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Waar komen onze leerlingen vandaan?

• Bleiswijk                                             19%
• Bergschenhoek                                 19%
• Berkel & Rodenrijs                            16%
• Zoetermeer                                        16%
• Rotterdam (Nesselande, Oud Verlaat en 

Ommoord)                                            7%
• Zevenhuizen                                       16%
• Moerkapelle                                         4%



Een bedrijvige school

Je werkt met:
• Dieren, klanten, planten, kinderen, ouderen, studenten, 

ondernemers, publiek …
• Je bezoekt bedrijven of instellingen in de buurt
• Je loopt veel stage(s)
• Je bent veel praktisch bezig 



Leren en doen op jouw niveau

• Je bent welkom met een bl, kl, gl/tl , tl/havo of havo-advies
• Bl (lwoo) – kleine klassen in klas 1 + 2
• Vak op een hoger niveau examineren is soms mogelijk
• Overstap naar HGL (gl/tl/havo-niveau) na klas 1 is mogelijk
• Na MBS zijn ALLE (afh. vakkenpakket)  vervolgopleidingen mogelijk



• Je ontdekt de wereld en je interesses via Small & Big Business
• Je maakt kennis met beroepen, bedrijven, stage, vaardigheden, 

ICT, …
• Small Business in de onderbouw en Big Business in de 

bovenbouw

Small & Big Business



Tech & Media

Dier & NatuurRecreatie & Vrije tijd

Kunst & Design



Vaardigheden
• Presenteren
• Communiceren
• Samenwerken
• Overleggen
• Creatief en kritisch denken
• Mediawijsheid
• Computervaardigheden
• Plannen
• Organiseren
• Onderzoeken



Persoonlijke begeleiding

• Mentor
• Mentoruur
• Contact ouders/verzorgers
• Studievoortgang
• KIC – lessen (Kracht In Control)
• Schoolloopbaangesprekken (leerling – ouders – mentor)
• Reflectiegesprekken
• Digitaal schoolloopbaandossier 



Groen en D&P (Dienstverlening & Producten)

Groen:
• Lessen in de ‘groene’ omgeving:

Bijvoorbeeld dier, bloem, tuin, onderzoek, water, techniek, voeding, 
aanleg van een klimaatvriendelijke tuin en je krijgt les op een bedrijf

Veel combinaties zijn mogelijk! Examen in Groen of D&P



Groen en D&P (Dienstverlening & Producten)

• Dienstverlening & Producten:
Lessen over robotica, drones, activiteiten organiseren, website
bouwen, het ontwerpen van logo’s of werken met een 3D-printer

Veel combinaties zijn mogelijk! Examen in  Groen of D&P



Het Groene Lyceum (HGL)
• Praktische vooropleiding voor het hbo (gl/tl/havo niveau)
• Internationalisering en onderzoeksvaardigheden vormen een rode draad in 

deze opleiding
• Je krijgt Cambridge Engels en volgt het Epas-project (Europa)

Leerlingprofiel:
• Je leert met je hoofd en je handen (veel praktijk)
• Je bent nieuwsgierig en onderzoekend
• Je bent sociaal vaardig
• Je bent initiatiefrijk



• Brugklaskamp
• Bedrijfsbezoek
• Top of the MBS
• Excursie naar Rotterdam
• Veel praktische vakken 
• Werkweek Engeland of 

Belgische Ardennen
• Elke leerling zijn/haar eigen 

device 

• Sport oriëntatie klas 4 
• Voetbal- en volleybal toernooi
• Schoolfeest 
• Veel stage(s)
• Soms les op een bedrijf 

(hybride leren)
• Examenuitje
• Excursie naar Brussel (HGL)

• O ja … we geven ook nog les!! ;)

Meer dan alleen les
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