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Het Groene Hart Leerpark is een school voor vmbo-

basis, vmbo-kader en vmbo-gemengde leerweg. In 

onze school staat ‘Leren door doen’ centraal. Bij ons 

leren leerlingen met hun hoofd, hart én handen door 

een combinatie van praktijkopdrachten, werken met de 

iPad en leren uit een boek. Door persoonlijke loopbaan-

oriëntatielessen (LOB) ontdekken alle leerlingen 

vanaf het eerste leerjaar hun persoonlijke talenten. 

Ze leren hoe ze hun talenten kunnen inzetten in de 

praktijklessen en tijdens stages. Op het Leerpark is ook 

een ISK-afdeling (internationale schakelklas), hier krijgen 

kinderen die net in Nederland zijn taalonderwijs.  

OVER HET 
GROENE HART  
LEERPARK



HART VOOR JOUW TALENT
We helpen leerlingen zichzelf te worden en coachen hen in hun ontwikkeling. Elke 

leerling heeft een coach (mentor) die helpt ontdekken wat de leerling leuk vindt, waar 

hij of zij goed in is en waar nog aan gewerkt kan worden. Vanuit een vertrouwensrelatie 

onderzoeken we samen welke talenten de leerling kan én wil ontwikkelen. Natuurlijk zijn 

ouder(s)/verzorger(s) hier intensief bij betrokken. 

We vinden het belangrijk dat leerlingen zelf richting geven aan hun loopbaan op  

school en helpen hen daarbij. Iedere leerling heeft twee keer per jaar met zijn of 

haar ouder(s)/verzorger(s) een LOB-gesprek. We stellen reële, meetbare leer- en 

ontwikkelingsdoelen. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich tot mensen die een 

waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. 

Samenwerken en leren van elkaar vinden wij heel belangrijk. Vertrouwen, openheid en 

respect voor elkaars verschillen zijn volgens ons de basis van een goede samenwerking 

tussen leerlingen, docenten en ouder(s)/verzorger(s).

MAXIMALE AANDACHT  
In de klassen voor vmbo-basis, -kader en -gemengde leerweg zitten maximaal 25 

leerlingen. Elke leerling heeft een coach. De coach is het aanspreekpunt voor leerlingen  

en hun ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen op 

ons rekenen. Een team van specialisten biedt hulp op allerlei gebieden. Op deze  

manier zorgen we ervoor dat iedere leerling de aandacht en ondersteuning krijgt die  

hij of zij nodig heeft.

Voor leerlingen van vmbo-basis, die meer aandacht nodig hebben, biedt het Leerpark 

leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). In een lwoo-klas zitten maximaal 17 leerlingen. 

Vanuit een persoonlijk ontwikkelingsplan krijgen leerlingen ondersteuning op maat.

Eigen coachEigen coach

“Als je ergens hulp bij nodig hebt, dan moet je 
dat gewoon aangeven. Ik vond Nederlands erg 
lastig, dus nu krijg ik wat extra begeleiding. 
Daar krijg je ook meer zelfvertrouwen van.  
Bij je coach kan je terecht als je vragen hebt 
en krijg je hulp met leren plannen.”

GGieliel



VOEL JE THUIS op het leerpark
Wij zien onze leerlingen met al hun mogelijkheden, talenten 

en kansen. De leerlingen kunnen met al hun vragen bij iedere 

medewerker terecht. Iedereen kent elkaar op het Leerpark. 

Hierdoor voelen leerlingen zich snel bij ons op hun gemak.

NIEUWBOUW 
Je krijgt les in een fantastisch nieuw gebouw. Theorie en  

praktijk gaan hier hand in hand. We hebben alle lokalen 

bijzonder ingericht met mooie wanden en dingen die echt bij 

het vak horen. Ook zijn er nieuwe vakken zoals Makerspace: 

hier ga je 3D-printen, lasersnijden en programmeren. Leerlingen 

leren er ontwerpen, problemen oplossen en samenwerken. 

Daarnaast hebben we een schitterend restaurant: dat is een 

leslokaal. Onze praktijklokalen sluiten prachtig aan op mogelijke 

vervolgopleidingen.  In Restaurant Bospark leren onze leerlingen 

alles over werken in de horeca, op het techniekplein hebben we 

alle faciliteiten om aan de slag te gaan met techniek en in de 

medialokalen leer je alles over video’s bewerken.

“Ik heb voor het Leerpark gekozen 
omdat je hier heel veel verschillende 
kanten op kan. Toen ik begon, wist ik 
niet zo goed wat ik wilde. Nu vind ik 
de horeca een hele leuke richting.”

MarissaMarissa
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Na elk ervaringsstation bekijken de leerlingen 

wat ze hebben geleerd en wat ze leuk vonden. 

Dat doen ze tijdens de les loopbaan- en 

oriëntatiebegeleiding. Ze werken in deze les 

aan hun loopbaandossier. In dit dossier staan 

alle leerervaringen van de opleiding en stages. 

ONTDEK 
JE TALENT

Vanaf klas 1 volgen leerlingen het ‘Ontdek je talent’-programma 

om meer te leren over de verschillende beroepen en over hun eigen 

talenten. Ze bezoeken tien verschillende ervaringsstations, bijvoorbeeld 

horeca of creatieve metaalbewerking. Bij elk ervaringsstation volgen zij 

drie lessen. In deze lessen ontdekken onze leerlingen waar ze goed in  

zijn en wat ze leuk vinden. In het schema hieronder staan de 

verschillende ervaringsstations.

DIENSTVERLENING
TECHNIEK
MEDIA

Horeca Installatietechniek Interactieve vormgeving

Brood en banket Creatieve metaalbewerking Grafische vormgeving

Voertuigen en techniek Ondernemen en presentatie Zorg en welzijnHoutbewerking



Wij geven les op een manier die aansluit bij de wereld  

van de leerling. Dit betekent dat we zoveel mogelijk 

gebruik maken van multimedia maar soms ook uit  

boeken. Leerlingen werken met de iPad zowel in de  

lessen als thuis aan opdrachten. Tijdens projectweken 

staan onder andere het samenwerken, mediawijsheid 

en creatief denken centraal. Door stages en loopbaan-

gesprekken maken ze kennis met de wereld buiten de 

school. Zo helpen we leerlingen zich optimaal voor te 

bereiden op hun toekomst. 

UITDAGENDE  
LESSEN

“Het is hier gezellig en druk op school. In de 
pauzes komt iedereen naar de aula en vind je 
elkaar snel.  Binnenkort heb ik mijn eerste mee-
loopdag, dan ga ik met mijn moeder meelopen. Zij 
is activiteitenmanager bij Activite. Volgend jaar 
gaan we een grotere stage doen.”

MMoiraoira



MBO OP HET LEERPARK
Voor leerlingen met een praktische leerstijl is er een mogelijkheid 

om al eerder te werken aan hun mbo-diploma op niveau 2. 

Leerlingen van NXT2 halen in hun vijfde leerjaar op het Leerpark 

een diploma constructiewerker (metaal) op mbo-2 niveau. 

Daarmee is het voor die leerlingen mogelijk om te starten met 

een opleiding van hun keuze op niveau mbo niveau 3.

 

De examens worden afgenomen door mboRijnland en de 

leerlingen krijgen dan ook hun officiële mbo-diploma van  

die school. Dit kan nergens anders in Alphen aan den Rijn  

en omgeving. 

NIEUWSgierig?
Leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders zijn van harte  

welkom op het Open Huis op 20 januari 2023.

Voor leerlingen uit groep 8 zijn er de Talentendagen op  

woensdag 9 november en woensdag 30 november 2022.

Neem contact op met de unitleider onderbouw 

als u vragen heeft: 

Menno Streefkerk

mnst@scopescholen.nl

0172 - 449 500 



Op CSG Groene Hart vinden we het belangrijk dat leerlingen de 

ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Samen ontdekken we waar 

onze leerlingen goed in zijn en wat bij hen past. Ook willen we ze 

uitdagen om te verbeteren wat minder goed gaat. We helpen elkaar 

en zorgen voor elkaar. We zijn een christelijke school met een open 

houding waar iedereen welkom is. Onze school is een veilige plek 

waar leerlingen zichzelf mogen zijn en leren om elkaar te respecteren. 

Zo bereiden we onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de 

maatschappij om zo hun eigen weg te vinden. 

Wij bieden onderwijs van vmbo tot en met gymnasium aan zo’n 3.300 

leerlingen verdeeld over vier vestigingen: het Leerpark, de Topmavo en 

het Lyceum in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude in Hazerswoude.  

Zo kunnen leerlingen op hun eigen niveau werken. We dagen ze uit 

om zich te ontwikkelen.

WAAR HET  
GROENE HART  
VOOR STAAT
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15.30 - 21.30 uur15.30 - 21.30 uur

GROENE HART LEERPARK 
GROENE HART LEERPARK Prinses Beatrixlaan 4Prinses Beatrixlaan 4

2404 XC  2404 XC  
Alphen aan den RijnAlphen aan den Rijn

groenehartscholen.nl


