
s c h o o l  m e t  p o w e r !

d e  m e a n d e r

Een goede schoolkeus?
Doe de test!

Lotte:

‘Het is eigenlijk wel 
zeker dat je hier slaagt’

Docent wiskunde/technologie Ruud Paalvast:

‘Gelukkig is De Meander 
een echte vmbo-school’

Special voor ouders 
van bijna-brugklassers
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Een goede school voor uw 
zoon of dochter? doe de test!

Start hier >>

Helaas is 
De Meander dan 

niet de goede 
school voor uw 
zoon/dochter.

Dan zal uw kind 
naar een andere 
school gaan. 
Mocht het toch 
een vmbo- of 
mavo- advies 
worden, dan weet 
u ons te vinden!

De Meander is de ideale 
school voor uw zoon/dochter. 

Lees snel verder! 

nee nee

nee

nee

ja

natuurlijk wilt u dat!

ja

Zou uw kind zin hebben 
om één middag per week óf te 
voetballen, óf met mode bezig 

te zijn óf te ontwerpen 
op de computer? 

Wilt u dat er goed op uw 
kind wordt gelet?

En wilt u dat het les 
krijgt in één van de 

‘coolste’ schoolgebou-
wen van Nederland?

Wilt u dat uw 
kind later als vakman 

of vakvrouw aan de 
slag kan?

Verwacht u een 
vmbo-advies?

Is uw kind 
graag bezig met real 

life-vraagstukken 
op de laptop en in 

groepjes?

Verwacht u een 
mavo-advies?

Jammer, want dat doen 
onze brugklassers. 

Maar gelukkig zijn er 
genoeg andere redenen 
om voor De Meander te 

kiezen!

Dat doen onze mavo-
leerlingen bij 
Technologie!

oh, dat 
klinkt goed!

ga verder!

hoezo?
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1. Naar het vakcollege
De Meander is een vakcollege. Wij werken samen met het mbo en 
het bedrijfsleven. Met z’n drieën hebben we bepaald, wat leerlingen 
moeten weten en kunnen om een beroep goed uit te kunnen oefe-
nen. Dat is dan ook precies wat we de leerlingen leren. 

Keuze uit twee richtingen 
We leiden de leerlingen niet op voor één beroep, maar in een rich-
ting: Techniek of Mens & Dienstverlenen. Ze krijgen veel praktijk-
lessen. Onze opleiding is vrij breed. We leren leerlingen om te plan-
nen en samen te werken. We trainen ze in ‘commercieel denken’ en 
in ‘klantgericht handelen’. 

Naar het mbo 
Na het vmbo stromen leerlingen meestal door naar het mbo. Dat 
leidt de leerling verder op tot vakman of vakvrouw. Maar ook bij ons 
zien de leerlingen hun toekomst al voor zich. Ze gaan op bezoek bij 
bedrijven. Ze lopen stage. Mensen uit het bedrijfsleven geven hier 
gastlessen. Onze docenten weten hoe het toegaat in de praktijk. 
Dat zijn de belangrijkste verschillen tussen de vakcolleges en het 
gewone beroepsgerichte vmbo. 

 

2. Naar de mavo met het Technologie-programma! 
Ook de mavo is bij ons praktijkgericht: in de bovenbouw krijgen 
leerlingen Technologie. Daarbij krijgen ze levensechte vraagstuk-
ken voorgeschoteld, die ze in groepjes moeten oplossen. Zonder 
dat ze er erg in hebben, zijn ze bezig met aardrijkskunde, biologie 
of maatschappijleer. Maar niet alleen dat: ze leren ook samenwer-
ken, plannen, gebruik maken van ICT en internet, leiding geven en 
resultaten presenteren. 

Na De Meander naar de havo? 
Veel leerlingen gaan bij ons vandaan naar het mbo. Maar de havo is 
ook een mogelijkheid. Kunnen leerlingen dat aan, dan blijkt dat uit 
hun prestaties. Wij zorgen voor een goede aansluiting met de havo 
op het Antoniuscollege Gouda. 

Een goede school voor uw 
zoon of dochter? doe de test!
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‘Zo denken de leerlingen erover!

Wat voor uitjes heb jij gehad? 
‘Met Football zijn we naar ADO - 
FC Utrecht geweest! En naar het 
voetbalmuseum. We hebben ook 
gestrandvoetbald. Met de andere 
vakken ga je soms ook op stap. 
Met Duits zijn we naar Düsseldorf 
geweest. Vlak voor de zomerva-
kantie gaan we altijd een dagje 
uit, gewoon in Nederland. Behal-
ve in de vierde: dan ga je naar het 
buitenland. Ik geloof dat wij naar 
Londen gaan!’              

Maak je hier makkelijk vrienden? 
‘Ja, op De Meander hoeft niemand 
‘vriendloos’ te zijn. Er zitten veel 
soorten kinderen, maar ze zijn 
eigenlijk allemaal wel sociaal en 
open.’ 

Hoe groot is de kans dat je hier 
je diploma haalt? 
‘Het is eigenlijk wel zeker dat je 
hier slaagt! Bijna alle docenten 
geven goed les. Als je iets niet 
snapt, leggen ze het nog een 
keer uit, maar dan anders, met 
een voorbeeld of zo. Ze zitten 
leerlingen ook achter de vodden 
als dat nodig is. Dus je moet 
hier je best wel doen!’ 

Is dit een strenge school? 
‘Er zijn duidelijke regels: geen 
kauwgom, mobieltje in je kluis-
je...  Het is dus best een strenge 
school. Leraren worden ook 
wel eens boos. Daar hebben 
de leerlingen het dan wel naar 
gemaakt. Eigenlijk is het hier 
goed-streng.’

Wat zou jij tegen bijna-
brugklassers willen zeggen? 
‘Als je dan toch naar school 
moet, kun je het beste naar De 
Meander gaan. Het is een veilige 
school, waar je wordt geaccep-
teerd zoals je bent. Dat is belang-
rijk, want anders kun je je echt 
niet concentreren!’

lotte xavier

Achmed
Nienke

milo
Larissa

Hoe zit het met het huiswerk? 
‘Je krijgt best veel huiswerk. 
Ze controleren ook of je het 
echt hebt gemaakt. Als het 
leerwerk is, krijg je bijna altijd 
een overhoring. Maar eigenlijk 
is dat wel goed, want daardoor 
leer je wel veel.’ 
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eens of niet eens‘?‘Zo denken de leerlingen erover!

 Ruud:        mee eens    niet mee eens
‘De Meander is inderdaad een echte vmbo-school en dat is pre-
cies de reden dat ik hier werk. Onze leerlingen zijn heel direct. 
Dat is heerlijk als je ermee om weet te gaan. Ze zijn ook praktisch 
ingesteld. Dat stelt extra eisen aan jou als docent. Ze kunnen 
goed leren, maar dan moet je de lesstof wel op de juiste manier 
aanbieden. Een mooi voorbeeld daarvan is Technologie, dat onze 
mavo-leerlingen als extra vak krijgen. Moet je eens kijken hoe ge-
motiveerd en hard vmbo-leerlingen werken, als ze worden uitge-
daagd!’ 

Britt:        mee eens niet mee eens
‘We zijn er trots op dat we voor bijna elke vmbo-leerling een pas-
sende opleiding hebben. We bieden immers alle vmbo-leerwegen 
aan, dus de beroepsgerichte leerwegen en de theoretische leerweg. 
Daarom heb ik ‘mee eens’ aangekruist. 

Aan de andere kant… Het vmbo wordt door sommigen gezien als 
het afvoerputje van het onderwijs. Er zouden ongemotiveerde 
leerlingen op zitten. Daarom heb ik ook ‘niet mee eens’ aangevinkt: 
onze school doet in niets denken aan de vmbo-school met dat ima-
go. Kijk eens rond in ons gebouw! Je waant je in een werkplaats, in 
een babykamer, in een winkel of op een kantoor. Kijk eens hoe seri-
eus onze leerlingen bezig zijn. En het meest overtuigend: kijk eens 
waar deze leerlingen terecht komen. Ze hebben straks beroepen 
waar vraag naar is. Daarin worden ze gewaardeerd om hoe ze zich 
opstellen en om wat ze kunnen!’

Cees:        mee eens niet mee eens
‘Weet je wat ik vaak zie gebeuren? Dat een brugklasser recht op het 
doel af gaat, maar vervolgens niet durft te scoren. Dan heb ik het 
over Football. Maar in figuurlijke zin gebeurt precies hetzelfde. Niet 
zo verwonderlijk natuurlijk, als je altijd bij de ‘minderen’ van de klas 
hebt gehoord. Hier zie je ze veranderen, opbloeien. Ze kunnen func-
tioneren op hun eigen niveau. Ondertussen bieden we ze structuur. 
Ze voelen zich hier veilig. We benaderen ze positief; ook dat helpt. 
Vroeg of laat beseffen ze: ‘Ik kan meer dan ik dacht dat ik kon’. 
Daarom heb ik ‘niet mee eens’ aangekruist: ik ben vooral blij dat we 
een school zijn waar kinderen zelfvertrouwen krijgen. Het andere 
komt voor mij op de tweede plaats.’

Ruud Paalvast

Stelling: 
‘Gelukkig is dit een echte vmbo-school!’

milo

docent wiskunde/technologie

Britt de Graaf
coördinator mavo

Cees Fransen
mentor en docent van special ‘Football’
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de eerste schoolweken

We hebben ook al een 
special mogen kiezen. 
Dat is iets dat je op de 
donderdagmiddagen 
doet. Ik heb Digi Media 
genomen!

Je krijgt eerst een 
kennismakingsrooster. 
Je leert dan al je docen-
ten kennen. Je doet 
leuke dingen waarmee 
je ook je klasgenoten 
leert kennen, zoals een 
speurtocht en een voet-
baltoernooi.

Ze wisten hier al best 
veel van mij, want ze 
hadden al met mijn juf 
van groep 8 gepraat. 
Dat doen ze bij alle 
brugklassers.

Voor de zomer hadden 
we al een kennismakings- 
middag.

Als je een beste vriend 
hebt, kun je van tevoren 
vragen of je in dezelfde 
klas komt te zitten.

Na de eerste week wist 
ik van alle kinderen uit 
m’n klas hun naam.

In de eerste schoolweek 
heb je een gesprek met je 
vader of moeder én met 
je mentor. Dan leren die 
elkaar ook gelijk kennen.
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Voorlichtingsavond 
Dinsdag 19 november 2013 van 19.30 - 21.00 uur
De voorlichtingsavond is vooral bedoeld voor u als ouders. Dit is het 
programma: 
•  verrassende openingsact door de leerlingen
•  de directeur vertelt over het reilen en zeilen op onze school 
•  de teamleiders en docenten geven informatie over het Vakcollege 
 en de mavo
•  napraten in de aula onder het genot van een hapje en een drankje

  
Meander Games
Vrijdag 8 november 2013
Tijdens de Meander Games ervaren groep 8-leerlingen hoe het is 
om op De Meander te zitten. Of uw zoon of dochter naar de Mean-
der Games komt, hangt af van de basisschool. 

Open Huis
Woensdag 29 januari 2014 van 17.00 - 20.00 uur
Bij binnenkomst wordt u allereerst hartelijk verwelkomd. We maken 
een praatje met u en uw zoon of dochter, om te horen voor welke 
afdeling u vooral komt: de vakcolleges of de mavo. We vertellen wat 
u dan echt niet mag missen. Er is namelijk veel te zien en te doen:
•  overal zijn docenten en leerlingen bezig in de praktijklokalen
•  ze hopen dat uw zoon of dochter mee wil doen…
•  er is een onderwijsmarkt, waar u informatie kunt krijgen over de 
 Brede School, de leerlingbegeleiding, de buitenschoolse activi-
 teiten en nog veel meer 
•  op vaste tijden geeft de special Fashion & Design een modeshow! 
•  er zijn aparte presentaties over de vmbo-brugklas, de mavo-
 brugklas en het lwoo en u kunt bij iedereen terecht met uw 
 vragen!

Een dagje meelopen
Ook dat kan: op een gewone schooldag meelopen met een brug-
klas. Veel groep 8-leerlingen doen dat om helemaal zeker te zijn 
van hun keus. De meeste komen samen met een vriendje of vrien-
dinnetje. Eén telefoontje van u als ouder is genoeg: wij regelen het 
dan verder met de basisschool. 

de eerste schoolweken

Beste ouders/verzorgers,

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze 
school! Ik hoop dat u met deze brochu-
re een goed beeld hebt gekregen van 
De Meander. 

Zou het de juiste school zijn voor uw 
zoon of uw dochter? Zou hij of zij zich 
hier thuis voelen? Om dat te weten, 
moet je hier rondlopen en de sfeer 
te proeven. Dan ziet u gelijk wat een 
spectaculair gebouw we hebben. Heer-
lijk toch, als je kind in zo’n aantrekke-
lijke omgeving zijn of haar schooltijd 
kan doormaken? 

Ik hoop daarom dat u en uw zoon of 
dochter naar de Open Dag komen. Of 
dat u een aparte afspraak maakt. Dan 
denk ik dat uw kind zal zeggen: ‘Dit is 
mijn school!’

Jan Hogendoorn,
locatiedirecteur
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