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In Maasland staat in een prachtige groene omgeving met
veel weilanden onze kleinschalige VMBO school.

Er zitten 550 leerlingen bij ons op school en er werken
60 medewerkers.

Met elkaar zorgen we voor een veilige school met een fijne

sfeer. Respect voor elkaar vinden wij heel belangrijk. Ook is
er veel ruimte voor persoonlijke aandacht voor de leerling.

We willen iedere leerling laten zien dat hij of zij kan groeien
en zichzelf kan ontwikkelen. Tijdens de lessen werken we

met het Maasland lesmodel; dit model biedt structuur voor
de leerlingen zodat je precies weet waar je aan toe bent.

We willen leerlingen verantwoordelijk maken voor het
eigen leerproces door de resultaten van leerlingen te

vergelijken met de eigen eerdere resultaten. Zo brengen

we de persoonlijke ontwikkeling van de leerling in beeld.

Ook zet je je tijdens de les in om je leerdoelen te bereiken.
Natuurlijk helpen we je hierbij zodat je vertrouwen krijgt in
jezelf en in de ander. Hierbij is en nieuwsgierige houding,

het stellen van vragen en feedback geven van belang zodat
je het beste uit jezelf kunt halen.
LEERWEGEN

Op VMBO Maasland kun je terecht voor de:
• Theoretische Leerweg+ (TL+)/MAVO
• Gemengde Leerweg (GL)

• Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL)
• Basisberoepsgerichte Leerweg (BL)

Sommige leerlingen hebben ook leerwegondersteunend

onderwijs (lwoo) nodig. Bij lwoo krijg je extra begeleiding in
een kleine groep leerlingen in de onderbouw.

Met VMBO groen kun je alle mbo-opleidingen doen!
Heb je bij ons een diploma behaald, dan kun je
verder leren op elke mbo-school.

OP WELK NIVEAU GA
JIJ AAN DE SLAG?
Je start op VMBO Maasland met het advies dat je
van de basisschool hebt gekregen. Na een tijdje
kijken we samen met jou hoe het gaat. Gaat het

goed? Dan krijg je de kans om een of meerdere
vakken op een hoger niveau te volgen. Pas aan
het eind van de tweede klas wordt bepaald
of je examen binnen de Basisberoeps-,

Kaderberoeps-, Gemengde of Theoretische

Leerweg+ gaat doen. Dit kan zelfs met een of
meerdere vakken op een hoger niveau.

Vanaf het begin van het schooljaar gebruik je bij
ons een speciale schoolagenda om je huis- en
leerwerk goed in te plannen! Die agenda krijg
je van ons, je hoeft zelf dus geen agenda te

kopen. Naast het plannen en organiseren van
je huiswerk, leer je leren, zodat je weet welke
manier van leren goed bij je past.

Lentiz VMBO MAASLAND
STAAT VOOR iNTEGER,
VERBiNDEND, KANSRIJK
EN DAADKRACHTiG.
Dit zijn onze kernwaarden. Verderop in deze folder
kun je lezen wat wij hiermee bedoelen.

OOK PRAKTIJKVAKKEN OP
DE TL!
Wist je dat je op onze GL/TL-opleiding naast de
vakken zoals Nederlands, Engels, biologie en

wiskunde ook praktijkvakken volgt? Er zijn dus

verschillende manieren waarop je wordt uitgedaagd:
zowel praktisch als theoretisch. Daarom noemen wij
onze TL opleiding de TL+ opleiding!

GROENE PRAKTIJKVAKKEN
EN THEORIEVAKKEN

REGULIERE VAKKEN

omgeving met groene weilanden. Bij ons op school

zoals Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen,

VMBO Maasland bevindt zich in een prachtige

volg je groene praktijkvakken en theorievakken.
De groene praktijkvakken waar je veel over

gaat leren zijn bijvoorbeeld bloemsierkunst,

plantenteelt, groenvoorziening, techniek, koken

en dierverzorging. De groene praktijklessen krijg
je onder andere op de schoolboerderij, in de

keuken of in de kassen. Naast groen zijn we ook
internationaal, sportief en ondernemend.

Natuurlijk volg je bij ons op school ook vakken
biologie, mens en maatschappij. Ook bieden wij

het vak beeldende vorming en gym aan waarin je
op een creatieve en sportieve manier aan de slag
gaat tijdens de lessen!

Zo bieden we jou een afwisselend aanbod aan

vakken waardoor je goed bij de les kunt blijven.

DAADKRACHTIG
Als je iets wilt bereiken moet je het ook doen. Daadkrachtig staat voor doorzetten.
Wanneer je ergens voor gaat dan doe je wat je zegt en zeg je wat je doet. Je verlegt grenzen.

Wij geloven in jou en jij gelooft in jezelf!

ONDERNEMEND LEREN

In klas 1 en 2 volg je het vak Ondernemend

Leren waarin jouw persoonlijke ontwikkeling
centraal staat. We leren je vaardigheden

zoals plannen, samenwerken, omgaan met

druk en tegenslag en initiatief nemen. Deze
vaardigheden kun je bij elke vakken goed

gebruiken. Ook gaan we gaan samen met

jou op zoek naar jouw talenten en leer jij hoe
je jouw talenten kunt inzetten. Samen met je

klasgenoten onderzoek je ook waar je nog in

kunt groeien. Leerlingen leren om zelf regie te
nemen over hun eigen leerproces doordat ze

inzicht krijgen in hun eigen talenten. Ook leren

hoe ze kunnen omgaan met lastige momenten.
Zo ontwikkel je je tot een zelfstandige leerling

die zijn verantwoordelijk kan en durft te nemen.

Het gaat erom hoe je leert, wat je kunt en hoe jij
het beste uit jezelf haalt!

ONDERNEMEND LEREN IS…
PLANNEN…
SAMENWERKEN…
EN INITIATIEF NEMEN!

De mentor is er voor jou!
HET EERSTE AANSPREEKPUNT VOOR JOU EN JE OUDERS
Iedere klas heeft een eigen mentor. Een mentor

De mentor geeft je tips en bespreekt met jou waar

Bij hem of haar kun je met alles terecht. De mentor

jouw doelen. De mentor heeft ook contact met jouw

is een leraar die er speciaal is voor jou en je klas.

maakt je aan het begin van het schooljaar wegwijs
in de school en hij/zij zorgt voor een goede sfeer
in je klas. De mentor houdt in de gaten hoe het

met het leren gaat, hoe je je voelt op school en of
je tegen dingen aanloopt die je wilt bespreken.

je talenten liggen en helpt je bij het bereiken van

ouders. Ook zij kunnen bij de mentor terecht met

vragen. Eén keer in de week heb je een mentoruur,

dan komt er van alles aan bod. Samen met je klas en

de mentor doe je ook leuke activiteiten, zoals samen
een mentoruitje organiseren.

EEN EIGEN LAPTOP VOOR DE
LEERLINGEN
ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook
onze leerlingen maken tijdens het onderwijs op onze school
en bij het maken van huiswerk steeds vaker gebruik van
computers. Schoolboeken worden bijvoorbeeld sterk verrijkt
door het aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal. De inzet
van digitaal lesmateriaal maakt het mogelijk om beter aan te
sluiten bij de individuele leerbehoefte van een leerling. Er kan
maatwerk geleverd worden door bijvoorbeeld hulpopgaven
of verdiepende stof aan te bieden. Het is voor de leerling
mogelijk beter te oefenen, te herhalen en informatie te
vinden en te verbinden door de juiste inzet van hun laptop.
Zo willen we leerlingen vaardigheden aanleren om
zelfredzamer en zelfsturender te worden waarbij leerlingen
zelf de regie hebben over het eigen leerproces.
Ook de lessen zelf zijn aantrekkelijker en uitdagender te
maken met behulp van (interactieve) digitale middelen.
Daarom werken de leerlingen vanaf leerjaar 1 met een
eigen laptop die aan bepaalde eisen moet voldoen. U kunt
de laptop zelf aanschaffen voor uw zoon/dochter, maar
wij kunnen ons ook voorstellen dat er nog geen laptop
beschikbaar is voor het schoolwerk van uw zoon/dochter.
Daarom is Lentiz | VMBO Maasland een samenwerking
aangegaan met ‘The Rent Company’. Dit bedrijf kan de
levering, de service en de garantie van de laptop verzorgen.

KANSRIJK

Wij helpen jou je talenten verder te ontwikkelen, zodat jouw dromen kunnen uitkomen! Samen met je mentor, de docenten
en andere leerlingen helpen wij je het beste uit jezelf te halen. Belangrijk is dat jij de kansen die je krijgt, grijpt en benut.
We verwachten dat je positief denkt, open staat voor hulp en het lef hebt een uitdaging aan te gaan. En fouten maken mag,
daar leer je namelijk het meeste van.

Wij hebben aandacht voor jouw groei!

TECHNIEKKLAS
Vind jij het super leuk om dingen te maken

ARTIZ

en om technische dingen te begrijpen? Heb

Jij kan muziek, dans, drama en beeldende lessen

techniek? Ben je thuis bijvoorbeeld veel bezig

volgen op Lentiz | VMBO Maasland. Je krijgt les
van een echte dans-, drama-, muziek- of kunstdocent. Tof he? Eerst ga je alle vier de thema’s

je een nieuwsgierige houding en passie voor
met dingen bouwen of juist uit elkaar halen?
Dan is er speciaal voor jou de techniekklas!

onderzoeken, daarna kies je één van de vier

Als je in de techniekklas zit, krijg je

slag gaat. Samen met je groepje werk je aan allerlei

De techniekklas gaat sneller, dieper op

thema’s waar je de rest van het jaar mee aan de
vaardigheden zoals zelfvertrouwen opbouwen,
communiceren, samenwerken en presenteren.

Gedurende het jaar worden er pauzeconcerten
georganiseerd en werken we uiteindelijk toe

naar een te gek festival in Theater Koningshof

te Maassluis, waar jij kan laten zien wat je hebt

geleerd. Leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 kunnen zich
aanmelden en krijgen gezamenlijk les.

geen reguliere technieklessen meer.

onderwerpen in en je krijgt een breder

lesaanbod. Bovendien houd je een portfolio
bij met daarin foto’s en verslagen van jouw

werkzaamheden en resultaten. Ook worden
de lessen ondersteund door gastlessen

en bedrijfsbezoeken. Aan het einde van

de techniekklas ontvang je een speciaal
certificaat als bewijs van deelname.

SPORTKLAS
Houd je van sport en maak je graag kennis met

nieuwe sporten? Volg dan naast je andere vakken

de Sportklas. Dit kan vanaf klas 3. Voor de Sportklas
geldt wel een selectieprocedure. Leerlingen die

zich hebben aangemeld, nodigen we uit voor een
praktische test en een apart intakegesprek.
SPORT, SPORT EN NOG EENS SPORT!

Krijg je maar geen genoeg van sporten? Wist je

dat je na de Sportklas gelijk kunt instromen naar de

mbo-opleiding Outdoor Activities van Lentiz | MBO
Maasland?

VERBINDEND

PAARDENKLAS
Ben je gek op paarden en wil je daar graag meer
over leren? Dan is de paardenklas iets voor jou.
Tijdens de lessen werk je aan je ‘paardfolio’.
Daarnaast zijn er vaste elementen die in de
lessen terugkomen zoals stalverzorging, rijles en
theorieles.

Wij nemen de verantwoordelijkheid om met elkaar ervoor te zorgen dat jij goed op school kunt presteren. Want samen
kun je natuurlijk veel meer dan alleen. Ieder mens is uniek, dus jij ook. Samen met jou kijken we naar wat je wilt bereiken
en helpen jou daar te komen.

LEERLINGZORG
ONZE DEUR STAAT ALTIJD VOOR JE OPEN!
We willen graag dat het goed met je gaat op

VMBO Maasland. Maar soms kan het zijn dat het

even niet goed loopt op school of thuis. Dan kun
je met je mentor of docenten praten. De mentor
is het aanspreekpunt voor jou en je ouders.

Sommige leerlingen hebben meer hulp nodig en
dat is bij ons op school goed georganiseerd. We

hebben een zorgteam dat bestaat uit de zorgspecialist,

de medewerker zorg, de leerlingbe-

geleider, een orthopedagoog, onderwijsondersteuningsspecialist, en een gezinsspecialist. Zij

kunnen helpen bij leer- en gedragsproblemen of
bij problemen op school of thuis. Samen met jou
en je ouders zoeken wij naar oplossingen. Lukt

dat niet, dan kunnen wij externe hulp inschake-

len. Vanzelfsprekend gebeurt dit altijd in overleg
met jou en je ouders.

Er zijn geplande contactmomenten met onze ouders, zoals

BETROKKENHEID

tijdens de kennismakingsouderavond aan het begin van

Leerlingen, ouders en docenten zijn op VMBO

georganiseerd door onze ouderklankbordgroep en wij

Wij stimuleren het contact tussen ouders, leerlingen

georganiseerde, projecten. Wij vinden het belangrijk dat u goed

het schooljaar. Er worden diverse informatieve lezingen

Maasland betrokken bij elkaar en bij de omgeving.

nodigen ouders uit voor verschillende, door de leerlingen

en onze school.

geïnformeerd bent!

INTEGER

Integer is een sjiek woord voor eerlijk, oprecht en betrouwbaar zijn. Dit betekent dat wij, leerlingen, docenten en medewerkers er alles eraan doen om te zorgen dat wij een school zijn waar iedereen zich veilig en gekend voelt. Wij zijn trots op
de school, onze leerlingen en medewerkers. Wij zijn oprecht, eerlijk en zorgvuldig naar elkaar. Wij willen een voorbeeld
voor elkaar zijn.

MEER WETEN?
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen

over onze school? Op onze website www.lentiz.nl/
vmbo-maasland vind je bij ‘Groep 8’ nog meer
informatie. We hebben ook een Facebook- en

Instagrampagina! Neem daar eens een kijkje voor
leuke nieuwtjes en foto’s. Maar je kunt het beste
ons komen opzoeken en zelf de sfeer op onze

school proeven. Je bent van harte welkom tijdens
de open dagen en de proeflesjes.

Voor je ouders organiseren wij ook een

speciale voorlichtingsavond. Een overzicht van
alle activiteiten die wij voor jou en je ouders

organiseren vind je op de achterkant van deze
folder.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Al onze contactmomenten binnen de school moeten wij gezien de coronamaatregelen onder voorbehoud organiseren.
Wij hopen op uw begrip! U vindt de actuele stand van zaken op de hoofdpagina van onze website www.lentiz.nl/vmbo-maasland

VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP 8
Woensdag 13 januari 2021, 19.30 - 21.30 uur
OPEN DAGEN
vrijdag 22 januari 2021 van 18.00 tot 21.00 uur
zaterdag 13 februari 2021 van 10.00 tot 13.00 uur

PROEFLESSEN
woensdag 25 november 2020
dinsdag 8 december 2020 (in de middag volgens
rooster, aanmelden via avdam02@lentiz.nl).
AANMELDWEEK
maandag 22 maart t/m vrijdag 26 maart 2021
(op afspraak)

Lentiz | VMBO Maasland
Commandeurskade 22
3155 AD Maasland
Meer info

(010) 591 04 99

vmbo-maasland@lentiz.nl

www.lentiz.nl/vmbo-maasland
lentiz.vmbomaasland
vmbomaasland

