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WELKOM OP  
HET LEERPARKOp onze school leer 

je door lekker veel te 
doen in een zo echt 
mogelijke omgeving.



Beste groep 8-leerling,

Wat een spannende tijd. Je kiest binnenkort naar welke middelbare school 

je gaat. Of je nu al weet wat je leuk vindt of als je dit nog moet ontdekken, 

het Groene Hart Leerpark is jouw school! Je kunt naar het Leerpark als je een 

vmbo-advies hebt gekregen.

Op onze school leer je door lekker veel te doen in een zo echt mogelijke 

omgeving. Zo hebben we een echt restaurant, een keuken, een bakkerij,  

een autogarage, doen we aan houtbewerking en hebben we een eigen 

Makerspace. Dit zijn allemaal leslokalen die er helemaal niet uitzien zoals je 

gewend bent. Het schoolgebouw is gloednieuw en is prachtig.

Op het Leerpark loop je ook elk jaar stage. In klas 1 loop je één dag mee op het 

werk van iemand die je goed kent. In klas 2 doe je een maatschappelijke stage 

van 20 uur. De stage in klas 3 duurt twee weken, dan heb je geen les op school. 

In klas 4 loop je twintig weken lang één dag in de week stage bij een bedrijf in 

een richting die jij gekozen hebt.

In dit magazine proberen we de school zo goed mogelijk te laten zien. Je  

kunt ook een kijkje nemen op onze website. Daar staan allemaal filmpjes  

en extra informatie. Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar  

leerpark@scopescholen.nl of bel ons even op.

Team Leerpark

Leren door doen
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Wat leuk dat je een kijkje kwam nemen op het Groene Hart 

Leerpark! We hebben dit jaar speciaal voor jou een Ontdek-

jouw-Toekomst rondleiding gemaakt. Je bent ongeveer 30 

minuten op het Leerpark rondgeleid. We hopen dat je dit 

superleuk vond. 

Op het Leerpark leer je door te doen, dit heb je al gezien 

in onze mooie school. Nu kun je thuis ontdekken of jouw 

toekomst ook op het Leerpark ligt.

Veel plezier!

WEETJES OVER HET LEERPARK  
 •  We hebben drie pauzes per dag.

 •  We geven lessen van 50 minuten.

 •  Elke leerling heeft een eigen kluisje.

 •  In de brugklas is geen 8e uur.

 •  We hebben internationale schakelklassen. 

 •  Elke dag worden theorie- en doe-vakken afgewisseld.

-  Je loopt elk jaar stage.

-  We hebben een leuke en actieve leerlingenraad.

-  Het Leerpark heeft een splinternieuw gebouw.

IN DE BRUGKLAS  
•  Leerlingen werken met boeken en een iPad.

•    Leerlingen ontdekken hun talent bij verschillende 

praktijkvakken.

•    Elke klas heeft een coach die zijn/haar klas lesgeeft voor 

zijn/haar vak en tijdens LOB-uren (coachuren).

•    Leerlingen krijgen les op het niveau van hun 

basisschooladvies, maar kunnen gemakkelijk, als zij 

daarvoor de kwaliteiten hebben, op een ander niveau 

instromen. 

•    Voor leerlingen met leerwegondersteuning (lwoo) is er 

structureel extra ondersteuning gericht op instromen in 

reguliere klassen.

•    Op het Leerpark zitten er maximaal 25 leerlingen in een 

klas (voor een lwoo-klas is dit 17).

ONTDEK 
jouw Toekomst 
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In de brugklas krijg je 15 vakken en 32 uur les per week. 

Een les duurt bij ons 50 minuten. Je krijgt doe-vakken 

(praktijk) en denk-vakken (avo) door elkaar. Zo blijft je 

schooldag lekker afwisselend. Aan het begin van het 

schooljaar krijg je via het boekenfonds een iPad en 

boeken. Deze dingen heb je nodig om goed te kunnen 

starten bij alle vakken. We proberen je natuurlijk zo min 

mogelijk huiswerk te geven, maar dit betekent niet dat je 

nooit iets hoeft te doen thuis. 

NEDERLANDS  
Je krijgt in de brugklas Nederlands. Je gaat hier onder 

andere met elkaar een moord oplossen. Bij alle vakken is 

het belangrijk dat je goed kunt lezen, daarom besteden 

we er bij alle vakken aandacht aan.  

We hebben zelfs een hele leuke bibliotheek, speciaal  

voor leerlingen! Hierin staan boeken die je vast leuk  

vindt om te lezen.

ENGELS 
Het vak Engels wordt in de brugklas drie uur per week 

gegeven. Bij Engels maak je veel gebruik van je iPad. Ook 

oefenen we vaak de uitspraak met elkaar. Op social media 

wordt heel veel Engels gesproken. Het is dus belangrijk 

dat je goed begrijpt wat er allemaal gezegd wordt.  

Het woord challenge kent al bijna iedereen. Het  

betekent “uitdaging”.

WISKUNDE EN REKENEN 
Wiskunde en rekenen krijg je ook in de brugklas. Rekenen 

hoort ook bij het vak wiskunde. We gebruiken allemaal 

manieren om wiskunde goed uit te leggen. Zo leren we je 

hoe iets er in 2D of 3D uitziet maar ook hoe cilinders en 

piramides eruitzien en hoe je ze kunt gebruiken.

NederlandsNederlands
EngelsEngels

wiskundewiskunde
biologiebiologie

aardrijkskundeaardrijkskunde
geschiedenisgeschiedenis

rekenen rekenen 
‘ontdek je talent’ (OT)‘ontdek je talent’ (OT)

loopbaanoriëntatie  loopbaanoriëntatie  
en begeleiding (LOB) en begeleiding (LOB) 

kunstkunst
bewegen & sport bewegen & sport 

techniek techniek 
MakerspaceMakerspace

drama drama 
levensbeschouwelijke vorminglevensbeschouwelijke vorming

VAKKEN IN HET EERSTE JAAR

VAKKEN IN HET 
EERSTE LEERJAAR 



6

BIOLOGIE 

Biologie krijg je in de brugklas twee uur per week. Er is één 

ding dat je hier vaak gaat doen tijdens de les: proefjes! 

Dat heet alleen geen proefje maar een practicum. Klinkt 

interessant hè? Dat is het ook! In leerjaar 2 krijg je ook 

nog NaSk, dat is een combinatie van natuurkunde en 

scheikunde.

AARDRIJKSKUNDE  

Aardrijkskunde krijg je in de brugklas twee uur per week. 

Onze docent heeft al heel veel landen van de wereld 

gezien. Hij heeft zelfs de Kilimanjaro beklommen.  

Bij het vak aardrijkskunde vertelt hij graag over zijn reizen 

en leert hij je ondertussen ook van alles over het klimaat 

en hoe de aarde in elkaar zit. Hoeveel landen heb jij  

al bezocht?

GESCHIEDENIS
Onze docenten geschiedenis kunnen prachtig vertellen 

over dinosaurussen, de Grieken en Romeinen, het oude 

Egypte en Napoleon. Zij gebruiken vaak beeldmateriaal en 

maken de koppeling met het nu. Want wist je dat dingen 

die in het verleden gebeuren, altijd terugkomen? Je krijgt 

geschiedenis twee uur in de week.

LOB 

LOB is loopbaanoriëntatie en -begeleiding, dit krijg je 

altijd van je coach. Hier leer je plannen en organiseren, 

superbelangrijk natuurlijk. Je gebruikt bij het vak LOB altijd 

je agenda en bespreekt allemaal belangrijke informatie. 

Dan hoef je niet alles zelf te onthouden. We leren je om 

zelf goede keuzes te maken. Bijvoorbeeld: welke richting 

lijkt jou leuk?

KUNST
Kunst krijg je twee uur per week. Dit is een echt doe-vak. 

Tekenen, schilderen en knutselen. Lekker creatief bezig 

zijn is heel goed voor je hersenen. Je werkt bij kunst aan 

werkstukken met elkaar en soms ook alleen. Zo ontwerp je 

bijvoorbeeld een kerstkaart, of maak je een Tiny House in 

een schoenendoos.



BEWEGEN & SPORT 
Bewegen & sport is altijd heel fijn. De hele dag stilzitten 

is moeilijk. Dat vinden wij nou ook. Lekker afwisselen. In 

de brugklas krijg je zelfs vier uur sport per week. Kun je 

even lekker bewegen.

MAKERSPACE 

Makerspace is een nieuw vak. Het wordt nog op weinig 

scholen gegeven. Soms heet het ook ‘Funtology’. In een 

les staan ontwerpen, creëren en presenteren centraal. 

Bij Makerspace leer je van alles over nieuwe technieken 

zoals 3D-printen, met drones vliegen en laserprinten. We 

hebben ook supertoffe robots van LEGO die je zelf kunt 

programmeren. De bedoeling is dat je vooral veel zelf 

bedenkt en maakt dat je ook mee naar huis kunt nemen! 

DRAMA
Drama krijg je één uur per week. Je leert jezelf te 

presenteren en te kijken naar anderen. Feedback geven 

of ontvangen is soms best moeilijk. Wij vinden het heel 

belangrijk dat je goed in je vel zit, de pubertijd is soms 

al lastig genoeg. Tijdens drama ga je met elkaar lachen 

en creatieve dingen bedenken. Drama zorgt ervoor dat je 

meer zelfvertrouwen krijgt en leert hoe je iets voor elkaar 

krijgt in een groep.

LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING
Levensbeschouwelijke vorming wordt één uur per week 

gegeven in de brugklas. Het Leerpark is een christelijke 

school. Dat merk je bijvoorbeeld aan de vieringen met 

Kerst en Pasen. We vinden het heel belangrijk om contact 

te maken. Dit doen we door de dagopening. Iedere dag 

starten we het eerste lesuur met iets waar je even over na 

kunt denken of het met elkaar over kunt hebben. Soms is 

dit iets wat de docent bezighoudt en soms is het iets uit 

het nieuws.

ONTDEK JE TALENT (OT)
Over het vak Ontdek je Talent lees je meer op de 

volgende pagina.
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Dat vinden wij dus zo belangrijk, dat we er een vak van 

hebben gemaakt. Op je rooster heet het OT (Ontdek je 

Talent). Je hebt dit in klas 1 en 2 twee uur per week. Je 

doet allemaal verschillende dingen en schrijft daarna op 

wat je ervan vindt. Zo weet je na twee jaar wat je goed 

kunt en wat je leuk vindt. Dat is handig, omdat je na 

klas 2 een keuze gaat maken voor een van de richtingen 

Media, Dienstverlening of Techniek. Wil je weten welke 

vakken je allemaal gaat ontdekken? Zie de vakken 

hieronder en hiernaast!

HOE ONTDEK JE 
JOUW TALENT?

Horeca Installatietechniek Interactieve vormgeving

Brood en banket Creatieve metaalbewerking Grafische vormgeving

Voertuigen en techniek Ondernemen en presentatie Zorg en welzijnHoutbewerking

GOEDE KEUZES MAKEN IN KLAS 2 
Aan het einde van leerjaar 2 kies je uit Dienstverlening, Techniek en Media (niet voor basis). Je kiest in de bovenbouw 

minimaal vier keuzevakken. Aan het einde van het vierde leerjaar doe je schriftelijk en praktisch examen van het 

profiel Dienstverlening en Producten. Binnen het schoolexamen worden de keuzevakken getoetst.
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Deze vakken kun je in  
klas 1 ontdekken:
MEDIA
Media is heel belangrijk. Hoe maak je mooie filmpjes en hoe monteer je die? 

Hoe maak je een mooie presentatie of een strakke poster? We hebben op 

school twee media-lokalen, twee computerlokalen en twee studio’s met green 

screen. Heb je onze filmpjes op de website van het Leerpark al gezien? Deze 

maken we allemaal zelf.

TECHNIEKPLEIN
Op ons Techniekplein kun je timmeren, lassen, sleutelen aan je fiets of aan 

auto’s, en leer je van alles over elektriciteit. 

RESTAURANT
Het restaurant is een echt leslokaal. Je leert hier van alles over gastheerschap. 

In klas 4 zijn er zelfs ‘s avonds lessen in het restaurant. De leerlingen die daar 

stage lopen, koken met de klas en serveren voor échte gasten! Voor €15,- per 

persoon kan je zelf nu ook al een keer een driegangenmenu  komen eten. Op 

een mooi gedekte tafel hoort natuurlijk een mooi gevouwen servetje, en dat is 

soms toch lastiger dan je denkt…

BAKKERIJ
Als je bij ons de school inloopt, dan ruikt het vaak naar cupcakes of koekjes. 

Die maak je zelf in onze bakkerij. Soms is bakken heel ingewikkeld maar soms 

ook gemakkelijk. Zoals bijvoorbeeld het maken van een mug  cake in de 

magnetron. Mug is het Engelse woord voor mok. Bak je met ons mee?



EEN WEEKJE 
LEERPARK MET 
JE COACH

Moeten we nog een 
Moeten we nog een 

etui en een agenda  
etui en een agenda  

voor je kopen?voor je kopen?

Neehee!  Neehee!  

Van mijn coach op de 
Van mijn coach op de 

kennismakingsdag!
kennismakingsdag!

Nee, mam, die heb 
Nee, mam, die heb 

ik al gekregen!
ik al gekregen!

Wat is LOB?Wat is LOB?

Wat gaan we doen    
Wat gaan we doen    

op kamp?op kamp?

Loopbaanoriëntatie 
Loopbaanoriëntatie 

begeleiding!begeleiding!

Samen ontdekken we Samen ontdekken we 
jouw talenten!jouw talenten!

We gaan We gaan 

klimmen, vuur maken  
klimmen, vuur maken  

en nog veel meer!en nog veel meer!
ZIN IN!!ZIN IN!!

ZONDAG
M’N TAS INPAKKEN

Van wie? Van wie? 

 Sinterklaas is al het 
 Sinterklaas is al het 

land uit, hoor!land uit, hoor!

MAANDAG  
LOB-LES

DINSDAG
KAMP!
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Huh? Huh? 
Wiskunde?                  Wiskunde?                  

U bent toch mijn  
U bent toch mijn  

coach?coach?

Superspannend,
Superspannend,

vandaag mijn 
vandaag mijn 
LOB-gesprek!LOB-gesprek!

Ooh! Maar mijn 
Ooh! Maar mijn 

wiskundeboek ligt nog in 
wiskundeboek ligt nog in 

mijn kluisje...mijn kluisje...

Ik heb Ik heb 
een heerlijke cake 
een heerlijke cake 

gebakken in de      
gebakken in de      

bakkerij!bakkerij!

Ga snel halen!
Ga snel halen!

Het was toch een        
Het was toch een        

gezonde school?gezonde school?

Klopt! Klopt! 
Ik ben coach 
Ik ben coach 

van deze klas maar 
van deze klas maar 

daarnaast geef ik daarnaast geef ik 

wiskunde aan alle 
wiskunde aan alle 

eerste klassen.
eerste klassen.

Waar Waar 
ben je trots ben je trots 

op?op?

Oeps! Wat nu?Oeps! Wat nu?

Wij zijn een gezonde school! 
Wij zijn een gezonde school! 

Hier kun je een heerlijke 
Hier kun je een heerlijke 

lunch kopen!lunch kopen!Ik heb een idee!
Ik heb een idee!

OEPS!OEPS!

WOENSDAG
LUNCH  
VERGETEN

DONDERDAG
WISKUNDE VAN 
MIJN COACH

VRIJDAG
LOB-GESPREK
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RECEPTIE

AULA

INGANG
LEERPARK

002 
HUISHOUD-

KEUKEN

001 
BAKKERIJ

003 
HORECA-
KEUKEN

004 
RESTAURANT

005 
ZORG & WEL-
ZIJN, KIND EN 

JONGEREN

006 
PRESENTEREN

& STYLEN

PLATTEGROND
BEGANE GROND
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014 
TECHNIEK 

ONDERBOUW

016 
DRAMA

015 
MAKERSPACE

012 
METAAL

010 
MOTOR-

VOERTUIGEN

007 
KUNST-
VAKKEN

008 
TECHNIEK
THEORIE

009 
ELEKTRAZ1 

FITNESS

011 
HOUT
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Op het Leerpark hebben we vmbo-basis, -kader en -gemengde 

leerweg klassen. Het vmbo staat voor voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs. Deze vorm van onderwijs bestaat sinds 

1999 en is ontstaan na samenvoeging van het voorbereidend 

beroepsonderwijs (vbo) en het middelbaar algemeen voortgezet 

onderwijs (mavo). Het vmbo bereidt leerlingen voor op het mbo  

en de havo. Het vmbo duurt vier jaar en wordt afgesloten met  

een examen. 

DE ORGANISATIE
Elke leerling start op zijn/haar niveau op advies van de basisschool. 

In de klassen voor vmbo-basis, -kader en -gemengde leerweg zitten 

maximaal 25 leerlingen. 

COACH
Coaches zijn de spil in de begeleiding van onze leerlingen. Zij werken 

samen met een team van vakdocenten, de leerlingcoördinator, de 

remedial teacher, counselors, de LOB-coördinator (decaan) en de 

schoolpsychologe. De coach werkt aan de didactische en sociaal-

emotionele ontwikkeling van de leerling. De coach geeft elke week 

LOB. Tijdens dit lesuur wordt gewerkt aan bijvoorbeeld planning 

en organisatie van het huiswerk, leren van leer- en leesstrategieën, 

sociaal-emotionele begeleiding, groepsprocessen, loopbaanoriëntatie 

en meer. De coach houdt ook regelmatig individuele gesprekken 

met zijn/haar leerlingen.  

Alle leerlingen hebben vanaf klas 1 een loopbaandossier. Hierin 

worden resultaten, ervaringen en de leer- en werkhouding 

opgenomen. Daarnaast leren leerlingen door opdrachten uit het 

loopbaandossier te reflecteren op gedrag en studieresultaten. 

Alle leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen voor het vak 

Nederlands, wiskunde/rekenen en/of Engels.

Voor ouders

De coach werkt aan de 
didactische en sociaal-
emotionele ontwikkeling 
van de leerling. 
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REMEDIAL TEACHING 
Een leerling in klas 1 met een leerprobleem kan specifieke leerhulp 

krijgen. De leerhulp wordt door de remedial teacher (RT) aan 

kleine groepjes leerlingen met dezelfde hulpvraag gegeven. Dit zijn 

speciaal opgeleide vakdocenten. 

De leerhulp wordt gegeven voor de volgende vaardigheden of 

onderdelen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en 

moderne vreemde talen.

Remedial teaching (RT) wordt aangeboden aan leerlingen met 

een leerachterstand. In het eerste leerjaar is het doel van RT om 

de leerachterstand te verminderen. Ook wordt er RT geboden aan 

leerlingen waarbij er sprake is van (een vermoeden van) dyslexie en/

of dyscalculie. 

Aan het begin van het schooljaar krijgt de leerling een ‘steunkaart’. 

De steunkaart wordt door de RT-coördinator samen met de 

leerling ingevuld en er wordt met de leerling besproken welke 

ondersteuning hij/zij tijdens de basisschoolperiode heeft gehad.
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VERDERE ONDERSTEUNING 
Als leerlingen hulp nodig hebben bij het maken van 

huiswerk, dan kan dit. We hebben hiervoor studiebegeleiding. 

Leerlingen die moeite hebben met hoe je moet leren, kunnen 

terecht bij de leertraining of studiecoaching. Soms lopen 

leerlingen vast met een vak of rekenvaardigheden en ook 

daar bieden we vormen van begeleiding aan.

Tijdens leerlingbesprekingen zijn alle docenten aanwezig 

die in de onderbouw van het vmbo lesgeven. Naast 

de didactische begeleiding die wij bieden, kunnen 

leerlingen ook begeleiding krijgen in sociale vaardigheden, 

weerbaarheidstraining of faalangstreductie. Wij bieden indien 

nodig periodiek studiebegeleiding aan voor bijvoorbeeld het 

plannen van huiswerk of het toepassen van leerstrategieën. 

Alle leerlingen hebben vanaf klas 1 een loopbaandossier. 

Hierin worden resultaten, ervaringen en de leer- en 

werkhouding opgenomen. Daarnaast leren leerlingen door 

opdrachten uit het  loopbaandossier te reflecteren op gedrag 

en studieresultaten. 

EXTRA BEGELEIDING BINNEN LWOO
Het Leerpark kiest ervoor om leerlingen met lwoo in kleinere 

klassen te plaatsen. Waar onze reguliere leerlingen in een 

klas van maximaal 25 leerlingen zitten, zitten deze leerlingen 

in een klas van maximaal 17 leerlingen. 

Leerlingen met lwoo hebben meestal leerproblemen of 

leerachterstanden. Docenten richten hun lessen anders in 

dan in het reguliere onderwijs. Zij bieden kleinere brokjes 

leerstof aan en controleren vaker of deze leerstof is 

aangekomen. Bovendien is er, door de kleinere klassen, meer 

ruimte voor individuele begeleiding.

Meer weten  
over begeleiding? 

Scan mij!
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KOSTEN
De kosten voor het Leerpark zullen komend jaar voor het grootste deel gelijk 

blijven. De kosten voor de boeken worden gesubsidieerd door de overheid en 

zullen niet aan u doorberekend worden. 

 

Overige kosten voor bijvoorbeeld brugklaskamp, excursies, schoolfeesten en 

mentoractiviteiten vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage, dit betekent dat 

alle kosten hiervoor voor ouders voortaan vrijwillig zijn. Vanaf 1 augustus 2021 

moeten alle leerlingen in het voortgezet onderwijs mee kunnen doen met alle 

activiteiten die de school organiseert. Dit betekent dus dat we op voorhand niet 

met zekerheid kunnen zeggen of excursies kunnen doorgaan. Meer informatie 

hierover vindt u in onze schoolgids.

Daarnaast is het handig als leerlingen zelf nog wat spullen aanschaffen, zoals 

een schooltas (Tip! koop een tas die geschikt is voor het vervoeren van een iPad), 

potloden, pennen én een geodriehoek, een rekenmachine, schriften, etui en 

sportkleding. 

 

Exacte informatie ontvangen de aanstaande brugklasleerlingen voor de 

zomervakantie. 

OM EEN IDEE TE KRIJGEN, HIERONDER VOORBEELDEN 
VAN ACTIVITEITEN DIE WIJ DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN 
GEORGANISEERD VOOR LEERLINGEN.
 

• Brugklaskamp (klas 1) 

• Meerdaagse (klas 3)

• Sportactiviteiten zoals zwemmen (klas 1) 

• Sportproject (klas 4)

• Klappen voor Bart (klas 1)

• Mentoractiviteiten in alle leerjaren

• Projectweken (kas 1 en 2)

• Mediawijsheid 

• Jaarafsluitingen in alle leerjaren

• Paasviering voor alle klassen

• Kerstviering voor alle klassen

• Kerstgala voor alle klassen

• Schoolreisje naar de Efteling voor alle leerjaren

• Poldersporten (isk)

• Filmavond (onderbouw)

• Excursie De Tweede Kamer (klas 3)

• Excursie Corpus (klas 4)
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PRAKTISCHE
INFORMATIE

Doorstromen naar een andere Doorstromen naar een andere 
Groene Hart vestigingGroene Hart vestiging

TOPMAVO
• vmbo-tl

• vmbo-tl/havo

LEERPARK
• vmbo-basis met lwoo

• vmbo-basis
• vmbo-kader

• vmbo-gemengde  
leerweg

LYCEUM 
• havo

• havo/vwo
• atheneum

• gymnasium

AANMELDEN
Enthousiast geworden? Dan volgt hier de route voor het aanmelden: 

•   De basisschool heeft ons aanmeldingsformulier. Deze levert u in bij de 

juf of meester van groep 8. Zij zorgen ervoor dat wij de formulieren 

op tijd krijgen. 

•  Het aanmeldingsformulier kunt u ook vinden op onze website:

 groenehartscholen.nl/leerpark onder het kopje groep 8. 

•  Het aanmeldingsformulier moet vóór 15 maart 2023 binnen zijn.  

  Daarvan krijgt u een bevestiging. 

•  Voor de meivakantie ontvangt u bericht over de definitieve plaatsing.

GROEP 8 PAGINA
Op onze website hebben we speciaal een pagina voor jou, hier is van alles 

te bekijken en te doen. Natuurlijk vind je hier alles over UNBOX jouw 

Toekomst, maar ook een video met leerlingen, een virtuele rondleiding en 

informatievideo’s voor ouders/verzorgers.

groenehartscholen/leerpark/groep-8
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ALGEMENE
CONTACT 
GEGEVENS
Groene Hart Leerpark

Prinses Beatrixlaan 4

2404 XC Alphen aan den Rijn

Telefoon: 0172 - 449 500

E-mail: leerpark@scopescholen.nl

Website: groenehartscholen.nl/leerpark



GROENE HART LEERPARK
GROENEHARTSCHOLEN.NL

ZIEN WE JE 
in het nieuwe schooljaar?
in het nieuwe schooljaar?


