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Waar kom jij vandaan?
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Waarom kiezen leerlingen voor het Markland College ?

We vroegen het eens aan onze leerlingen…

Youri Mies (mavo 1): “Tijdens de open dag leek dit me wel een 
leuke school en dat is ook zo. Goede sfeer hier en ik zit in een 
leuke klas. Plus hier kon ik wél mavo-kader doen.”

Vera Tampoboelon (vwo 1): “Ik zou eerst naar een andere 
school gaan, maar toen zag ik op de open dag dat het hier 
leuker was én dat ik hier veel meer keuzes had.”

Bibi van Elteren (havo 1): “Ik vind de school heel erg fijn. 
Het is niet zo’n drukke school en ik heb hier ook snel nieuwe 
vrienden gemaakt.”
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Ontdek: het Markland

• Kleinschalige leshuizen met veel 
persoonlijke aandacht

• Alle niveaus

• Tweejarige brugperiode

• Maatwerk in keuzetijd:

- Talentontwikkeling
- Ondersteuning

• Uitdagend onderwijs met tablets
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Persoonlijke aandacht en begeleiding
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• Mentoren en kernteams

• Wekelijks leerlingbespreking

• Begeleidingslessen/Kanjertraining

• Aandacht voor begaafdheid 

• Huiswerkklas

• Lentoren

• Samenwerking met huiswerkinstituten
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Palet Markland College
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We staan niet stil

Tweejarige brugperiode

• Cijfers op 2 niveaus

• Langer de kans voor 
ontwikkeling

• Verstroommogelijkheden

• Begeleiding op maat
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Waar liggen jouw mogelijkheden?

Advies basisschool Toelaatbaar tot

VWO VWO (+)

HAVO/VWO HAVO/VWO

HAVO
HAVO/VWO

MAVO/HAVO

MAVO/HAVO MAVO/HAVO

MAVO
MAVO/HAVO
KADER/MAVO

KADER/MAVO KADER/MAVO

KADER
KADER/MAVO
BASIS/KADER

BASIS/KADER BASIS/KADER

BASIS BASIS/KADER
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We staan niet stil

Talentontwikkeling in keuzetijd

• Sport

- Sportland 
- BSM

• Muziek

• Versterkt taalonderwijs

- DELF 
- Cambridge
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We staan niet stil

Ondersteuning in keuzetijd

• Ondersteuning voor een 
vak/meerdere vakken en RT

• Sociaal-emotionele ondersteuning
zoals:
- Faalangstreductie
- Plannen en organiseren
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We staan niet stil

Voorbereid op de toekomst met 
uitdagend ict-rijk onderwijs

• Tabletklassen

• Blended learning

• 21st century skills

• Digitale geletterdheid
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• Technasium

- natuurprofielen 

• Maatschappij-stroom 

- maatschappijprofielen 

• Traditioneel Gymnasium

• VWO + 

- verrijking 

Ontdek: uitdagend VWO
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Technasium
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• Examenvak Onderzoek & Ontwerpen  

• Samenwerking met bedrijven en 
instellingen 

• Probleemgestuurd onderwijs

• Levensecht leren

• Samenwerken en presenteren



Maatschappij-stroom 
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• Uitdagende projecten

• Onderzoeken, overdenken, 
ondernemen

• Levensecht leren

• Presenteren



Gymnasium

De klassieke pijler van het 
voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs.

• Latijn
• Grieks
• Antieke cultuur
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Welke vakken krijg je straks in 
de tweejarige brugperiode havo/vwo?
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• Nederlands

• Frans

• Engels

• Wiskunde

• Aardrijkskunde

• Geschiedenis

• Biologie 

• Beeldende vormgeving

• Lichamelijke opvoeding

• Muziek

• Begeleidingsles

• Digitale geletterdheid 

• Onderzoek & ontwerpen
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Welke vakken krijg je straks in 
de tweejarige brugperiode vwo?
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• Nederlands

• Frans

• Engels

• Wiskunde

• Aardrijkskunde

• Geschiedenis

• Biologie 

• Beeldende vormgeving

• Lichamelijke opvoeding

• Muziek

• Begeleidingsles

• Digitale geletterdheid 

• Latijn en Grieks 

• Onderzoek en ontwerpen

• + Verrijkingsprojecten
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1 O&O Nederlands Mentoruur Digi. geletterdheid Beeldende vormg.

2 O&O Muziek Biologie Frans Engels

Pauze pauze pauze pauze pauze

3 Frans Keuzetijd Sportland Nederlands Aardrijkskunde Nederlands

4 Engels Keuzetijd Sportland Wiskunde Geschiedenis Geschiedenis

pauze pauze pauze pauze pauze

5 Keuzetijd Cambridge Wiskunde Frans Wiskunde O&O

6 Aardrijkskunde Beeldende vormg. LO Engels O&O

7 Biologie LO Begeleidingsles

8

Hoe ziet je week er dan uit? 
Lessen van 45 minuten
Voorbeeld:
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Samen ondernemen we 
ook nog leuke activiteiten 
buiten de lessen

• Schoolfeesten

• Galabal

• Meerdaagse reizen

• Excursies

• Schoolreisjes

• Uitjes met de mentor
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Belangrijk: 
onze resultaten! 
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Kom in actie, kom langs & kom het zelf ontdekken:

Open dag

20 januari 2018 (9.30-13.00 uur)

Aanmeldavonden

6 en 7 maart (16.00-19.30 uur)

T  0165 390 390  • www.markland.nl • info@markland.nl


