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KWALIFICATIE 
We helpen je de beste leerresultaten te 

halen, zodat je onze school verlaat met 

een diploma en vaardigheden waarmee je 

klaar bent voor de volgende stap.

WENDBAAR 
 EN WEERBAAR

PERSOONSVORMING 
Op het Mendel leer je jezelf kennen: wat kan ik, 

wie ben ik, wat wil ik? Wat je aandacht geeft, 

groeit. Dat geldt zeker voor jouw talenten.

SOCIALISATIE 
Onze school is een gemeenschap 

waar we omkijken naar elkaar. We 

voelen ons verantwoordelijk voor 

de wereld om ons heen.
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GOED ONDERWIJS 
VOLGENS HET 
MENDELCOLLEGE 2

3

2



IN DEZE BROCHURE LEES JE:
 4 WAT HET MENDELCOLLEGE ZO’N FIJNE SCHOOL MAAKT

 6 HOE JE JE TALENTEN ONTDEKT EN HIER NOG BETER IN WORDT

 8 WELKE ACTIVITEITEN HET ONDERWIJS NOG LEUKER MAKEN

 10 HOE JE OP HET MENDEL EEN GOEDE START MAAKT

 12 WAT ER ZO UITDAGEND IS AAN TWEETALIG ONDERWIJS (TTO)

 14 WAAROM JE VOOR GYMNASIUM MOET KIEZEN, 

  ALS DIT VOOR JOU MOGELIJK IS

Wil je meer weten over de school en ons onderwijs, onze proeflessen 
en informatieavonden of iets anders waar je nieuwsgierig naar bent? 
Kijk dan op onze website: www.mendelcollege.nl/groep-8

TWEETALIG ONDERWIJS

EEN GRENZELOZE OPLEIDING!

Van havo tot gymnasium, elke dag 

kans om je Engels te verbeteren!

GYMNASIUM
NUNC AUT NUMQUAM
NU OF NOOIT

 14

Wanneer gymnasium tot de 

mogelijkheden behoort, waarom 

zou je het dan niet proberen?

 12
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KOM KENNISMAKEN
Het Mendelcollege is een school met een prettige 
sfeer, een veilige plek 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 de school bekijken en de sfeer komen proeven? En zien wat je 
bij de verschillende vakken gaat leren? Kom dan langs op een van 
onze open dagen!

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

‘VRIENDEN MAKEN GAAT VANZELF IN DE BRUGKLAS’

‘Op de basisschool had ik een vaste groep vrienden. Op het Mendel moest ik helemaal 

opnieuw beginnen. Vrienden maken gaat vanzelf in de brugklas. Iedereen is nieuw 

en iedereen vindt het spannend, net als jij. Door alle leuke dingen die je in de eerste 

week samen doet, leer je iedereen goed kennen en merk je vanzelf met wie je het 

goed kunt vinden. 

De jongen met wie ik tijdens een spel een team vormde, is nu een vriend van me. In 

groep 8 hoor je bij de grootsten van de school, in de brugklas bij de kleinsten. Maar zo 

voelt dat niet als je door de school loopt, omdat je samen met je klasgenoten bent. En 

als je ergens mee zit, kun je altijd bij je mentor terecht.’

Jurre Büssing, 1 mavo
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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).
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6e klas

5e klas

4e klas

3e klas

2e klas

TTO 
gymnasium

TTO 
gymnasium

TTO  
gymnasium

TTO 
gymnasium

TTO 
gymnasium

TTO 
atheneum

TTO 
atheneum

TTO 
atheneum

TTO 
atheneum

TTO 
atheneum

TTO 
havo

TTO 
havo

TTO 
havo

TTO 
havo

Tweetalig onderwijs (TTO)

TTO 
gymnasium
atheneum

TTO 
havo 

atheneum

atheneum

atheneum

atheneum

atheneum

atheneum

havo

havo

havo

mavo

mavo

gymnasium

gymnasium

gymnasium

gymnasium

gymnasium

Nederlandstalig onderwijs

gymnasium
atheneum

 havo 
atheneum

mavo
havo

mavo

havo

mavo

1e klas

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 en mavo-havo. In de brugklas krijg je 
les op het bovenliggende niveau.

•  Met een vwo-advies kun je kiezen voor 1 atheneum-gymnasium Nederlandstalig of Engelstalig 
 (tweetalig onderwijs). Vanaf de 2e klas kun je kiezen voor atheneum of gymnasium.

•  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 ga je naar 1 mavo-havo. We geven les op havo-niveau.

•  Met een mavo-advies kom je in 1 mavo. We geven les op mavo-niveau.
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DE ANDER EN JIJ

Op het Mendel krijg 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 willen 

omgaan. De mentor leert je hoe je het beste huiswerk kunt maken en gaat ook mee op kennismakingskamp.

Fay de Wilde, 1 mavo-havo

‘ALS JE IN JEZELF GELOOFT, KOM JE VER’

‘Ik ben Europees kampioen kungfu en ik dans ook op hoog niveau. Hier gaat veel tijd 

in zitten. Alleen al voor kungfu train ik acht tot twaalf uur per week, de wedstrijden 

niet meegerekend. Veel mensen denken dat kungfu een vechtsport is, maar het is 

eerder zelfverdediging in de vorm van een gevecht. Het is ook een soort meditatie: ik 

word er rustig van. Kungfu is in opkomst. Daarom wil ik hierin verder. Mijn meester 

zegt: als je in jezelf gelooft, kom je ver. Maar ik wil ook mijn mavo-diploma halen. 

School helpt me hierbij. Ik mag eerder weg als ik training heb, mijn spullen bewaar ik 

in een kluis waar ook mijn zwaard in past. Huiswerk maak ik vlak voor de training. Ik 

mocht ook een keer een toets inhalen, omdat ik geen tijd had om ervoor te leren. Zo 

gaat het me lukken.’
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MENDEL INTERNATIONAL 
Ons leven wordt steeds internationaler. Hier bereiden we je op voor, onder meer met 
tweetalig onderwijs (TTO). Op het Mendel vergroot je je kennis van talen en verbreed je je 
horizon. Je gaat op reis naar Parijs, Londen, Berlijn of Rome, zodat je in contact komt met 
jongeren in Europa. En je kunt diploma’s halen voor Engels, Duits en Frans, die internationaal 
erkend worden. Handig als je later gaat werken in een internationaal bedrijf of het buitenland.

ROBOTICA EN BÈTA 
Tijdens de lessen techniek leer je robots maken. 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 bij de bètavakken meedoen aan wedstrijden tussen 
scholen.

KUNST EN CULTUUR
Op het Mendel leer je voortdurend je verbeelding te gebruiken. We gaan toneelspelen, 
dansen, op excursie, we bezoeken steden en volgen allerlei workshops. Op de jaarlijkse 
Mendelparade in het Seinwezen kun je zien en horen hoeveel beeldend en muzikaal talent we 
hier hebben. Je kunt eindexamen doen in een kunstvak op mavo-, havo- en vwo-niveau. 

SPORT EN TOPSPORT
Wat een geluk dat de school tussen het sportpark en de ijsbaan ligt. Dat maakt de gymlessen 
extra afwisselend. Wist je dat in de brugklas alle leerlingen wel vier lesuren per week sporten? 
Natuurlijk hebben we ook sportdagen, en we doen ook mee aan schooltoernooien. Op mavo 
en havo kun je zelfs eindexamen doen in sport. Het Mendel wordt een Topsport Talentschool. 
Dat betekent dat we aanstormende kampioenen in staat stellen hun sport te combineren met 
school.

Op het Mendel leer je niet alleen uit boeken en in het klaslokaal. Je leert ook 
van activiteiten daarbuiten. Wil jij je hierin verder ontwikkelen? Dan kun je je 
opgeven voor extra keuzeactiviteiten.

TALENT SPRANKELT 
OP HET MENDEL
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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. De show is voor 
deelnemers en bezoekers een hoogtepunt in het jaar. Klassiek muziektalent laat van zich horen 
tijdens Mendel Klassiek. Ook in de lessen sta je weleens in de schijnwerpers, bijvoorbeeld 
tijdens het Shakespeare- en het Odysseusproject.

DEBAT
Kun jij goed beargumenteren waarom je voor of tegen een stelling bent? Of wil je hier juist 
beter in worden? Bij maatschappijleer en Nederlands leer je debatteren. Als je het leuk 
vindt, kun je je aansluiten bij de debatclub en meedoen aan het UNICEF Kinderrechten 
Debattoernooi en Op weg naar Het Lagerhuis.

MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Tijdens jouw maatschappelijke stage krijg je de kans om te ontdekken hoe leuk het is om je in 
te zetten op plekken waar ze jouw hulp goed kunnen gebruiken. Daarom lopen alle leerlingen 
op het Mendelcollege in hun schooltijd een stage bij een maatschappelijke organisatie, zoals 
een dierenasiel of kinderdagverblijf. Super leerzaam!
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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 kennismakingsavond, 

die wij op onze school ‘proclamatieavond’ 

noemen.   

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.

‘DE BRUGKLAS WORDT SNEL JE GEWONE LEVEN’

‘De middelbare school betekent: meer huiswerk, meer boeken in je tas en goed 

plannen. Dat had ik al gehoord van mijn ouders en van oppassen die ook hier op 

school hebben gezeten. Daarom ging ik na de zomervakantie goed georganiseerd 

naar school: ’s avonds al tas inpakken en fietsafspraken maken en op tijd naar bed. 

De brugklas is even wennen, maar het wordt al snel je gewone leven. Een tip: als je de 

school nog niet goed kent, loop je gewoon met je klasgenoten mee naar het volgende 

lokaal. Een dag voor een toets beginnen met leren is niet meer genoeg, en je moet 

ook echt goed opletten in de les. Op kamp naar de Buitenjan ging door corona helaas 

niet door. Maar de kennismakingsdagen op school waren een goed alternatief, met 

veel sport en spel, een silent disco en we gingen ook jumpen met de hele klas.’

Tess Hendriksen, 1 havo-atheneum

GOED VAN START
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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 dé 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 en een 
prachtige aula, waar presentaties worden gegeven. En 
we hebben een kantine met een gevarieerd aanbod. De 
ligging van ons gebouw tussen het Pim Mulier Sportpark 
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 ONDERWIJS
EEN GRENZELOZE 

OPLEIDING!
Als je havo, atheneum of gymnasium 

gaat doen, kun je kiezen voor 
tweetalig onderwijs (TTO). Dat wil 

zeggen dat jij en je docenten bij zo 
veel mogelijk lessen Engels spreken. 

Je schoolboeken zijn in het Engels en je 
maakt huiswerk en toetsen in het Engels. 

Bovendien krijg je te maken met projecten, 
uitwisselingen en reizen waarbij beheersing 

van het Engels je goed van pas komt. 
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‘MIJN ENGELS WORDT ELKE DAG BETER’

‘Als je Engels spreekt, kun je met bijna iedereen op 

de wereld communiceren, al is het soms gebrekkig. 

Daarom koos ik voor TTO, ook omdat het onderwijs aan 

de universiteit in het Engels is. Sinds ik TTO doe, wordt 

mijn Engels elke dag beter. Dat komt omdat we het bijna 

de hele dag met elkaar spreken, ook buiten de les. Het 

is niet erg om fouten te maken of woorden verkeerd 

uit te spreken, want dat doet iedereen. En docenten 

verbeteren je op een prettige manier. Het komt vanzelf, 

ook als je op de basisschool weinig Engels hebt geleerd.’

Goncagül Aktürk, 2 TTO gymnasium

EXTRA KOSTEN VOOR 
TTO EN TOPSPORT
De extra bijdrage voor 
tweetalig onderwijs 
gymnasium, atheneum 
en havo bedraagt € 410. 
Die voor de topsport 
is € 150. De school is 
voor alle leerlingen 
toegankelijk; het inkomen 
van de ouders hoeft geen 
belemmering te vormen 
voor het volgen van 
onderwijs.

VOOR HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM
Vanaf de 1e klas worden alle vakken aangeboden in 
het Engels, behalve de talen. De examenvakken volg je 
(vanaf de 4e) in het Nederlands.
TTO havo-leerlingen volgen in de bovenbouw versterkt 
Engels. In de 4e bereid je je voor op het FCE (First 
Certificate English), gevolgd door het CAE (Cambridge 
Advanced Exam). 

Doe je tweetalig atheneum of gymnasium, dan volg je in 
de bovenbouw IB English (International Baccalaureate 
English language and literature). Dit bevat Engelse 
literatuur, kritisch denken, tekstvergelijken, academische 
schrijfvaardigheid en taal in culturele context. Hierbij 
hoort een internationale stage (klas 5) bij een Engelstalig 
bedrijf. In de 4e neem je deel aan het Cambridge CAE-
examen (Cambridge Advanced Certificate).

Zoals een studiereis naar Engeland in de 2e, 
waarbij je in een Engels gastgezin verblijft, en 
een uitwisseling met een middelbare school in 
het buitenland in de 3e. Ook het European Youth 
Parliament, Speaking competition, Theater Project 
en English sportsday maken TTO speciaal.

IS TTO IETS VOOR MIJ?
Als je begint aan TTO hoef je nog niet goed Engels 
te spreken. Je moet het wel leuk vinden om de taal 
op hoog niveau te leren en geïnteresseerd zijn 
in de wereld om je heen. Je doet actief mee aan 
activiteiten met een internationaal tintje en wilt 
graag de bilingual attitude ontwikkelen. Dat wil 
zeggen dat je er op school en thuis alles aan doet 
om je het Engels eigen te maken. Als je van extra 
uitdaging houdt, is TTO zeker iets voor jou. 
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In de brugklas krijg je een half jaar lang twee uur per week 
Latijn. In de 2e en 3e klas krijg je per week drie uur Latijn en 
drie uur Grieks. Vanaf de 4e klas kun je kiezen voor één of 
beide klassieke talen.

WAAROM GYMNASIUM?
Je kunt de wereld van nu beter begrijpen door over de 
Grieken en Romeinen te leren. Zij hebben de basis gelegd voor 
onze huidige West-Europese cultuur  (denk aan de politiek en 
het rechtssysteem, maar ook technische snufjes). 
Veel Nederlandse, Franse en Engelse woorden zijn afkomstig 
uit het Grieks of Latijn. Hierdoor kun je de moderne vreemde 
talen kun je makkelijker begrijpen. 
Doordat het lezen van Griekse en Latijnse teksten puzzelen 
met taal is, leren gymnasiasten beter teksten te analyseren. 
De Griekse en Latijnse teksten bevatten veel mooie verhalen, 
die ook nu nog een inspiratiebron zijn voor schrijvers, 
filmmakers en kunstenaars. 
Wanneer het tot je mogelijkheden behoort om gymnasium te 
doen, waarom zou je het dan niet proberen? Het is ‘nunc aut 
numquam’ (nu of nooit)! Later komt het er meestal niet meer 
van.

GYMNASIUM
NUNC AUT NUMQUAM 
NU OF NOOIT

Gymnasium is een brede opleiding met een 
lange traditie, waarbij de klassieke oudheid een 
bijzondere plaats inneemt.  
Je leert de talen van de oude Grieken en 
Romeinen en maakt kennis met de cultuur, de 
verhalen over goden en helden en het dagelijks 
leven. Ook bij andere vakken worden verbanden 
gelegd met de klassieke oudheid.
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GYMNASIUM OP HET MENDEL IS

•  Méér dan vwo met Latijn en Grieks 

•  Een verdieping van de lesstof bij alle vakken in de onderbouw 

•  Vakoverstijgende projecten (Odysseus & Percy Jackson)

•  Ruime aandacht voor cultuur met creatieve opdrachten

•  Jaarlijkse gymnasiumdagen

•  Reizen naar Trier en Rome in de bovenbouw

•  Grote gymnasiumafdeling op een brede school
 

Stijn Schram, 1 atheneum-gymnasium

‘MIJN DOCENT LATIJN KAN ZÓ 

MOOI VERTELLEN’
‘Toen ik vwo-advies kreeg, wist ik nog niet of ik 

voor atheneum of gymnasium moest kiezen. Op 

het Mendel hoef je deze keuze gelukkig pas aan 

het einde van de brugklas te maken. Als je van 

geschiedenis en spannende verhalen houdt, moet 

je echt gymnasium kiezen. Mijn docent Latijn kan 

zó mooi vertellen. De grammatica komt ook in 

andere talen terug en je doet een leuk project over 

Odysseus. We hebben ook een paar lessen Grieks 

gehad, waarin we het Griekse alfabet hebben 

geleerd. Ik twijfel nog over mijn keuze, maar wat 

ik heb geleerd over de klassieke talen, neemt 

niemand me meer af.’

TTO ÉN GYMNASIUM KIEZEN? 

Dat kan. Deze unieke combinatie 

biedt alleen het Mendelcollege.
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Interconfessionele 
school voor TTO, 
gymnasium, atheneum, 
havo en mavo

Pim Mulierlaan 4
2024 BT Haarlem

023-5258421
www.mendelcollege.nl

NIEUW!HET MENDEL WORDT TOPSPORT TALENTSCHOOL

in dit nummer:
• Op het Mendel kun je jezelf zijn

• Zo overleef je de eerste week van de brugklas

• Bliep bliep, overal robots!

• Mendel krijgt make-over

nummer 3  september 2021

MEER LEZEN? 
In de MendelMix lees je meer verhalen 
van brugleerlingen. Ze vertellen over 
hun eerste jaar en geven handige tips. 
Als je de MendelMix niet op school hebt 
gekregen, kun je hem ook lezen op 
onze website. Ga naar 
www.mendelcollege.nl/groep8/folders.

VOLG ONS OP INSTAGRAM VIA MENDELCOLLEGENL
OF ABONNEER JE OP ONS YOUTUBE-KANAAL: MENDELCOLLEGENL 


