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Het Groene Hart Leerpark
Door vanaf leerjaar 1 te ontdekken waar je goed in bent, kun je uiteindelijk in leerjaar 4 een 
goede keuze maken voor een vervolgopleiding. Op deze manier ontwikkelen  alle leerlingen 
zich optimaal en worden ze goed voorbereid op hun toekomst.

Onze leerlingen krijgen het beroepsgerichte profiel 
Dienstverlening en Producten aan geboden. Er zijn 
voor onze leerlingen meer keuzemogelijkheden en hun 
vmbo-opleiding sluit straks goed aan op het mbo. Binnen 
het keuzedeel van d&p oriënteren leerlingen zich op 
verschillende arbeidsgebieden.

Op het Leerpark staat ‘Leren door Doen’ centraal. 
Leerlingen werken hier met hun hoofd én handen door 
de combinatie van theorie en praktijk opdrachten. Er 
zijn vele mooie praktijk lokalen aanwezig zoals een 
bakkerij, een professionele keuken met restaurant, een 
techniekplein met 4 verschillende technische afdelingen 
en medialokalen.

Ervaring opdoen
De leerlingen van klas 1 en 2 starten met het zich 
oriënteren op verschillende arbeids gebieden via het 
“ontdek je talent”-programma. Alle leerlingen bezoeken 
in klas 1 en 2 de twaalf verschillende ervarings stations 
waarop ze drie weken lang twee uur per week les krijgen.

Deze ervaringsstations zijn:

* Horeca

* Installatietechniek

* Grafische vormgeving

* Houtbewerking

* Ondernemen en presentatie

* Audiovisuele vormgeving

* Voertuigen en techniek

* Zorg en Welzijn

* Interactieve vormgeving

* Robotica

* Brood en banket

* Creatieve metaalverwerking

Uw zoon/dochter heeft van de basisschool 
een van de volgende adviezen ontvangen:
vmbo-basis, 
vmbo-kader,
vmbo-gemengde leerweg

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 4 jaar. 

Op het Groene Hart Leerpark hebben we vmbo basis, 
kader en gemengde leerweg klassen. De eerste 2 jaar (de 
onderbouw) volgen alle leerlingen dezelfde vakken.

Bekijk de filmpjes 
op onze website!
groenehartscholen.nl/leerpark/
groep-8/

vmbo-basisberoepsgerichte, kadergerichte 
en gemengde leerweg 
De organisatie

*  Elke leerling start op zijn of haar niveau op advies van 
de basisschool. 

*  Klassengrootte van een b/k/gl klas is maximaal 24 
leerlingen.

vmbo-basisberoepsgerichte  
leerweg met lwoo
Op het Groene Hart Leerpark hebben we vmbo Basis 
klassen met lwoo. Leerwegondersteunend onderwijs 
(LWOO) is bedoeld voor die leerlingen die wel een 
regulier diploma kunnen halen, maar niet zonder 
structurele ondersteuning.

Lwoo leerlingen vragen een meer persoonlijke benadering 
vanwege leerproblemen. Ook kan het zijn dat een 
bepaalde vorm van gedrag extra aandacht vraagt, 
waardoor het functioneren in grotere groepen problemen 
geeft.



Wat betekent dit concreet?
De organisatie

* Lwoo is geen aparte leerweg, maar maakt onderdeel 
uit van de VMBO basisberoepsgerichte leerweg. Dit 
betekent dat deze leerlingen het 4e leerjaar ook 
afsluiten met een centraal examen en daarmee een 
diploma VMBO Basis kunnen halen. 

*  De klassengrootte van een lwoo klas is maximaal 17 
leerlingen.

Begeleiding op het Groene Hart Leerpark
Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich 
veilig voelen bij ons op school en de begeleiding en 
ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen. Een leerling kan zich 
alleen ontwikkelen in een veilige setting waar hij/
zij zich “thuis voelt”. Wij noemen dit geïntegreerde 
leerlingbegeleiding. Een leerling moet goed in zijn of haar 
vel zitten, zich goed in de groep voelen, en op zijn/haar 
gemak zijn bij de docenten. Coaches zijn de spil in de 
begeleiding van de leerlingen. Zij werken samen met een 
team van vakdocenten, leerling-coördinator, remedial 
teacher, counselors, LOB-coördinator (decaan) en de 
schoolpsycholoog.

De organisatie
Nadat u uw zoon/dochter heeft aangemeld wordt hij/zij 
uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag op woensdag 
7 juli 2021 (onder voorbehoud). U kunt de uitnodiging 
voor deze kennismaking verwachten rond de tweede 
week van juni.

Begeleiding
De coach geeft elke week begeleiding tijdens het 
loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB). Tijdens dit 
lesuur wordt gewerkt aan planning en organisatie 
van het huiswerk, leren van leer- en leesstrategieën, 
sociaal emotionele begeleiding, groepsproces, 
loopbaanoriëntatie et cetera. Ook houdt de coach 
regelmatig individuele gesprekken met zijn/haar 
leerlingen.

Counseling 
Counselors zijn de vertrouwenspersonen voor de 
leerlingen. Deze speciaal opgeleide docenten kunnen, 
indien gewenst, leerlingen begeleiden bij rouw- of 
verdriet, zorgen/problemen in de gezinssituatie et cetera. 
Leerlingen kunnen zichzelf aanmelden bij een counselor 
voor een gesprek. Dit kan ook via de coach.

Remedial teaching (RT) op het Groene 
Hart Leerpark
Wat is remedial teaching precies?
Een leerling in klas 1 met een leerprobleem kan 
specifieke leerhulp krijgen. De leerhulp (remedial 
teaching) wordt gegeven aan kleine groepjes 
leerlingen met dezelfde hulpvraag door de remedial 
teachers (RT’ers). Dit zijn speciaal daarvoor opgeleide 
vakdocenten die naast hun eigen vak enkele uren per 
week specifieke leerhulp geven. De leerhulp wordt 
gegeven voor de volgende vaardigheden of onderdelen: 
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en 
moderne vreemde talen.De remedial teaching (RT) wordt 
aangeboden aan leerlingen met een leerachterstand. 
In het eerste leerjaar is het doel van de RT om de 
leerachterstand te verminderen. Ook wordt er remedial 
teaching geboden aan leerlingen waarbij er sprake is van 
een vermoeden van dyslexie/dyscalculie. Het doel van de 
RT is dan het aantonen van de hardnekkigheid, zodat de 
leerling eventueel een test kan ondergaan.
 
Welke hulp ontvangen de leerlingen met dyslexie en 
dyscalculie?
Leerlingen die bij de aanmelding een dyslexie en/of 
dyscalculieverklaring hebben zullen tijdens de eerste 
periode worden begeleid door de RT’er/RT-coördinator. 
Op basis van de conclusie en aanbevelingen van het 
onderzoeksverslag bepaalt de RT-coördinator (in 
overleg met ouders, leerling en mentor/coach) waar de 
ondersteuning zich op zal richten: 

De ondersteuning kan zich richten op:

* Remedial teaching gericht op het vergroten van de 
lees- en schrijfvaardigheid, reken- vaardigheid;

* Inzet hulpmiddelen, leren omgaan met dyslexie/
dyscalculie;

* Bij ernstige dyslexie/dyscalculie kan verwijzing 
plaatsvinden naar externe hulp verlening.

Meer informatie
Voor meer informatie over het dyslexie- en 
dyscalculieprotocol verwijzen wij u graag door naar onze 
schoolwebsite: 

www.groenehartscholen.nl/onze-school/regelingen-
schoolbreed/
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CSPE

Keuzevakken  vrije deel

1. Presentatie en styling
2. Welzijn kind en jongere
3. Gastheerschap
4. Ondernemen
5. Mens en zorg
6. De bijzondere keuken

vmbo bb/kb/gl vmbo bb/kb/gl vmbo kb/gl

1. Plaat- en constructiewerk
2. Woon- en kantoortechnologie
3. Fietstechniek
4. Hout en meubelverbindingen
5. Praktisch booglassen
6. Utiliteitsinstallaties
7. Robotica
8. Wielophanging en carrosserie
9. Meubelmaken

1. Interactieve vormgeving
     en productie
2. Audiovisuele vormgeving 
     en productie
3. Vormgeven en typografi e
4. Printmediaproductie

Horeca Installatietechniek

Interactieve 
vormgeving

Brood en banket

Voertuigen en
techniek

Ondernemen en 
presentatie

Creatieve 
metaalverwerking

Grafi sche 
vormgeving

Zorg en welzijn

Houtbewerking
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Robotica

Audiovisuele
vormgeving

Groene Hart Leerpark
Prinses Beatrixlaan 4

2404 XC Alphen aan den Rijn

groenehartscholen.nl


