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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
3

WELKOM OP HET MENDELCOLLEGE

TWEETALIG ONDERWIJS, GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN MAVO
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!

vo
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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 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.

Nederlandstalig onderwijs

TTO

6e klas

gymnasium

atheneum

5e klas

gymnasium

atheneum

havo

4e klas

gymnasium

atheneum

havo
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3e klas

gymnasium

atheneum

havo

mavo

2e klas

gymnasium

atheneum

havo

mavo

1e klas

6
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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.

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.
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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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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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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

‘MIJN ENGELS WORD

T ELKE DAG BETER’
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TTO gymnasium
Goncagül Aktürk, 2

Zoals een studiereis naar Engeland in de 2e,

VOOR HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM

waarbij je in een Engels gastgezin verblijft, en

Vanaf de 1e klas worden alle vakken aangeboden in

een uitwisseling met een middelbare school in

het Engels, behalve de talen. De examenvakken volg je

het buitenland in de 3e. Ook het European Youth

(vanaf de 4e) in het Nederlands.

Parliament, Speaking competition, Theater Project

TTO havo-leerlingen volgen in de bovenbouw versterkt

en English sportsday maken TTO speciaal.

Engels. In de 4e bereid je je voor op het FCE (First
Certificate English), gevolgd door het CAE (Cambridge

IS TTO IETS VOOR MIJ?

Advanced Exam).

Als je begint aan TTO hoef je nog niet goed Engels
te spreken. Je moet het wel leuk vinden om de taal

Doe je tweetalig atheneum of gymnasium, dan volg je in

op hoog niveau te leren en geïnteresseerd zijn

de bovenbouw IB English (International Baccalaureate

in de wereld om je heen. Je doet actief mee aan

English language and literature). Dit bevat Engelse

activiteiten met een internationaal tintje en wilt

literatuur, kritisch denken, tekstvergelijken, academische

graag de bilingual attitude ontwikkelen. Dat wil

schrijfvaardigheid en taal in culturele context. Hierbij

zeggen dat je er op school en thuis alles aan doet

hoort een internationale stage (klas 5) bij een Engelstalig

om je het Engels eigen te maken. Als je van extra

bedrijf. In de 4e neem je deel aan het Cambridge CAE-

uitdaging houdt, is TTO zeker iets voor jou.

examen (Cambridge Advanced Certificate).
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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.
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.
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TTO ÉN GYMNASIUM

KIEZEN?
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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
eneum-gymnasium
Stijn Schram, 1 ath
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MEER LEZEN?
In de MendelMix lees je meer verhalen

nummer 3

september 2021

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.
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