TWEETALIG ONDERWIJS, GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN MAVO

WELKOM op het Mendel

Welkom op het Mendelcollege

Tweetalig onderwijs, gymnasium, atheneum, havo en mavo
Kom kennismaken

Op het Mendelcollege dagen we je uit om zo
veel mogelijk uit jezelf te halen. We vinden
het belangrijk dat je veel en goed leert en zo
je talenten leert ontdekken. Je docent speelt
daarbij een belangrijke rol.
We zijn een veilige school, waar we aandacht hebben voor
elkaar. We houden van duidelijkheid en verwachten van je
dat je anderen met respect behandelt. Naast het leren zijn
er veel mogelijkheden om creatief en sportief bezig te zijn.
Wil je ons gebouw van binnen bekijken en wil je zien wat je
bij de verschillende vakken gaat leren? Kom dan langs!

Milan Wennekes, 1MH1

de eerste schooldagen
Ik kende nog niet veel kinderen toen ik hier naar school kwam. Ik leerde snel leuke
vrienden kennen. We kletsen samen in de pauze en we spreken af na school.
De eerste dag volgden we een introductie-programma met de mentor. We deden
spelletjes om elkaar beter te leren kennen. Het gebouw lijkt in het begin groot,
maar het valt eigenlijk wel mee. Het is heel overzichtelijk. Alle lokalen liggen rond de
binnentuin. Ik kon gauw de weg vinden.
Wiskunde wordt heel goed gegeven. Ik zag er een beetje tegenop, maar mijn docent
legt goed uit. We werken met een studiewijzer. We hebben in de les tijd om opgaven
te maken, de rest doe ik thuis.
Aan het einde van dit jaar maak ik de keuze of ik naar 2 mavo of 2 havo ga. Het hangt
af van mijn werkhouding en mijn cijfers. Ik vind het allebei een goede keuze.
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Open Avond
Vrijdag 1 februari 2019 van 18.00 tot 21.00 uur

Open Dag
Zaterdag 2 februari 2019 van 09.30 tot 12.30 uur

Informatieavond
gymnasium-atheneum, havo en mavo
Voor OUDERS met een kind in groep 8
dinsdag 15 januari 2019, 19.30 uur
Wat voor school is het Mendel? Ouders kunnen in
gesprek met mentoren en brugklassers.

Informatieavond TTO
gymnasium-atheneum en havo
Voor OUDERS + LEERLINGEN in groep 8
woensdag 16 januari 2019, 19.00 uur
Proeflessen in het Engels en gelegenheid om vragen
te stellen aan de TTO-docenten.

Kennismakingslessen
voor leerlingen die niet met hun basisschool op
bezoek komen.
Woensdag 23 januari 2019 van 13.30 tot 15.30 uur
telefonisch opgeven tot vrijdag 18 januari 2019:
023 – 5258421

Aanmelden
www.mendelcollege.nl/groep-8/
aanmeldingsprocedure

3

ontdek je talenten
We vinden het belangrijk dat alle leerlingen de kans krijgen om het maximale uit zichzelf
te halen. In de brugklas krijg je les op het hoogste niveau. Zo kunnen we samen met jou
en je ouders uitzoeken welk niveau het best bij je past.
Je kunt je bij ons aanmelden met een advies vwo, havo, mavo en de mengadviezen
havo-atheneum of mavo-havo.

• Met een vwo-advies kun je kiezen voor 1 gymnasium-atheneum Nederlandstalig of Engelstalig (tweetalig
onderwijs). Vanaf de 2e klas kun je kiezen voor gymnasium of atheneum.
	Ook
• talenten op de havo bieden we de kans om tweetalig onderwijs te kiezen.
Met een advies havo of havo-atheneum kun je kiezen voor 1 havo-atheneum Nederlandstalig of 		

	Engelstalig (tweetalig onderwijs). We geven les op atheneum-niveau.

•
•

Met een advies mavo-havo plaatsen we je in 1 mavo-havo. We geven les op havo-niveau.
Met een mavo-advies plaatsen we je in 1 mavo. We geven les op mavo-niveau.

Nederlandstalig onderwijs
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Mentor
Op het Mendelcollege vinden we het belangrijk
dat je je snel thuis voelt. De docent die extra aandacht
heeft voor jou en je klas is je mentor.
Bij je mentor kun je altijd terecht met je vragen.
De kennismaking met je mentor en je klas vindt al
plaats vóór de zomervakantie. Je mentor gaat mee op
kennismakingskamp en leert je je schoolwerk plannen.

Suzy Baars, 1 mavo

School en topsport
Mijn mentor geeft ons studieles, dan leren we onze agenda invullen, huiswerk
plannen en hoe we huiswerk het beste kunnen maken. Onze mentor ging ook mee
op brugklaskamp naar de Buitenjan. Ik kan altijd naar de mentor toegaan als ik
ergens mee zit.
De mentor bespreekt met mijn ouders mijn cijfers, hoe het met mij gaat en wanneer
ik lessen mag missen. Ik zit namelijk op de voetbalschool voor meisjes. Ik hoop dat ik
later zo goed word dat ik heel hoog kan gaan voetballen.
Ik ben enorm fan van het Nederlands dameselftal. Ik ga vaak naar ze kijken. Ik moet
soms voetballen onder schooltijd. Ik mag dan de gemiste lessen zelfstandig inhalen.
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talent sprankelt op het mendel
Op het Mendel leer je niet alleen uit boeken of in het klaslokaal. Je leert ook van activiteiten
daarbuiten. We organiseren schoolfeesten en we vieren Sinterklaas, Kerst en Pasen.
Talenten kunnen op veel verschillende gebieden liggen. Daarom laten we je binnen de lessen
met zo veel mogelijk talentgebieden kennismaken. Wil je je daarna verder ontwikkelen? Dan kun
je je opgeven voor de naschoolse activiteiten.
Mendel International
Internationalisering speelt zowel op het TTO als in het Nederlandstalige onderwijs een belangrijke
rol. We bereiden je voor op een steeds internationaler wordende samenleving. We vergroten je
taalvaardigheid en verbreden je internationale oriëntatie. Je gaat op een buitenlandse reis naar
Parijs, Londen, Berlijn of Rome, zodat je in contact komt met jongeren in Europa. Je kunt niet alleen
je Cambridge-diploma behalen maar ook internationaal erkende diploma’s voor Duits en Frans:
Goethe en Delf.

Robotica en bèta
Alle leerlingen leren tijdens de lessen techniek robots programmeren. Je kunt je ook aansluiten bij
de Robocupgroep om meer te leren over robotica en mee te doen aan wedstrijden. Op het NK en
het EK winnen we regelmatig prijzen.
Veel leerlingen nemen deel aan de wiskundewedstrijden Kangoeroe en World Maths Day. In de
bovenbouw kun je meedoen aan olympiades voor de verschillende bètavakken.
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Kunst en cultuur
Op het Mendelcollege doen we veel aan kunst. Bij de beeldende vakken en bij muziek maak je
uitgebreid kennis met kunst en cultuur. De werkstukken van leerlingen worden geëxposeerd in de
school. Je kunt eindexamen doen in kunst op mavo, havo en vwo. Op projectdagen besteden we
aandacht aan toneel en dans, we gaan op excursie naar musea, we bezoeken steden en volgen
allerlei workshops.

Sport
Onze ligging tussen het Pim Muliersportpark en de ijsbaan biedt veel (extra) mogelijkheden voor
onze gymlessen. In de brugklas sporten alle leerlingen zelfs vier lesuren per week. Voor alle
leerlingen organiseren we sportdagen, zoals een softbaltoernooi, een atletieksportdag en
strandsportdagen. Na schooltijd kun je je inschrijven voor de Mendel Action Games, kleine onderlinge
toernooien in verschillende sporten. Het programma wordt bekend gemaakt via de gymdocent.
Daarnaast doen leerlingen regelmatig mee aan interscolaire toernooien. Van hockey en voetbal tot
schaatsen en softbal, te veel om op te noemen!

Op het podium
Op het Mendel loopt veel talent rond op het gebied van zang en dans. De meest enthousiaste
en getalenteerde leerlingen treden op tijdens de MendelTalentenShow (MTS). De show is voor
deelnemers en bezoekers een hoogtepunt in het jaar! Muziektalent kan van zich laten horen tijdens de
verschillende muziekavonden. Onze Kerst– en Paasvieringen staan ook in het teken van samen zingen.
Voor creatief talent organiseren we bovendien jaarlijks de Mendelparade in het Seinwezen.

Debat
Alle leerlingen leren in de lessen debatteren. Veel leerlingen blijken goed hun mening te kunnen
overbrengen en zijn creatief in het aandragen van argumenten voor of tegen een stelling. Als je het
leuk vindt, kun je je aansluiten bij de Debatclub. Je kunt je talenten laten zien en horen in landelijke
debatten, zoals het Unicefdebat of Het Lagerhuis. Daarnaast nodigen we regelmatig sprekers uit,
zoals Tweede Kamerleden, hoogleraren, een ex-gedetineerde en vluchtelingen die hun vluchtverhaal
vertellen. In 2018 is het Mendeldebatteam kampioen van Nederland geworden!

Maatschappelijke stage
Alle leerlingen op het Mendelcollege lopen in hun schooltijd stage bij een maatschappelijke
organisatie. Je verricht vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een dierenasiel of kinderdagverblijf.
De verplichting van een maatschappelijke stage is door de overheid opgeheven. Het Mendelcollege
heeft er vanuit zijn identiteit voor gekozen dat de leerlingen hieraan blijven deelnemen.
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Goed van start
Voor de zomervakantie nodigen we je uit
voor een kennismakingsmiddag met je
nieuwe klasgenoten en je mentor.
Je schoolperiode op het Mendel begint
in augustus met een zogenaamde
proclamatieavond.
Je komt dan met alle nieuwe brugklassers en je
ouders naar school. Met je klasgenoten en je
mentor ga je na een welkomstwoord naar een
lokaal. De volgende dag volg je met je klas een
introductieprogramma, waarna de eerste lessen van
start gaan.
Daarnaast doe je mee aan een speciaal programma
waarin je leert op een positieve manier met elkaar
om te gaan.
In de eerste weken van het schooljaar gaan we op
kamp om elkaar beter te leren kennen. We sporten,
we maken uitstapjes en ’s avonds maken we er een
feestje van.

Markus Spiekstra, 1GA2

brugklaskamp
Voor de zomervakantie hadden we een kennismakingsdag, daar leerde ik mijn
klas en mijn mentor al een beetje kennen. Voor de kennismakingsdag mocht ik
opgeven met welke vrienden ik in de klas wilde zitten.
Een Brugger hoort erbij op het Mendel. Ik vind de sfeer heel goed en ik vind het
gebouw licht en het heeft een mooie binnentuin.
In september gingen we op kamp naar de Buitenjan in Brabant. Het leukst vond
ik het uitstapje naar het dierenpark. We deden ook veel spelletjes. Ik heb de
kinderen van mijn klas goed leren kennen op kamp.
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Ontwikkel je talenten

Begeleiding

Heb jij niet genoeg aan de gewone lesstof? Dan

Stel dat je ergens mee zit en je komt er niet uit. Je

hebben we de Science en Techniek Club voor 1e

zit daardoor niet lekker in je vel. Dit kan gevolgen

klassers en de Robocupjunior voor 2e klassers en

hebben voor je resultaten op school. Bij ons op

hoger. Je leert robots bouwen en je kunt meedoen

school zijn er speciaal opgeleide mensen die je

aan nationale en internationale wedstrijden. In

graag willen helpen.

de 2e en 3e klas vwo is het Studium Generale

Heb je meer begeleiding nodig dan kunnen zij je in

Junior misschien iets voor jou. Eigen docenten of

contact brengen met hulpverleners buiten school.

gastsprekers bieden verdiepingsstof aan op allerlei

Zie voor meer informatie de website (Onderwijs >

gebieden.

Leerlingbegeleiding).
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TTO en gymnasium
Toen ik begon op het Mendel vond ik het spannend, maar ik merkte meteen dat
ik in een gezellige klas zat. Iedereen was bereid tijdens de les in het Engels te
praten, dat noemen we de ‘bilingual attitude’.
De meesten in mijn klas vonden het op de basisschool best makkelijk. Ik ben blij
dat ik nu echt moet werken. Alle vakken in het Engels is een extra uitdaging en ik
vind het leuk om me te verdiepen in Latijn en Grieks. Ik moest wel wennen aan
het Griekse alfabet. De docenten hielpen me goed, bijvoorbeeld door toetsen na
te bespreken en me tips te geven hoe ik het volgende keer beter kan leren.
Begin dit jaar gingen we op studiereis naar York in Engeland. Tijdens onze vrije
tijd waren we een keer verdwaald in de stad. We konden niet meer op tijd bij
ons gastgezin zijn. We hebben een taxi genomen, dat hebben we helemaal zelf
opgelost.
Ik wil later heel graag dokter worden en misschien wil ik wel een deel van mijn
studie in het buitenland volgen. TTO-gymnasium is daarvoor voor mij de goede
voorbereiding.

Julia Enserink, 2 TTO-gymnasium

Het gebouw

’s Morgens word je bij de fietsenstalling begroet door het conciërgeteam.
Ons gebouw is licht en ruim en ligt rondom een bijzondere binnentuin.
Met bomen, struiken, trapjes en niveauverschillen is de tuin de plek voor
brugklassers om te pauzeren.
Het Mendelcollege heeft moderne practicumlokalen voor de bètavakken
en techniek. De lokalen voor de beeldende vakken en muziek bieden
veel ruimte voor creatieve lessen. We beschikken over een up-to-date
mediatheek, een prachtige aula waar presentaties worden gegeven en we
hebben een goede kantine met een gevarieerd aanbod. Ons gebouw ligt
tussen sportpark Pim Mulier en de ijsbaan en we hebben vier sportzalen,
dus aan sportfaciliteiten geen gebrek! Voor iedere leerling is er een
kluisje. Zo kun je je tas wat lichter maken en kostbare spullen of je
gymkleding opbergen.
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Tweetalig onderwijs

Een grenzeloze opleiding!
Tweetalig onderwijs (TTO) is al 15 jaar een aparte stroom op ons vwo
(gymnasium en atheneum). Sinds afgelopen schooljaar bieden wij ook
tweetalig havo-atheneum aan. Je kunt je hiervoor aanmelden met een
advies havo en havo-atheneum.
Op het TTO spreken jij en je docenten in de lessen Engels. Je schoolboeken zijn in het Engels en je maakt huiswerk in het Engels. Bovendien
krijg je te maken met projecten en uitwisselingen waarbij je beheersing
van het Engels je goed van pas komt.
De TTO-opleiding heeft een internationaal karakter. Zo heb je
e-mailcontacten met leerlingen uit andere Europese landen en
uitwisselingen met Engelse, Duitse en Spaanse leerlingen. Je hoeft als
je begint aan TTO nog niet goed Engels te spreken. Je moet het wel
leuk vinden om Engels te leren en geïnteresseerd zijn in de wereld om
je heen. De TTO–opleiding leidt op tot het waardevolle diploma havo,
atheneum of gymnasium, daarnaast behaal je een Cambridge Certificate
Advanced English (havo en vwo) en het International Baccalaureate
English Language and Literature (vwo).

Waarom TTO?

• Beheersing van Engels op ‘near native’ (moedertaal) niveau
• Behaal je certificaten CAE (havo en vwo) en IB English (vwo)
• Behaal ook de certificaten Delf (Frans) en Goethe (Duits)
• Vijf uur Engels per week
• Unieke combinatie TTO en gymnasium
• Alle docenten hebben in Engels een ‘near native’ niveau of hebben
als moedertaal Engels
• Studiereis naar Engeland
• Uitwisseling met een school in het buitenland
• Junior Speaking Competition
• 	Team Maths Challenge
• 	English sports (rugby, cricket, golf)
• 	Theaterproject (Shakespeare/Dickens)
• Internationale stage in de bovenbouw
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Interconfessionele school
voor TTO, gymnasium,
atheneum, havo en mavo
Pim Mulierlaan 4
2024 BT Haarlem
023-5258421
www.mendelcollege.nl

