
Leerlingprofiel GroenSprint 

De GroenSprint is voor gl+ -leerlingen die gezien hun leercapaciteiten in combinatie met 
hun praktische interesse behoefte hebben aan extra uitdaging.  
 
Je meldt je aan voor de GroenSprint omdat: 
• je het wel ziet zitten om binnen 6 jaar 2 diploma’s te halen;
• je tijdens de lessen uitgedaagd wil worden om zowel zelfstandig als samen met andere 

leerlingen het beste uit jezelf te halen;
• je het prettig vindt om binnen een kleine school, in een veilige omgeving te werken;
• je kritisch durft te zijn naar jezelf en de mensen waar je mee samenwerkt;
• je affiniteit met groen hebt en geïnteresseerd bent in duurzaamheid, leefomgeving, 

dieren, voedsel en natuur;
• je het een uitdaging vindt om je bij ons op school voor te bereiden op jouw toekomst;
• je doorzettingsvermogen hebt om vanuit een praktijksituatie dingen te leren;
• je nieuwsgierig bent en graag zelf dingen onderzoekt;
  
Daarnaast verwachten wij van jou dat je:
• ondernemend en zelfstandig bent;
• je eigen werk kunt plannen en organiseren;
• je eigen leerdoelen kunt formuleren;
• verantwoordelijkheid neemt; 
• plezier hebt in leren;
• graag initiatief neemt; 
• creatief bent en het leuk vindt om dingen op je eigen manier aan te pakken;
• open staat voor jouw succes in een duurzame en dynamische wereld;
 
Binnen de GroenSprint:
• verzorgen wij voor jou een veilige en stimulerende leeromgeving;
• volg je actueel onderwijs dat gericht is op jouw toekomst;
• bieden wij een basis voor leven en werken binnen een internationale wereld;
• dagen wij jou uit om nieuwsgierig in het leven te staan en bereiden we jou voor een 

“leven lang leren”;
• werken we aan levenslang inzetbare competenties zoals: samenwerken, plannen en 

organiseren en verantwoordelijkheid durven nemen;
• staan we open voor jouw ontwikkeling en creativiteit;
• helpt een didactische coach je bij het stellen van leerdoelen en ontwikkelen van 

leerstrategieën.


