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Welkom op het
Mendelcollege
Tweetalig onderwijs, gymnasium, 
atheneum, havo en mavo

De eerste
schooldagen 

De eerste dag na de zomervakantie
vond ik erg spannend.
We leerden van onze mentor allerlei 
dingen over het Mendelcollege: hoe een
kluisje werkt, de Mendelpas en Magister. 
In Magister kan ik mijn cijfers zien en nog veel
meer. We speelden ook spelletjes, waardoor we
elkaar beter leerden kennen. Ik heb al snel veel
vriendinnen gemaakt. Op de eerste lesdag kon-
den we goed de lokalen vinden, omdat we samen
op zoek gingen. Ik wist gelijk dat ik een hele leuke
tijd gingen krijgen op het Mendel.

Lisa Marsham, 1GA
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Kom kennismaken
Op het Mendelcollege dagen we je uit om zo veel
mogelijk uit jezelf te halen. We vinden het belang-
rijk dat je veel en goed leert en zo je talenten leert
ontdekken. Je docent speelt daarbij een belang-
rijke rol. 
We zijn een veilige school, waar we aandacht heb-
ben voor elkaar. We houden van duidelijkheid en
verwachten van je dat je anderen met respect be-
handelt. 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!

Open dagen: 
vrijdag 3 februari 2017 van 18.00 tot 21.00 uur
zaterdag 4 februari 2017 van 09.30 tot 12.30 uur

Informatieavonden:
mavo-havo voor ouders
dinsdag 17 januari 2017, 20.00 uur

havo-atheneum/gymnasium voor ouders
woensdag 18 januari 2017, 20.00 uur

tweetalig onderwijs gymnasium, atheneum 
en havo voor ouders én leerlingen
maandag 30 januari 2017, 19.00 uur

Kennismakingslessen: 
voor leerlingen die niet met hun basisschool op
bezoek komen
woensdag 1 februari 2017 van 13.30 tot 15.30 uur
(telefonisch opgeven tot vrijdag 27 januari 2017)

Aanmelden: 
Informatie over aanmelden op het Mendelcollege
vind je op onze website:
www.mendelcollege.nl/groep-8
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Welkom op het Mendel: 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 nu 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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Mentor
Op het Mendelcollege vinden we het belangrijk
dat je je snel thuis voelt. De docent die extra aan-
dacht 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.

School en topsport

De mentor is een  docent van wie ik drie keer per week les hebt. Mijn mentor helpt me met plannen, agenda 
invullen en hoe ik het beste huiswerk kan maken. Dat leer ik in de studieles.
Ook ging mijn mentor mee op brugklaskamp, de Buitenjan. Als ik vragen hebt of ik zit ergens mee dan kan ik
naar mijn mentor gaan. Zelf heb ik meneer Stut als mentor, hij geeft gym. De mentor bespreekt met mijn ouders
mijn cijfers en hoe het met mij gaat.
Ik doe aan judo en heb bijna de bruine band. Mijn ouders maken afspraken met school als ik naar een toernooi in
het buitenland ga. Ik kan mijn schoolwerk inhalen op een ander moment. Ik krijg veel ondersteuning van de school.
Dat vind ik erg fijn, want misschien kan ik topsporter worden.

Ayoub El Gourari, 1 mavo-havo
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Het Mendel is méér
Op het Mendel leer je niet alleen uit boeken of in het klaslokaal. Je leert ook van ac-
tiviteiten daarbuiten. We organiseren schoolfeesten en we vieren Sinterklaas, Kerst
en Pasen. Het Mendelcollege is een school op christelijke grondslag. Dat betekent
niet dat alleen leerlingen uit rooms-katholieke of protestants-christelijke gezinnen
bij ons welkom zijn. Onze school staat open voor alle leerlingen die het eens zijn
met de grondslag van de school. 

Mendel International
Internationalisering speelt zowel

op het TTO als in het Nederlandstalige 
onderwijs een belangrijke rol. We bereiden
je voor op een steeds internationaler wor-
dende samenleving. We vergroten je taal-
vaardigheid en verbreden je internationale
oriëntatie. Alle leerlingen gaan op een 
buitenlandse trip naar de Ardennen, Parijs,
Londen, Berlijn of Rome, zodat we in 
contact komen met jongeren in Europa.

Robotica en bèta
Alle leerlingen leren tijdens

de lessen techniek robots pro-
grammeren. Je kunt je ook aan-
sluiten bij de Robocup-groep om
meer te leren over robotica en
mee te doen aan wedstrijden. 
Op het NK en het EK weten we
regelmatig prijzen in de wacht te
slepen. Via Jet-Net nemen we
jaarlijks deel aan het raceteam
met zelfgebouwde op afstand be-
stuurbare raceauto’s. Veel leerlin-
gen nemen deel aan de
wiskundewedstrijden Kangoeroe
en World Maths Day. In de boven-
bouw kun je meedoen aan olym-
piades voor de verschillende
bètavakken.

Kunst en cultuur
Op het Mendelcollege doen we

veel aan kunst. Bij de beeldende vak-
ken en bij muziek maak je uitgebreid
kennis met kunst en cultuur. De werk-
stukken van leerlingen worden geëx-
poseerd tijdens de Mendelparade in
het Seinwezen, een kunstfestival in
een weekend in april. Tijdens de Men-
delparade treden ook leerlingen op met
zang en dans en kun je workshops 
volgen. Je kunt eindexamen doen in
kunst op mavo, havo en vwo. Op pro-
jectdagen besteden we aandacht aan
toneel en dans, we gaan op excursie
naar musea, we bezoeken steden en
volgen allerlei workshops.

Ontdek je talenten 
Talenten kunnen op veel verschillende ge-
bieden liggen. Daarom laten we je binnen
de lessen met zo veel mogelijk talentgebie-
den kennismaken. Wil je je daarna verder
ontwikkelen? Dan kun je je opgeven voor
de naschoolse activiteiten.
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Op het podium
Op het Mendel loopt veel talent

rond op het gebied van zang en dans.
De meest enthousiaste en getalen-
teerde 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.

Debat
Alle leerlingen leren in de les-

sen debatteren. Veel leerlingen blijken
goed hun mening te kunnen overbren-
gen en zijn creatief in het aandragen
van argumenten voor of tegen een
stelling. Leerlingen die dat leuk vinden,
kunnen zich aansluiten bij de Debat-
club. Ze kunnen hun talenten laten
zien en horen in landelijke debatten,
zoals het Unicefdebat of Het Lager-
huis. Daarnaast nodigen we regelma-
tig sprekers uit, zoals Tweede
Kamerleden, hoogleraren, een ex-
gedetineerde en vluchtelingen die hun
vluchtverhaal vertellen. In dit verkie-
zingsjaar organiseren we uiteraard
weer ons grote verkiezingsdebat met
landelijk en regionaal bekende politici. .

Maatschappelijke stage
Alle leerlingen op het Mendelcol-

lege lopen in hun schooltijd stage bij
een maatschappelijke organisatie. Ze
verrichten vrijwilligerswerk bij bijvoor-
beeld een dierenasiel of kinderdagver-
blijf. De verplichting van een maat-
schappelijke stage is door de overheid
opgeheven. Het Mendelcollege heeft
er vanuit zijn identiteit voor gekozen
dat de leerlingen hieraan blijven deel-
nemen.

Sport
Onze ligging tegenover het Pim

Muliersportpark toont de sportieve in-
slag van onze school. In de brugklas
sporten alle leerlingen zelfs vier lesuren
per week. Voor alle leerlingen organi-
seren we sportdagen, zoals een soft-
baltoernooi, 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 gymdo-
cent. Daarnaast worden regelmatig
leerlingen gevraagd mee te doen aan
interscolaire toernooien. Van hockey
en voetbal tot schaatsen en softbal, 
te veel om op te noemen! 
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Goed van start
Voor de zomervakantie nodigen we je uit voor een kennismakingsmid-
dag met je nieuwe klasgenoten en je mentor.
Je schoolperiode op het Mendel begint in september met een zoge-
naamde 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 gaan op stap en ’s avonds maken
we er een feestje van.

Brugklaskamp 
Buitenjan 
Voor de zomervakantie 
hadden we een kennisma-
kingsdag, daar leerde ik
mijn klas en mijn mentor al
een beetje kennen. Voor de
kennismakingsdag mocht ik opge-
ven met welke vrienden ik in de klas
wilde zitten.
Na de zomervakantie begon de brugklas
echt. Ik kwam ’s avonds naar school met
mijn ouders. De mentor legde ons uit hoe
de eerste week eruit zou zien.
Na een paar weken gingen we op kamp
naar de Buitenjan in Brabant, om ieder-
een nog beter te leren kennen. Onze
mentor en docenten gingen ook mee.
Het was echt héél leuk. We deden sport
activiteiten en spelletjes. Het smokkel-
spel in het bos was heel spannend. 
Onze klas won het klassement!

Kick Boonstra, 1 havo-atheneum
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Ontwikkel je talenten
Heb jij niet genoeg aan de gewone lesstof? Dan hebben we de Science en Techniek Club voor 1e klassers
en de Robocupjunior voor 2e klassers en hoger. Je leert robots bouwen en je kunt meedoen aan nationale
en internationale wedstrijden. In de 2e en 3e klas vwo is het Studium Generale Junior misschien iets voor
jou. Eigen docenten of gastsprekers bieden verdiepingsstof aan op allerlei gebieden.
Het project ‘Ontdek’ geeft de mogelijkheid aan leerlingen in de 2e klas zich onder lestijd te verdiepen in een
onderwerp dat hen interesseert. We vinden het belangrijk dat je je talenten kunt ontwikkelen.

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 willen helpen. Heb je meer begeleiding nodig
dan kunnen zij je in contact brengen met hulpverle-
ners buiten school. Zie voor meer informatie de
website (Ouders > Leerlingbegeleiding).
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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 bijzondere binnentuin. Met
bomen, struiken, trapjes en niveauverschillen is de
tuin de plek voor brugklassers om te pauzeren.
Het Mendelcollege heeft moderne practicumloka-
len 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 en gezond
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.

TTO en gymnasium 
TTO was in het begin best lastig. Alle
lessen waren direct in het Engels. Ik
heb op de basisschool al wat Engels
geleerd. Mijn Engels gaat nu heel snel
vooruit. Vooral omdat ik veel Engels
spreek tijdens de les.
Voor iedere les leer ik woordjes, zodat mijn woordenschat
heel snel beter wordt. Zo leer ik bij biologie alles over
ademhaling, maar ook woordjes die ik kan gebruiken bij
dat vak.
Volgend jaar kan ik kiezen tussen gymnasium (met 
Latijn en Grieks) of atheneum. Ik weet nog niet wat ik ga
kiezen. Ik verheug me nu al op onze studiereis naar York
volgend jaar.

Nikki Ravelli, 1TTO gymnasium/atheneum
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Tweetalig onderwijs

Een grenzeloze opleiding!
Met veel plezier melden wij dat

we vanaf schooljaar 2017-2018 starten met havo
tweetalig onderwijs.
Tweetalig onderwijs (TTO) is al 12 jaar een aparte
stroom op ons vwo (gymnasium en 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 gymna-
sium, daarnaast behaal je een Cambridge 
Advanced English certificate (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)

� Vijf uur Engels per week
� Unieke combinatie TTO gymnasium, atheneum en havo
� Alle docenten hebben in Engels een near native niveau 

of hebben als moedertaal Engels
� Studiereis naar York
� Uitwisseling met Duitsland of Spanje
� Junior Speaking Competition
� Team Maths Challenge
� English sports (rugby, cricket, golf)
� Theaterproject (Shakespeare/Dickens)

NU OOK: TTO HAVO
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