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KOM KENNISMAKEN
Het Mendelcollege is een school met een 
prettige sfeer voor een fijne schooltijd. We zijn 
benieuwd naar wie jij bent en willen je graag 
leren kennen.
Het Mendel prikkelt je nieuwsgierigheid, 
vergroot je kennis en is de plek om je talenten 
te laten sprankelen. Wij bieden je inspirerende 
lessen door bevlogen docenten en geven ruimte 
om jezelf te ontwikkelen. 

We zijn een veilige school, waar we aandacht hebben voor 
elkaar. Op het Mendel heb je de ruimte om jezelf te zijn. 
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!  

WELKOM OP HET MENDELCOLLEGE
TWEETALIG ONDERWIJS, GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN MAVO

‘JE BENT NIET DE ENIGE VOOR WIE ALLES NIEUW IS’ 
‘Ik vond de eerste weken op het Mendel best relaxt. De avond voor de eerste 
schooldag had ik mijn tas al ingepakt en alles extra gecheckt. Verder dacht ik vooral: 
ik zie wel hoe het gaat. Ik ben niet de enige voor wie alles nieuw is, samen redden we 
ons wel. Als je ergens mee zit of vragen hebt, kun je altijd bij je mentor terecht. Ook 
de conciërges kunnen je met veel dingen helpen. 

Voor de zomervakantie had ik mijn klas al gezien. Het leken me leuke klasgenoten. 
Tijdens het brugklaskamp leer je elkaar nog beter kennen. Ook in de lessen 
Lichamelijke opvoeding deden we in het begin veel kennismakingsspelletjes. In de 
brugklas heb ik nieuwe vrienden gemaakt. Daar hoef je niet heel erg je best voor te 
doen, dat gaat vanzelf.’

Rafael Stavila, 1 havo-atheneum
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OPEN AVOND
Vrijdag 5 februari 2021 van 18.00 tot 21.00 uur

OPEN DAG
Zaterdag 6 februari 2021  van 09.30 tot 12.30 uur 

WELKOM OP HET MENDEL: 
INFO EN PROEFLESSEN
gymnasium-atheneum, havo en mavo
Voor OUDERS EN LEERLINGEN in groep 8
woensdag 18 november 2020, 16.00-18.00 uur
woensdag 20 januari 2021, 16.00-18.00 uur
Proeflessen, workshops en gelegenheid om vragen 
te stellen aan brugklasleerlingen en mentoren.
Opgeven via www.mendelcollege.nl

INFORMATIEAVOND TTO 
gymnasium-atheneum en havo
Voor OUDERS + LEERLINGEN in groep 8
dinsdag 26 januari 2021, 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 27 januari 2021 van 13.30 tot 15.30 uur
Telefonisch opgeven tot vrijdag 22 januari: 
023 – 5258421

AANMELDEN VOOR DE BRUGKLAS
www.mendelcollege.nl/groep-8/
aanmeldingsprocedure
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ONTDEK JE TALENTEN
Op het Mendelcollege dagen we je uit om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
Door de combinatieklassen hebben we een jaar extra de tijd om goed uit te zoeken welk 
onderwijsniveau het beste bij je past. Je kunt je bij ons aanmelden met een advies vwo, 
havo, mavo en de mengadviezen havo-atheneum of mavo-havo. In de brugklas krijg je les 
op het hoogste niveau.

•  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.
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DE ANDER EN JIJ
Op het Mendel heb je de ruimte om jezelf te zijn. We leren je stap-
voor-stap verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld om je heen. 
Een klas ben je samen en samen met je mentor bespreek je hoe 
jullie met elkaar om willen gaan. De mentor leert je hoe je het beste 
huiswerk kunt maken en gaat ook mee op kennismakingskamp. 

Jayne Karel, 1 mavo

‘EÉN DING IS ZEKER: VOOR MIJ GEEN KANTOORBAAN’
‘Ik voetbal bij DSS én Telstar Vrouwen. Daar hebben ze een programma voor meiden 
die profvoetballer willen worden. Bij Telstar train ik vier keer in de week. Met mijn 
DSS-team train ik op maandag- en donderdagavond en speel ik in het weekend 
wedstrijden. School en voetbal gaan gelukkig goed samen. Mijn huiswerk heb ik 
meestal al af in de les. Ik mag eerder weg als ik ‘s middags een training heb. Mijn 
sportspullen bewaar ik in een extra grote kluis. Veel tijd om met vriendinnen af 
te spreken heb ik niet. Maar dat heb ik ervoor over om op topniveau te kunnen 
voetballen. Eén ding is zeker: voor mij geen kantoorbaan.’
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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. 
Op het Mendel vergroot je je kennis van talen en verbreed je je internationale horizon. Je gaat 
op een buitenlandse reis naar Parijs, Londen, Berlijn of Rome, zodat je in contact komt met 
jongeren in Europa. Je kunt je Cambridge-diploma’s behalen en ook internationaal erkende 
diploma’s voor Duits en Frans: Goethe en Delf.

ROBOTICA EN BÈTA 
We weten dat logisch denken en creativiteit je helpen bij het bouwen en programmeren van 
robots. We dagen je uit die vindingrijkheid in te zetten. Je leert robots maken tijdens de lessen 
techniek en je kunt je verder verdiepen in robotica tijdens de extra keuzeactiviteiten. We doen 
jaarlijks mee aan het NK en EK Robocup en vallen daarbij vaak in de prijzen. Veel leerlingen 
nemen deel aan de wiskundewedstrijden Kangoeroe en World Maths day. In de bovenbouw kun 
je meedoen aan olympiades bij de bètavakken.

Op het Mendel leer je niet alleen uit boeken of in het klaslokaal. Je leert ook van activiteiten 
daarbuiten. We laten je binnen de lessen kennismaken met zo veel mogelijk talentgebieden. Wil 
je je daarna verder ontwikkelen? Dan kun je je opgeven voor extra keuzeactiviteiten. 

TALENT SPRANKELT OP HET MENDEL
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KUNST EN CULTUUR
We dagen je voortdurend uit om je verbeelding te gebruiken. Kunst en cultuur spelen in ons 
onderwijs een belangrijke rol, ook tijdens de projectdagen. We gaan toneelspelen, dansen, 
op excursie naar musea, bezoeken steden en volgen allerlei workshops. Op de jaarlijkse 
Mendelparade in het Seinwezen kun je zien en horen hoeveel beeldend en muzikaal talent er 
rondloopt op het Mendel. Je kunt eindexamen doen in een kunstvak op mavo, havo en vwo.  

SPORT EN TOPSPORT
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. We doen regelmatig mee aan interscolaire 
toernooien. Van hockey en rugby tot schaatsen en voetbal. Te veel om op te noemen! 
Op mavo en havo kun je eindexamen doen in sport. Sporttalent kan op het Mendel terecht. 
We zijn op weg een Topsport Talentschool te worden.

OP HET PODIUM 
Op het Mendel loopt veel talent rond op het gebied van muziek 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! Klassiek muziektalent laat van zich 
laten horen tijdens Mendel Klassiek, daarnaast kun je meedoen aan het Shakespeare- en het 
Odysseusproject.

DEBAT
Bij maatschappijleer en Nederlands leer je 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 bij het Unicefdebat of het Lagerhuis. Daarnaast nodigen we regelmatig 
sprekers uit, Tweede Kamerleden, hoogleraren, ex-gedetineerden of vluchtelingen. 

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. 
Het Mendel organiseert deze stage, omdat we dit een zeer waardevolle ervaring vinden voor 
onze leerlingen.
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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 samen, organiseren 
uitstapjes en ’s avonds maken we er een feestje van.

‘ZELFS CORVEE WAS LEUK’ 
‘Aan het begin van het schooljaar gingen we op kamp naar De Buitenjan. Dat was 
superleuk. Op kamp heb je het over heel andere dingen dan op school, dus je leert 
elkaar veel beter kennen. Van alle activiteiten vond ik de reflectortocht het leukst. In 
het donker volgden we met een zaklamp een parcours van reflector naar reflector. 
Eigenlijk was alles leuk, zelfs corvee. Brugklaskamp duurde van maandagochtend tot 
woensdagmiddag. Eenmaal thuis voelde ik pas hoe moe ik was. Donderdagochtend 
moest ik weer gewoon naar school en konden we in de klas napraten over hoe leuk 
het was in De Buitenjan.’

Jasmine Witteman, 1 TTO gymnasum-atheneum
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HET GEBOUW
’s Morgens word je bij de fietsenstalling begroet door 
het conciërgeteam. Ons gebouw is licht en ruim en ligt 
rondom een groene 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 kantine met een gevarieerd 
aanbod. De ligging van ons gebouw tussen het Pim 
Muliersportpark en de ijsbaan is een goed startpunt 
voor afwisselende sportlessen. Voor iedere leerling is 
er een kluisje. Zo kun je je spullen opbergen en je tas 
wat lichter maken.
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‘TWEETALIG GYMNASIUM IS NIET EENS ZO’N GROTE STAP’ 
‘Ik heb Engels altijd al een leuke taal gevonden en wist al snel dat ik TTO wilde gaan 
doen. De keuze voor gymnasium vond ik lastiger om te maken. Wat mijn ouders 
zeiden, haalde me over de streep: als het toch te zwaar is, kun je altijd nog terug, 
dus probeer het maar gewoon. Nu zou ik niet meer terug willen. Latijn en Grieks 
zijn talen die niet meer worden gesproken, maar veel woorden komen terug in 
het Nederlands van nu. Als je Latijn begrijpt, leer je ook sneller Frans, Italiaans en 
Spaans. Ook de mythologie is interessant. Gymnasium lijkt misschien een beetje 
nerdy, maar het is gewoon ontzettend leuk en gezellig.’

Sophie de Bolle, 5 TTO-gymnasium

BEGELEIDING
Stel dat je ergens mee zit en je komt er niet 
uit. Je zit daardoor niet lekker in je vel. Dit 
kan gevolgen hebben voor je resultaten op 
school. Bij ons op school zijn er speciaal 
opgeleide mensen die je graag helpen. Heb je 
meer begeleiding nodig dan kunnen zij je in 
contact brengen met hulp buiten school. Zie 
voor meer informatie de website (Onderwijs > 
Leerlingbegeleiding).

GYMNASIUM, OOK TWEETALIG
Ben je nieuwsgierig en kun je kritisch denken? 
Dan biedt het gymnasium verdieping. We leren 
je de taal van de Romeinen en de oude Grieken 
en we verdiepen ons in de klassieke cultuur. 
Daarin vind je veel aanknopingspunten voor de 
actualiteit. Door je goede taalbeheersing krijg je 
meer inzicht in andere talen, zoals Engels. Dat 
komt goed van pas bij tweetalig gymnasium.
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TWEETALIG ONDERWIJS
EEN GRENZELOZE OPLEIDING!
Je kunt voor tweetalig onderwijs (TTO) kiezen op ons 
gymnasium en atheneum (vwo). Of op havo-atheneum. 
Je kunt je voor deze brugklas aanmelden met een advies 
havo en havo-atheneum. 

WAAROM TTO?
•  Beheersing van Engels op ‘near native’ (moedertaal) niveau

•  Behaal je certificaten FCE en BEC (havo) 
 en CAE 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 Engels als moedertaal 

•  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

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 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 gymnasium, atheneum 
of havo, daarnaast behaal je een Cambridge 
Certificate Advanced English (havo en vwo) en het 
International Baccalaureate English language and 
literature (vwo) of Business English (havo).

KIES TTO!
Je kunt kiezen voor TTO havo-atheneum of 
TTO gymnasium-atheneum.
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Interconfessionele 
school voor TTO, 
gymnasium, atheneum, 
havo en mavo

Pim Mulierlaan 4
2024 BT Haarlem

023-5258421
www.mendelcollege.nl

TWEETALIG ONDERWIJS

TTO GYMNASIUM ATHENEUM HAVO

MEER LEZEN? 
Deze twee brochures
kun je vinden op onze website 
onder ‘publicaties’ 
• Tweetalig onderwijs
• Gymnasium

GYMNASIUM

NUNC AUT NUMQUAM NU OF NOOIT!


