wordt. Er is hard gewerkt, alle klassen waren 
enthousiast en gingen ervoor. Dat is voor ons toch het allerbelangrijkste in de sportklas! 

 
 

 

 

Volgende periode 
 
Start M-stage en NLdoet voor leerjaar 1 
Vorige week hebben alle klassen 1 een voorlichting over m-stage gekregen. De leerlingen waren erg 
enthousiast. Elke leerling start op de NLdoet-dagen met een klus van de site: nldoet.nl.  
Ze worden hiervoor op vrijdag 10 maart allemaal uitgeroosterd.  
Ook op zaterdag 11 maart kunnen ze zich inschrijven voor een NLdoet-klus. Veel leerlingen hebben 
zich al ingeschreven. De leerlingen moeten de bevestiging van deze klus ook in Learnbeat uploaden, 
zodat de m-stagecoördinatoren weten waar de leerlingen zijn. Dit heeft nog niet iedere leerling 
gedaan. Kunt u thuis met uw kind bespreken wat ze tijdens de NLdoet gaan doen en of ze dit 
geüpload hebben in Learnbeat? De deadline dat leerlingen dit moesten regelen was 20 februari. 
Mocht het dus nog niet helemaal geregeld zijn bij uw zoon/dochter, laat hem/haar dit dan zo snel 
mogelijk in orde maken! 
Voor vragen: m-stage-flc@lentiz.nl 
  

mailto:m-stage-flc@lentiz.nl
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Ouderavond 'Pubers ondertiteld’ leerjaar 1 t/m 4 
Op donderdagavond 16 maart 2023 nodigen wij u uit voor een ouderinformatie-avond ‘Pubers 
ondertiteld’ op het Lentiz Floracollege.  
Deze ouderavond wordt verzorgd door theatercollectief De Nieuwe Lichting. Een theatergroep die 
het publiek uitdaagt om mee te denken over persoonlijke of maatschappelijke thema’s. 
Door herkenbare situaties te spelen, maken ze onderwerpen bespreekbaar. De voorstelling gaat 
over uit de bocht vliegende communicatie en hoe dat ook anders kan. Op deze avond leert u de 
ondertiteling van pubers te lezen.  
U kunt zich via de website van Lentiz Floracollege inschrijven voor de ouderavond. 
Let op, er zijn slechts 225 plekken beschikbaar. 
 
Wegens beperkte parkeermogelijkheid rondom de school het vriendelijke verzoek met de fiets te 
komen. 
 

 
 
Een ander festival Rotterdam 
Ieder jaar doet onze school mee met het EAF, een vierdaags Theaterfestival voor Middelbare 
Scholieren. Dit jaar spelen de leerlingen van de derde klassen Drama en Dans de voorstelling 
'Zomernacht' onder regie van dramadocent Berber Brouwer en met choreografie van dansdocent 
Bregje van Daalen de Jel. 
De voorstelling is te zien op donderdagavond 23 maart in Theater Hofplein in Rotterdam. Alle 
leerlingen uit de kunstklassen van de onderbouw gaan mee als supporters! 
 

Examenzaken 
Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 maart wordt schoolonderzoek 4 afgenomen. Het rooster 
hiervan is terug te vinden op onze website via de volgende link: rooster schoolonderzoek 4. In deze 
periode vindt ook het mondeling van Engels plaats. Aansluitend zal ook het mondeling Duits 
ingepland worden. 
Van maandag 3 april tot en met vrijdag 21 april zal het Centraal Schriftelijk en Praktijk Examen 
(CSPE) Groen worden afgenomen. Uitleg over dit examen krijgen de examenkandidaten van de 
vakdocenten Groen.  
In deze periode zal ook het Centraal Praktisch Examen (CPE) Beeldend worden afgenomen. Op welke 
momenten dit zal plaatsvinden volgt nog. 
 

Westland on Stage - 28 maart en 6 april 2023 
Alle leerlingen uit het tweede leerjaar gaan deelnemen 
aan Westland on Stage. De voorbereidingen hiervoor zijn 
van start gegaan tijdens de stamgroepuren. 
 
Op dinsdag 28 maart gaan de leerlingen kennismaken met 
mensen uit het bedrijfsleven. Ze krijgen de kans om in een 

gesprek uit te zoeken welke beroepen hun interesse hebben of niet. Dit is ‘Het Beroepenfeest’ en 
vindt plaats bij atletiekvereniging Olympus ‘70 in Naaldwijk.   
In de voorbereidingslessen wordt de site van Westland On Stage regelmatig bezocht. Hierop staan 
de bedrijven die de leerlingen kunnen ontvangen op donderdag 6 april. Dit is de Doe-Dag. Uw zoon 
of dochter zal zelfstandig op pad gaan om drie bedrijven te bezoeken. Bedrijven organiseren 

https://www.lentiz.nl/floracollege/ouderinformatie-avond/
https://www.lentiz.nl/floracollege/rooster-schoolonderzoeken/
https://www.westlandonstage.nl/
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workshops om te laten ervaren wat het werk precies is. Een mooie gelegenheid om een idee te 
vormen over hun toekomst. 
Een leuke tip: bekijk samen met uw zoon of dochter de site van Westland on Stage en vertel hoe u 
tot uw beroepskeuze bent gekomen.  
  
Internationaliseringsreizen 
Zoals u heeft kunnen lezen in eerder verzonden e-mails is de indeling van de reizen bekend! 
Voor de volledigheid en het overzicht staat hieronder een opsomming van de belangrijkste zaken; 
Afhankelijk van de reis zal het vertrek rond het weekend van 15 april zijn en de terugkomst vóór het 
weekend van de meivakantie, uiterlijk 21 april. 
Inmiddels hebben we van bijna alle leerlingen een kopie van het paspoort/ID-kaart en 
zorgverzekeringspas ontvangen. Voor een aantal leerlingen moest nog een nieuw document worden 
aangevraagd, graag zien wij deze ook spoedig tegemoet. 
Het verzoek voor de betaling zal inmiddels zijn verstuurd. Indien er vragen zijn rond het betalen kan 
contact worden gezocht met mw. van Ewijk (ivewijk@lentiz.nl). 
Op 20 maart is er om 19.00 uur een ouderavond. De uitnodiging volgt op een later moment per 
email. Hier zullen de begeleiders van de reizen u van de laatste informatie voorzien.  
Alle begeleidende collega’s kijken er naar uit om de leerlingen een nieuwe leerervaring in het 
buitenland te geven. Wij hopen dat onze leerlingen er met net zoveel enthousiasme naar uitkijken. 
Voor vragen of opmerkingen kan contact worden gezocht met dhr. B.J. Mulder 
(bmulder05@lentiz.nl) of dhr. S. Beijer (sbeijer@lentiz.nl) 
 
  

https://www.westlandonstage.nl/
mailto:ivewijk@lentiz.nl
mailto:bmulder05@lentiz.nl
mailto:sbeijer@lentiz.nl


 

Februari 2023 9/9 NIEUWSBRIEF LENTIZ | FLORACOLLEGE 

Agenda 
 

6 maart Organisatiedag - Alle leerlingen lesvrij 

10 maart Alle leerlingen uit leerjaar 1 doen mee met NLdoet.  
Alle leerlingen uit leerjaar 1 zijn op 10 maart 2023 lesvrij. 

20 t/m 24 maart Stageweek leerjaar 3 

20 t/m 24 maart Schoolonderzoeken 4 leerjaar 4 

20 maart Ouderavond reizen internationalisering 

23 maart ‘Een ander festival Rotterdam’ kunstklassen leerjaar 1 en 2 

28 maart Westland On Stage beroepenfeest leerjaar 2. 

30 maart t/m 5 april Voorlichting Keuzepakketweek leerlingen leerjaar 2 

3 april t/m 21 april Centraal Schriftelijk Praktijk Examen 

4 april Ouderavond keuzearrangement leerjaar 3 

5 april Ouderavond Pakketkeuze leerjaar 2 

6 april Finale Spotlight 

6 april Westland On Stage Doedag leerjaar 2 

7 april t/m 10 april Paasweekend 

11 april Herkansing schoolonderzoek 4 leerjaar 4 

16/17 april t/m 21 april Internationaliseringsreizen leerjaar 3 

17 april t/m 21 april Florafestivalweek leerjaar 1 en 2 

22 april t/m 7 mei Meivakantie 

8 mei Organisatiedag – Leerlingen leerjaar 1, 2 en 3 lesvrij  
Leerjaar 4 - facultatieve lessen 

 
*Alle bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud 
In de agenda op de website van Lentiz.nl/floracollege kunnen nog wijzigingen worden aangebracht. 
Check deze agenda regelmatig. Klik hier om naar de agenda te gaan. 
 
 
 

Wij wensen u een fijne voorjaarsvakantie toe! 

https://www.lentiz.nl/floracollege/agenda/

