Beste leerlingen van groep 7 en 8,

Ontdek jezelf

Wat is belangrijk als je gaat kiezen voor een
middelbare school?
Dat je het gevoel hebt dat je er hele leuke jaren
gaat beleven, dat je er vrienden gaat maken en
dat je jezelf er echt thuis voelt. De Meergronden
is de oudste middelbare school van Almere.
Sinds 1978 hebben duizenden leerlingen hier hun
diploma gehaald.

Als je weet waar je goed in bent, ben je goed
voorbereid op de toekomst. Daarom is het
belangrijk om jezelf beter te leren kennen
en vaardigheden te leren die je je hele leven
kunt gebruiken. Wij noemen dat de life skills:
samenwerken met anderen, kritisch denken,
problemen oplossen, je creativiteit gebruiken,
jezelf presenteren en slim omgaan met
computers en sociale media.

Wat maakt onze school bijzonder?

En we doen veel meer…

Op onze school kennen mensen elkaar. Er
hangt een goede sfeer en docenten kijken goed
naar wat jij nodig hebt. We werken in kleinere
deelscholen, de units, waardoor de sfeer gezellig
is en je ook leerlingen uit andere klassen leert
kennen.

Ook hebben we op school veel aandacht voor een
gezonde leefstijl, sporten en toernooien, cultuur,
drama, beeldende vorming en creativiteit. De
wereld is groter dan alleen een tas vol boeken.
We hopen dat je dit jaar een keer wilt komen
rondkijken op De Meergronden. En misschien zien
we je ooit bij ons op school in de eerste klas!

Discover the world

DE MEERGRONDEN,
MEER DAN ALLEEN
EEN DIPLOMA

In onze lessen ontdekken we de wereld. Er is veel
aandacht voor andere culturen en wij zoeken ook
altijd naar onderwerpen en voorbeelden die met
de praktijk te maken hebben. Op mavo-, havo- en
vwo-niveau kun je bij ons kiezen voor tweetalig
onderwijs (tto), wat betekent dat je ongeveer
de helft van alle lessen in het Engels volgt. Ook
leerlingen die het gewone programma volgen
(met alle vakken in het Nederlands) halen bij ons
een hoog niveau Engels. En dat is belangrijk, want
de wereld wordt steeds internationaler. Daarom
heeft De Meergronden ook veel internationale
excursies en uitwisselingen met het buitenland.
Er komen regelmatig jongeren uit verschillende
landen bij ons op bezoek en wij gaan ook weer
naar hen toe. Deze ervaringen geven leerlingen
van onze school later vaak een voorsprong,
omdat het tegenwoordig heel gewoon is om te
studeren en te werken met mensen uit andere
delen van de wereld en uit andere culturen.

Namens het team van De Meergronden,

Huub Nelis
Rector

WERKEN AAN JE WERELDTOEKOMST!

2

MEERGRONDEN MAGAZINE

3

SUCCESVOL IN EEN ONBEKENDE
TOEKOMST

zodat je over jezelf gaat nadenken.

Weet jij waar je over 20 jaar woont of wat je dan doet? En weet

Bij steeds meer lessen werken we digitaal. Daarom willen we

je al wat je dan moet kunnen en kennen? Waarschijnlijk niet en

dat je zoveel mogelijk je eigen notebook of laptop meeneemt.

toch wil je in die onbekende toekomst succesvol zijn.

Overal in school is een wifi-netwerk. Bring your own device!

Jongeren van nu wonen, werken en studeren later in een wereld

DE WERELD LEREN KENNEN

tweetalig onderwijs (tto) volgen. Er is bijna geen beroep te

Op De Meergronden komt de wereld de school in. Via pro-

bedenken waarin je niet te maken hebt met internationale

jecten in de klas, videoconferencing, Engelstalige e-mailpro-

contacten, Europese wetten of invloeden vanuit de hele wereld.

jecten, debating contests, de jaarlijkse ‘International Week’

Goede talenkennis en begrip voor wat erin de wereld om je

en samenwerking met bedrijven in Almere die internationaal

ENGELS IS BELANGRIJK

heen gebeurt, is heel belangrijk. Onze school besteedt daar veel

zaken doen.

Ondernemers en bedrijven staan te springen om mensen met

aandacht aan.

Ook ga je met school de wereld in. Er zijn uitwisselingen met

talenkennis. Zo is er veel vraag naar Engelstalige starters op

scholen in andere landen, internationale stages en excursies.

de mbo-arbeidsmarkt en buitenlandse bedrijven willen vaak

En in de vierde klas is er de reizenweek, voor veel leerlingen

alléén werknemers die goed Engels spreken. In de woorden

een hoogtepunt van hun schooltijd. Zo krijg je een goede kijk

van de Almeerse Kamer van Koophandel: ‘Wat Almere nodig

op andere landen en andere mensen. Je bent je dan ook be-

heeft zijn ambitieuze mensen met internationale ambities’.

wust van wie jij bent! De Meergronden werkt nauw samen met

Ook in het vervolgonderwijs zijn er steeds meer internationaal

scholen in Engeland, Hongarije, Spanje, Italië, Finland, Turkije,

georiënteerde en Engelstalige opleidingen. Als je dan al ge-

Roemenië en Polen. We hebben zelfs een uitwisseling gehad

wend bent om veel Engels te spreken en les te krijgen in het

met een topschool in Shanghai, China. We zoeken steeds

Engels heb je het een stuk makkelijker in het vervolgonder-

nieuwe scholen in het buitenland en maken daarbij natuurlijk

wijs. Genoeg redenen om je voor te bereiden op de internati-

gebruik van de sociale media. Want via Instagram, Skype en

onale wereld waar wij allemaal deel van uitmaken. Wij zijn de

Facebook kun je ook hier in Almere contact maken met een

enige VO-school in Almere die vanaf de mavo een tweetalig

leerling aan de andere kant van de wereld.

onderwijsprogramma (tto) heeft. Je kunt op De Meergronden

We vinden het belangrijk dat je aan zoveel mogelijk inter-

naast een ‘gewoon’ diploma ook nog een internationaal

nationaliseringsactiviteiten meedoet. Dat geldt voor alle

erkend eindcertificaat voor Engels halen. Mavo-leerlingen

leerlingen, ook als je niet op tto zit. Daarom ontvangt iedere

behalen het Anglia-certificaat. Havo- en vwo-leerlingen

leerling bij het eindexamen ook het ‘Internationaal diploma-

behalen het IB (International Baccalaureate). Daarmee heb je

WENDY

die steeds internationaler is. Daarom kun je op De Meergronden

Hoi!
“Welkom in mijn huis!” Dat is hoe ik de
leerlingen ontvang op onze afdeling. Ik
ben dan ook trots om afdelingsleider
van de beroepsgerichte unit te zijn. De
afdeling waarin de leerling én de praktijk
centraal staan.
Leren is niet voor iedereen even
gemakkelijk. Op onze afdeling werk ik
met een team van collega’s die kijken
naar mogelijkheden en talenten. We
zien en kennen de leerling! Zo is het
prachtig om te zien dat leerlingen
fantastische gastheren en -vrouwen zijn,
timmerkwaliteiten hebben, ICT-skills
bezitten of pedagogisch medewerkers
in de dop zijn. Dat we de leerlingen zo
breed mogelijk opleiden, vind ik echt iets
van nu. Door hier je diploma te halen, kun
je straks alle kanten op.
Samen met mijn team aan docenten,
mentoren en leerlingbegeleiders werk ik
met heel veel plezier en passie om iedere
leerling succes te laten ervaren, zodat
de keuze naar de volgende school of het
passende beroep de juiste is.

We bespreken met jou hoe je leert en hoe je je gedraagt,

VAARDIGHEDEN VOOR DE TOEKOMST

supplement’ waarop - in het Engels - staat wat jij tijdens je

bij je vervolgstudie een enorme voorsprong. Of misschien wil

Wij willen onze leerlingen zo opleiden dat ze goed voorbereid

schooltijd op De Meergronden allemaal aan extra activiteiten

je later wel in het buitenland studeren, dan zit je met dit certi-

en vol vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan. Daarom

hebt gedaan. Een mooie binnenkomer bij vervolgopleidingen

ficaat helemaal goed. En een leuk weetje: tot nog toe haalden

ontwikkel je bij ons op school zogenaamde life skills. Dit zijn

of wanneer je later gaat werken.

álle leerlingen met bijzonder goede cijfers zo’n certificaat. Al

vaardigheden die je nodig hebt in de nabije toekomst zodat je

jaren staan de leerlingen van De Meergronden met hun IB-

ook in een wereld die we nu nog niet kennen, je weg kunt vin-

certificaten aan de top van Nederland.

den. Denk daarbij aan samenwerken, kritisch denken, nieuwe en
creatieve ideeën ontwikkelen, ondernemen, communiceren met
mensen uit andere landen en culturen of ICT-vaardigheden.
In de lessen besteden we aandacht aan wat er gebeurt in de
wereld en leren we je nadenken over wat dat voor ons hier in
Almere betekent. Je werkt aan opdrachten waarbij je moet
laten zien hoe jij samen met medeleerlingen op een uitdagende
problemen oplost. Je doet onderzoek, alleen of in groepjes. Je
leert hoe je in elk vak goed kunt luisteren, vragen stellen, begrij-

Ik hoop je te ontmoeten op
De Meergronden!
Groeten,

pen wat je leest, woordjes leren, aantekeningen en planningen

Wendy Velthuis
Afdelingsleider BG Unit

We dagen je uit het beste van jezelf te laten zien. Docenten

maken, leren om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en
nadenken.

helpen je niet alleen met wat je moet leren, maar helpen je ook
ontdekken waarom je dit leert en hoe je dat het beste kan doen.
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Ik ben Jair.

Wij weten dat je vaak meer kunt dan je misschien zelf dacht.
Het is onze ambitie om al onze leerlingen zoveel mogelijk te
laten excelleren op hun niveau. We dagen je uit om te laten zien
wat je nog meer kunt. Dat doen we op het gebied van sport,
gezondheid, kunst, theater en drama en natuurlijk met ons
Engelstalige programma.
Op De Meergronden kun je alle niveaus van voortgezet onderwijs volgen: bbl, kbl, mavo, havo, vwo en vwo+. Afhankelijk van
je schooladvies begin je in een gemengde klas: bbl/kbl, mavo/
havo of havo/vwo. Er zijn in Almere nog maar weinig scholen
waar je de kans krijgt om je in de eerste twee leerjaren nog
verder te ontwikkelen. Daarnaast stimuleren en ondersteunen
wij leerlingen die na het behalen van hun mavodiploma naar de
havo willen of na de havo naar het vwo willen.
Heb je een goed vwo-advies of zit je nu al in een plusklas of

groepje met maximaal 7 leerlingen per begeleider. Het maak-

NEO-klas, dan start je direct in de Engelstalige vwo+ klas.

en leerwerk wordt gecontroleerd en overhoord. Je wordt ook

Leerlingen die vanuit de basisschool het advies meekrijgen

geholpen met plannen en het aanleren van studievaardigheden.

voor meer ondersteuning, komen in een kleine, veilige klas in de

Of je kiest voor een wat grotere huiswerkklas waar je op een

beroepsgerichte unit terecht. Je zit dan met ca. 16 leerlingen in

rustige plek, onder toezicht, je huiswerk kan plannen, maken en

een klas waardoor je meer individuele aandacht krijgt.

leren. Per 25 leerlingen is er een begeleider aanwezig.

HULP BIJ HUISWERK

De huiswerkbegeleiding en huiswerkklas wordt verzorgd door
een extern professioneel huiswerkinstituut; er zijn kosten aan

Zeker in de eerste klas vinden leerlingen het soms moeilijk om

verbonden maar die worden in samenwerking tussen school en

thuis zelfstandig en geconcentreerd huiswerk te maken. Maar

het instituut zo laag mogelijk gehouden.

ook in de hogere jaren kun je soms hulp gebruiken. Op onze

Vanzelfsprekend ben je dagelijks tot vijf uur welkom in het

school kan je na schooltijd van ma t/m do op een gezellige plek

Studiecentrum om zelfstandig aan het werk te gaan en je kunt

in alle rust en met begeleiding huiswerk (leren) maken.

ook een laptop lenen, als je maar heel stil bent...

Ik vind het leuk om op De Meergronden
te zitten omdat ik hier in Almere Haven
vroeger woonde. Maar nu woon ik in
Muziekwijk. Misschien woon jij ook
in Muziekwijk dan kan je mee fietsen
naar Meergronden. Ik wil je wel een
rondleiding geven in en om de school.
Want mijn eerste schooldag wist ik ook
niet waar ik heen moest. Ik heb goeie
vrienden gemaakt en zijn allemaal heel
aardig. De school is zo groot dat je een
windroos nodig hebt. Je kan koken, een
kapsalon en baby verzorgen in Zuid.
En in Oost heb je ICT als je wilt werken
met computers. En ook heb je de Aula,
Wiskunde, Nederlands, Engels, Mens
& Maatschappij, je hebt ook drama en
lezen rekenen.
Daarom vind ik De Meergronden leuk.
Je hebt veel leuke docenten. Maar pas
op want als je vervelend doet doen ze
dat terug. Dit was mijn stukje.

JAIR

OP DE MEERGRONDEN KOMEN
LEERLINGEN VERDER

Je kunt kiezen voor intensieve huiswerkbegeleiding in een klein
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DUIDELIJKE STRUCTUUR
Om goed te kunnen leren, is structuur belangrijk. Structuur in
de lessen, in je agenda, in het jaarrooster enzovoorts: zodat
je weet waar je aan toe bent en wat je te doen staat. In de

JE LESROOSTER

onderbouw heb je twee keer per week een mentoruur. Dat is

Het kan altijd gebeuren dat een docent onverwachts ziek wordt

een lesuur waarin je je onder leiding van je mentor voorbereidt

of om andere redenen afwezig is. Zeker in de lagere klassen

op de schooldagen. Je bespreekt het rooster en het huiswerk

proberen we dan vervanging te regelen als er lessen gedurende

of je praat met je mentor over dingen die in de klas gebeurd

de dag uitvallen. Voor het eerste lesuur is dat moeilijk, dat valt

zijn. Er is aandacht voor extra taalonderwijs door te werken

in zo’n geval dan wel uit. Kijk daarom altijd op je rooster voor je

met Nieuwsbegrip. In deze lessen wordt ook gewerkt aan je

van huis gaat. Dan sta je niet voor een leeg lokaal.

studievaardigheden. En natuurlijk wordt het wereldnieuws

De school begint om 8:30 uur. Leerlingen in de onderbouw kun-

doorgenomen. Daarnaast heb je nog aparte reken- en lees-

nen tot uiterlijk 15:20 uur les hebben, maar vaker ben je eerder

lessen. Stillezen is in de onderbouw een vast onderdeel van

uit. Een les duurt 60 minuten. Structuur is ook: op tijd komen.

het programma. Lezen is hartstikke leuk, je kunt je verliezen

Wij vinden dat je in alle lessen aanwezig én op tijd moet zijn.

in een andere wereld, maakt kennis met nieuwe dingen

De schoolleiding staat dan ook ’s ochtends even voor half 9 bij

en onbekende woorden en je concentratie verbetert als je

de deur om je welkom te heten. Maar ook om je aan te spreken

voldoende leest. Daar heb je bij het leren voor school veel

als je te laat bent. Kom je te laat, dan moet je je de volgende

voordeel van.

dag om 8 uur melden. Niet leuk! Natuurlijk kan er een goede

Het schooljaar bestaat uit drie periodes van 13 lesweken. Elke

reden zijn dat je te laat komt. Je ouders kunnen dat via de mail

periode wordt afgesloten met een rapport. Na periode 1 en

of telefoon laten weten.

2 is er een ouderavond. Dan komen je ouders samen met jou

Elke les controleert de docent of alle leerlingen aanwezig zijn.

naar school om met de mentor over je voortgang te praten.

Als je niet in de les bent en wij weten niet of hier een reden voor

Je persoonlijke rooster en roosterwijzigingen zijn te vinden

is, dan wordt er een e-mail naar je ouders verstuurd met het

via de website van de school. Je kunt je rooster inzien op een

verzoek om ons te laten weten waarom je afwezig bent.

SANA & STERRE

Hoi wij zijn Sana & Sterre.

Wij zitten in BG1A en wij hebben bbl.
Wij hebben De Meergronden gekozen
omdat wij het een leuke, positieve en
creatieve school vinden. En aan het
begin konden we de klassen niet goed
vinden, maar we hielpen elkaar wel.
Het leukste wat we vinden aan de
middelbare is dat we in de pauze naar
het dorp kunnen. En je kan ook naar de
kantine in de pauze. En op donderdagen
hebben we pas om 9:30 uur school,
want dan heb je het 1e uur vrij en op
vrijdag ben je meestal 12:45 uur uit.
We hebben allemaal verschillende
docenten bij elk vak en je hebt ook
een mentor. Wij hebben 2 mentoren
andere 1e klassers hebben misschien
1 mentor. En we hebben aan het begin
van het jaar meestal buiten gym tot de
herfstvakantie. En we hebben aan het
einde van het jaar een mini triatlon. Als je
te laat komt moet je meestal een briefje
halen en dan moet je meestal eerste
uur op donderdag melden. We hebben
verschillende vakken bijvoorbeeld:
biologie, tekenen, lezen rekenen,
wiskunde, mens & maatschappij, drama,
gym, handvaardigheid en nog veel meer.

pc en laptop, maar ook in een app op je telefoon. We streven
ernaar zo weinig mogelijk roosterwijzigingen door te voeren.
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DRIE
DRIE DEELSCHOLEN
DEELSCHOLEN
WAAR
WAAR JE
JE ELKAAR
ELKAAR KENT
KENT

De school is verdeeld in drie deelscholen. Wij noemen dit ‘units’:
beroepsgericht onderwijs (bbl en kbl), de mavo/havo-unit en de havo/
vwo-unit. Deze units hebben in het gebouw hun eigen plek en hun eigen
docententeam. Ook in onze grote school ben je dus bekend en weet je zelf
snel je weg te vinden. Omdat de klassen in principe twee jaar bij elkaar blijven,
leren docenten en leerlingen elkaar goed kennen. Elke klas heeft een of twee
mentoren, dit is de persoonlijke coach van de leerlingen.

LEEN

Hoi,

Ik ben Leen Heus, 28 jaar en ik ben
docent aardrijkskunde op
De Meergronden. Ik geef zowel de
onderbouw als de bovenbouw van de
havo en vwo unit les. Sinds 2017 woon ik
samen met mijn vriendin in de omgeving
van Utrecht in het dorp, waar ik geboren
en getogen ben. Wanneer ik niet werk,
ben ik voornamelijk te vinden op het
voetbalveld waar ik training geef aan
jongeren en zelf ook actief in het eerste
team ben.
Het werken op De Meergronden vind
ik leuk omdat het toekomst gericht
is, tweetalig is en een internationaal
karakter heeft. Ik geef mijn
aardrijkskunde dan ook in het Engels.
Ik denk dat het goed voor de leerlingen
is om tijdens de aardrijkunde lessen veel
met cultuur en internationalisering bezig
te zijn, omdat er in onze leefomgeving
ook steeds meer culturen zijn. Deze
verschillende culturen zijn ook op
De Meergronden terug te vinden en
ik vind het erg mooi om te zien hoe al
deze culturen samen met elkaar van het
onderwijs genieten op deze school.
Hoewel ik nu pas 3 jaar les geef op
De Meergronden hoop ik dit nog veel jaar
te mogen doen!
Gr. Leen
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I DISCOVER (BBL EN KBL)
Als jij graag leert door te doen, ben je op je plek in de beroeps-

MEER onderwijs

VWO/ VWO+

gerichte unit. Je hebt dan een advies voor bbl- of kbl-onderwijs
(basis en kader). Het lesprogramma bestaat uit een mix van
beroepsgerichte vaardigheden, praktijk en theorie. Theoretische
vakken zijn bijvoorbeeld: Engels, Nederlands, Wiskunde of Mens

HAVO

VWO/ VWO+

BBL/ KBL

MAVO

HAVO

VWO/ VWO+

BBL/ KBL

MAVO

HAVO

VWO/ VWO+

BBL/ KBL/ LWA

MAVO/ HAVO

HAVO/ VWO

VWO+

BBL/ KBL/ LWA

MAVO/ HAVO

HAVO/ VWO

VWO+

Beroepsgerichte Unit

MAVO/ HAVO Unit

I Discover

& Maatschappij.
Wees maar niet bang dat je de hele dag op een stoel zit. We

I Discover

hebben ook heel veel vakken waarbij je met je handen werkt:
techniek, tekenen, handvaardigheid, drama en natuurlijk ook
gym (wel vier uur per week). In klas 1 en 2 krijg je een speciaal

I Discover

programma: I DISCOVER. Tijdens deze speciale uren ontdek je
waar jouw sterke kanten en interesses liggen en maak je kennis
met de praktische keuzevakken van de bovenbouw. Aan het

I Discover

eind van de 2e klas heb je ook een keuzemodule gevolgd die je
aan het begin van klas 3 afsluit. Daarmee heb je dan alvast een

HAVO/ VWO Unit

stukje van je eindexamen afgerond.

FLOORTJE

Ik ben Floortje!
Ik zit op De Meergronden, omdat ik graag
TTO wilde doen. Dat is de afkorting voor
tweetalig, wat inhoudt dat je meer dan
de helft van je lessen in het Engels krijgt.
Ik wil dit doen, omdat ik veel van reizen
houd en later een wereldreis wil maken.
En als ik groot ben, wil ik juf worden op
de basisschool. Ik doe aan atletiek en
ben gek op tekenen. Ik heb twee super
lieve mentoren Ghada en Jasper. Ghada
geeft Engels en Jasper gym. Ik ben blij
dat ik voor
De Meergronden heb gekozen.
Groetjes,
Floortje
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In de bovenbouw volg je de 4 modules van het praktijkvak dat

Vanaf de basisschool is de overstap naar de mavo/havo-unit

oriëntatie, maar ook geschiedenis en aardrijkskunde, wiskun-

hoort bij het profiel dat je kiest. Je maakt bijvoorbeeld een

een belangrijke en grote stap. Opeens heb je elke dag wel

de, scheikunde, natuurkunde, biologie. Op de havo/vwo-unit

echt product dat je vervolgens gaat presenteren, promoten

vier of vijf verschillende vakken. Van sommige vakken heb je

kun je ervoor kiezen om het tto-programma te volgen, waarbij

en verkopen. Daarnaast kies je voor een aantal keuzemodu-

misschien nog nooit gehoord, zoals: NS, dat is een combi-

je ongeveer de helft van je lessen in het Engels krijgt.

les. Hierbij volg je een combinatie van verdiepingsvakken uit

natie van natuurkunde en scheikunde. Daarnaast krijg je in

Maar je bent niet alleen met je hoofd bezig. Elke dag heb je

verschillende richtingen, waar jij interesse in hebt. Denk maar

de eerste klas ICT- lessen en in de 2e klas het vak techniek.

ook vakken zoals drama, tekenen, handvaardigheid of tech-

eens aan de combinatie Uiterlijke Verzorging, Mode & Design en

Andere vakken ken je vast al wel, zoals biologie, wiskunde of

niek. Lekker bewegen doe je bij gymnastiek, in de zomer doen

Mens & Gezondheid. In deze modules leer je gezichtsbehande-

geschiedenis. Wij zijn een school waar we je zo goed mogelijk

we dat buiten op het veld, vlak bij de school.

lingen uitvoeren, leer je alles over mode, ga je aan de slag met

op jouw toekomst in de wereld voorbereiden. Daarom krijg je

In de bovenbouw heb je veel minder vakken. Verplicht zijn

een ontwerp en kom je ook nog eens van alles te weten over

vier talen; behalve Nederlands en Engels staan ook Frans en

Nederlands, Engels, wiskunde, lichamelijke opvoeding maat-

voeding. Wat dacht je van de combinatie waarin je een meubel

Duits op je rooster. Bij ons op school hoef je niet de hele dag

schappijleer en ckv. Maar verder kies je je eigen vakkenpakket.

leert maken en met een bootje watermonsters gaat nemen?

stil te zitten: je hebt heel wat uurtjes gym per week en ook

Aan het einde van de rit haal je een havo- of vwo-diploma.

Of we hebben de combinatie waar je aan de slag gaat met een

nog handvaardigheid, tekenen of drama.

Met een havo-diploma kun je doorstromen naar het hbo (ho-

ondernemingsplan, het maken van een webshop en waar je

Leren doe je bij ons op school niet alleen. De docenten van de

ger beroepsonderwijs) of naar ons eigen vwo. Vwo’ers kunnen

leert organiseren. Er is altijd wel een combinatie die bij jou past!

mavo/havo-unit luisteren naar jouw ideeën en helpen je met

een wetenschappelijke studie volgen aan een universiteit.

alles zodat je dit uiteindelijk zelf kunt doen; het plannen van
In leerjaar 3 en 4 lopen leerlingen ook stage. Zo leer je de

je werk, het leren van toetsen, het organiseren van activiteiten

VWO PLUS

praktijk echt kennen en kun je je goed oriënteren op een

en het maken van werkstukken.

De vwo+-klas is in de eerste jaren een zogenaamde ho-

vervolgopleiding. Op het diploma dat je na vier jaar haalt staat:

In deze unit werken we met boeken en digitale methodes. Het

mogene vwo-klas, daar zitten alleen leerlingen met een

Dienstverlening & Producten. Met dat diploma kun je doorstro-

is daarom belangrijk dat je zelf ook een laptop hebt (dat kun je

stevig vwo-advies van de basisschool. In deze tweetalige

men naar alle vervolgopleidingen in het mbo.

via school regelen). Wil je een mooie toekomst? Dan zit je op

klas word je flink uitgedaagd met complexe onderzoeksop-

de mavo/havo-unit op de juiste plek!

drachten en extra projecten. In de hogere jaren is er voor de

MAVO/HAVO
In de mavo/havo-unit draait het om jou en jouw ontwikkeling.

HAVO/VWO

Deze unit is bedoeld voor leerlingen met een mavo-advies (of

In de havo/vwo-unit leer je abstract en theoretisch denken.

vmbo-t, dat is hetzelfde). Leerlingen die op de grens van mavo-

Ben je nieuwsgierig, wil je kennis vergaren en snappen hoe de

en havo-niveau presteren, krijgen hier de tijd om te laten zien

wereld in elkaar zit? Dan ben je hier op je plek. Je werkt veel

welk niveau het best bij hen past. Je leert ontdekken waar je

samen met anderen aan projecten en doet onderzoek naar

goed in bent, wat je leuk vindt en zeker ook waar je het meest

complexe vraagstukken. Je leert keuzes maken en je eigen

gelukkig van wordt. Uiterlijk na het tweede jaar kan je nog door-

leerstrategie te bepalen.

stromen naar de havo. Als je je opleiding helemaal binnen deze

In de onderbouw heb je veel verschillende vakken, het zijn

unit afmaakt, behaal je na vier jaar het mavo-diploma. Daarmee

er bijna twintig. Je krijgt Nederlands, Engels, Frans en Duits.

kun je doorstromen naar het hoogste mbo-niveau (niveau 4) of

We hebben op onze school het vak Europese internationale

naar de vierde klas van onze havo.

vwo+-leerlingen een extra programma binnen het reguliere
vwo-programma.
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TWEETALIG
ONDERWIJS

In de bovenbouw ga je op ‘exchange’. Dan logeer je een week bij
een gastgezin in het buitenland. Die leerlingen komen daarna
bij jou in Nederland. Al die activiteiten komen in je tto-portfolio.
In de bovenbouw krijg je nog steeds extra Engels en blijf je
projecten, lichamelijke opvoeding en een deel van de schoolexamenvakken in het Engels volgen. De centraal-examenvakken
worden in het Nederlands gegeven. Het profielwerkstuk in je
examenjaar van havo/vwo maak je in het Engels.
Je werkt toe naar het internationale certificaat. Voor havo/vwo
is dat het Internationaal Baccalaureaat English (IB). Dit certificaat garandeert beheersing van het Engels op een hoog niveau.
Hiermee kun je prima aan een Engelstalige hogeschool of
je op het vmbo voor Engels krijgt, kun je gemakkelijk doorstuderen aan een Engelstalige opleiding bij het ROC. Er zijn maar
heel weinig scholen in Nederland waar je ook op het vmbo tto
kunt volgen.
Daarmee ben je hoe dan ook bijzonder als je voor tto kiest.

TWEETALIG
De Meergronden is een landelijk erkende
tto-school met een seniorcertificaat. Dat
betekent dat het tweetalig programma zowel
in de onderbouw als in de bovenbouw zit. Kies
je voor een tweetalige opleiding mavo, havo
of vwo, dan krijg je in de onderbouw extra
lessen Engels: bijna twee keer zoveel als in
het gewone programma. Je bouwt een goede
basis op voor het lezen, schrijven, spreken en
luisteren in het Engels. Ook krijg je de helft
van je vakken in het Engels en werk je samen
aan Engelstalige projecten. Je zult ervaren,
dat het vele Engels in de les snel went. Als
het nodig is, leggen onze docenten het nog
een keer uit met andere woorden. Net zolang
tot je het snapt. Je zult zien: in korte tijd leer
je veel Engels en ben je gewend aan de taal.
En natuurlijk spreek je de taal aan het einde

van je opleiding heel goed. Het tto-programma is meer dan het leren van een taal alleen.
Onze leerlingen leren om over grenzen heen
te denken. En zich te ontwikkelen als burgers
die in staat zijn om de gemeenschappelijke
menselijke waarden zoals zorg voor de planeet
uit te dragen. Zodat zij daarmee een bijdrage
kunnen leveren aan een verdraagzame en
vreedzame wereld.

EEN TWEETALIGE OPLEIDING...
KAN IK HET AAN?
Misschien vraag je je af: maakt het extra Engels de opleiding

Om je te vormen tot een echte ‘wereldburger’
doen we van alles. Toneelspelen in het Engels,
projecten in het Engels, we bezoeken musea
en buitenlandse bedrijven binnen en buiten
Almere. Ook kun je meedoen aan het Europese
Jeugd Parlement. Je gaat met de klas een
week naar Engeland en je doet mee aan een
uitwisselingsproject met leerlingen uit een
ander Europees land.

niet te zwaar voor mij? Bij de meeste leerlingen die zich aanmelden, gaat dat goed. Over het algemeen geldt: als jij graag
tweetalig onderwijs wilt, dan lukt het je. Je hoeft ook niet bang
te zijn dat het ten koste gaat van je cijfers bij de andere vakken.
Integendeel, tto-leerlingen scoren gemiddeld hogere resultaten
dan ‘reguliere’ leerlingen. Voor het tweetalig onderwijs heb
je op alle niveaus, van vmbo tot vwo, tenminste een positief
advies van je leerkracht nodig. Ook kijken we naar je prestaties
bij begrijpend lezen op de basisschool. We weten namelijk uit
ervaring dat goed presteren op dat vlak een belangrijke factor
is bij het succes in het tto.
Na je aanmelding voor De Meergronden nodigen we je mogelijk
uit voor een gesprek om te bepalen of je geschikt en gemotiveerd bent voor het tweetalige onderwijs. Wil je meer weten
over tto, kijk dan eens op de website www.ikkiestto.nl

ANOUK

universiteit verder studeren. Ook met het Anglia-certificaat dat

Hey,
I’m Anouk. I’m in the vwo+ class at
the Meergronden. I do TTO (tweetalig
onderwijs) that means that half of my
lessons are in English. I really like that,
because I love the language and it’s
really handy for later.
I chose this school because it’s the only
school in Almere with TTO and the first
time I came here it already felt really
good. The people were so nice and that’s
another thing I like about this school.
There are so many people who can help
you if you have problems! It’s also very
nice, that you can call the teachers by
their first name. I like that because it
feels like we are kind of on the same
level and not that the teacher is more
important. The only thing I regret is
that I have to take the bus for forty
five minutes to get to school because
I live in Almere Buiten. The subjects
I like the most are: Drama because I
love acting, Handvaardigheid because
I love doing things with my hands and
find it pretty sad that that’s the only
creative subject for me. I also really like
English, French and German because I
love learning different languages. I love
History because I’m really interested in
the things from the past. And the last
subject I love is PE (physical education
or: gym) because I just love sporting!
I think that was everything I wanted to
say. Bye!
Greetings,
Anouk Mulder
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MENTOR EN COACH
Als je start in de 1e klas heb je veel verschillende vakken en vakdocenten,
dat is best even wennen. Je mentor helpt je daar mee. Meestal heb je 2
mentoren in de onderbouw, zij zijn voor jou het eerste aanspreekpunt als je
ergens mee zit. Je mentor begeleidt je bij je schoolloopbaan, je persoonlijke ontwikkeling en het groepsproces in de klas. Je maakt al kennis met je
mentor(en) als je voor de zomervakantie voor het eerst een ochtendje op
De Meergronden komt. Dat vertrouwde gezicht zie je ook weer terug op je
eerste echte schooldag in augustus.
Samen met je mentor(en) doe je allerlei activiteiten om je klasgenoten én
de school beter te leren kennen. Meteen bij de start van het schooljaar is er
voor je ouders een mentoren-avond. Dan maken ze kennis met de mentor
en de ouders van je klasgenoten. De mentor vertelt dan wat zijn of haar
eerste indrukken van jouw klas zijn en geeft informatie over allerlei belangrijke zaken. De mentor neemt ook contact op met je ouders als hij of zij zich
zorgen maakt over jou of dingen die in de klas gebeuren.
Dit gaat door in de bovenbouw, alleen dan noemen we de mentor een
coach. De coaches op De Meergronden begeleiden een groepje van circa
12-15 leerlingen. Hierdoor krijg je veel persoonlijke aandacht, kun je altijd je
verhaal kwijt en word je goed begeleid bij de keuze voor een vervolgopleiding en beroep.

RASHANA

Ooit ben ik als student bij
De Meergronden begonnen. Als student
merkte ik dat De Meergronden een
school is met energieke, leuke en vooral
slimme leerlingen. Ook voelde ik binnen
de school een prettige, open sfeer.
Overal waar ik liep, hoorde ik kinderen
lachen en grapjes maken. Leerlingen
van verschillende niveaus en leeftijden
waren goed met elkaar bevriend. Ik was
dan ook dolblij, dat ik hier na mijn laatste
stage mocht blijven werken als Docent
Nederlands. Dit jaar geef ik les aan zeven
klassen van leerjaar 1 tot en met 4 binnen
de MH-unit. In de lessen krijgt iedere
leerling een traject dat bij hem of haar
past. De ene leerling krijgt extra hulp
van de docent en de ander werkt geheel
zelfstandig. Iedereen is anders en toch
willen we uiteindelijk allemaal hetzelfde:
leren en tegelijkertijd plezier maken. Dat
kan hier bij De Meergronden.

EXTRA ONDERSTEUNING NODIG?
Hoogbegaafde leerlingen kunnen ondersteuning van de Verdiepings-coach
krijgen en voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, is er de
leerlingbegeleider om je te helpen met leerproblemen.
Onze school heeft twee dyslexiecoördinatoren en een orthopedagoog. Dit
is iemand die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van (leer)problemen en de ontwikkeling van jongeren. Zij onderhoudt ook contacten met
externe organisaties zoals jeugdzorg, het speciaal onderwijs, de schoolarts

LEERLINGLEERLINGBEGELEIDING
BEGELEIDING EN
EN
ONDERSTEUNING
ONDERSTEUNING

of de leerplichtambtenaar.
Al een aantal jaren is aan onze school een zorgklas verbonden. Deze kleine
klas is bedoeld voor leerlingen die tijdelijk niet mee kunnen draaien in de
klas. Je krijgt daar onderwijs in een andere omgeving om tot goede resultaten te komen. Leerlingen die daar onderwijs volgen hebben vooral meer
ondersteuning nodig op sociaal/emotioneel gebied. Soms is het ook voor
de rust in een klas beter als een leerling tijdelijk in de zorgklas kan worden
geplaatst.
In het kader van Passend Onderwijs heeft De Meergronden, net als alle
andere scholen in Almere, een ondersteuningsplan. Daarin staat hoe
wij alle leerlingen willen begeleiden en dat wij speciaal ondersteuning
kunnen bieden aan leerlingen met een fysieke beperking of langdurig zieke
leerlingen.
Ons ondersteuningsaanbod is gericht op zelfredzaamheid, het omgaan
met je beperkingen en je mogelijkheden. Ondersteuning staat altijd ten
dienste van het leren. Als leerling sta je centraal, omdat jij het beste kan

Groetjes,
Rashana Felicia
Docent Nederlands en mentor
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vertellen wat nodig is. Vaak wel met hulp van je mentor of je ouders.
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SCHOOLFEESTEN
Twee keer per jaar organiseert de leerlingenraad een spetterend schoolfeest. Het Kerstgala voor de bovenbouw en het
Valentijnsfeest voor de onderbouw, leerlingen die in de derde
klas zitten mogen naar beide feesten. Je ziet op zo’n avond je
vrienden en vriendinnen opeens op hun allermooist...
Schoolfeesten zijn alleen toegankelijk met de schoolpas en een
toegangskaartje. Alcohol is daar, net als bij alle andere gelegenheden op De Meergronden, niet toegestaan. Docenten en
stewards surveilleren bij deze feesten.

De Meergronden heeft een groot schoolplein waar je van alles
kunt doen. Stel je voor: in de pauze lekker chillen op het grasveld, kletsen op de trappen van de wadi (waterbak) of rustig
een broodje eten aan een picknicktafel. Of wat dacht je van de
moestuin en het sportveldje achter de gymzalen? Onze leerlingen zijn heel blij met hun plein. Ook omdat het plein rookvrij is
(net als de rest van de school) waardoor iedereen kan genieten
van de frisse lucht. Natuurlijk kun je bij slecht weer ook binnen
terecht in onze gezellige aula.

NADA

LEREN MET JE
HOOFD, HART
EN HANDEN

CHILLEN OP HET SCHOOLPLEIN

Hoi,
Ik ben Nada en doe de tweetalige
opleiding (TTO) op mavo/havo niveau op
OSG De Meergronden.
Mijn hobby’s zijn paardrijden, koken en
lekker buiten spelen.
Ik heb voor De Meergronden gekozen,
omdat het de enige school was in Almere
met TTO.
Ik denk dat ik over een paar jaar blij met
mijn havo-diploma van school ga op weg
naar de hoge school.
Ik zou het super vinden als we een keer
voor biologie naar een dierentuin gaan.
Want ik houd namelijk ontzettend veel
van dieren.
En voor iedereen die met school gaat
beginnen…..veel succes!!!!!!!!!!

Op school wil je natuurlijk niet alleen met je hoofd bezig zijn. Wat is er leuker
dan samen toneelspelen, sporten of verantwoordelijk zijn voor de organisatie
van activiteiten en de sfeer op school? Alleen als je ook je hart en handen leert
te gebruiken kun je een compleet mens worden.
Op De Meergronden hoef je je nooit te vervelen. Kijk maar op de volgende
bladzijde: bij ons op school is altijd iets te doen!
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BEN JE SPORTIEF EN HOU JE
VAN BEWEGEN?

MARTIN

Op De Meergronden hebben we Sport
& Beweging hoog in het vaandel
staan. In de lessen lichamelijke
opvoeding streven we als vakgroep
LO ernaar om in ons lesprogramma
een zo breed mogelijk scala aan
bewegingsactiviteiten op te nemen.
Naast spel, turnen en atletiek krijgen
onze leerlingen ook les in verschillende
vormen van zelfverdediging en dans.
Door de kinderen breed op te leiden
in onze bewegingscultuur en aan te
spreken op hun talenten, hopen we de
interesse te wekken voor een duurzame
sportbeoefening buiten onze lessen om.
Naast de reguliere lessen LO worden
leerlingen ook uitgenodigd om mee te
doen aan de vele toernooien die wij als
school verzorgen. Zo is inmiddels de
mini-triatlon die we jaarlijks voor alle
eerstejaars organiseren een begrip.
Met jaarlijks meer dan 20 toernooien en
sportclinics denken we onze leerlingen
te kunnen voorzien in hun sportieve
interesses en talenten. Naast de
bekende interscolaire toernooien voor
basketbal, voetbal, volleybal en softbal
zijn we afgelopen jaar ook met een grote
groep leerlingen onder andere gaan
schaatsen en klimmen, wat uiteindelijk
een enorm succes bleek. Voor ons als
vaksectie de reden om op deze voet
verder te gaan en onze status van
sportieve school nog meer uitstraling te
geven.

FOTOPROJECT, DANSPROJECT EN NOG VEEL
MEER

Natuurlijk kun je ook gewoon een lekker potje
voetballen op het schoolplein. Ook sportieve
leerlingen komen aan hun trekken! Op het

Het allerleukste is natuurlijk om na te denken over jezelf en wie je wilt zijn.

schoolplein kun je in de pauzes je energie

In het fotoproject breng je dat allemaal in beeld.

kwijt door mee te doen aan sportactiviteiten

Of je stort je twee dagen op allerlei soorten dans. Wat ook kan: een

zoals tafeltennis, voetbal, rugby of basketbal.

animatiefilmpje maken, een eigen rap schrijven, kostuums ontwerpen of

In de middagpauze is er vaak een sportactivi-

grimeren.

teit, waaraan je kunt meedoen. Het hele jaar

Ook in de lessen is van alles mogelijk: werken met klei, verf, metaal, hout,

door organiseert onze super actieve vakgroep

Ben je een echte toneelfreak of heb je nog nooit op de planken

gips, piepschuim of stof. Het hele jaar door zijn er in de vitrines in school

Lichamelijke Opvoeding allerlei sportactiviteiten

gestaan, dan kan je auditie doen voor de jaarlijkse toneel-

tentoonstellingen. Misschien staat straks jouw werk erbij.

naast de gewone gymlessen. Je kunt deelnemen

productie. Dit is een groot stuk dat met begeleiding van een

En vind je het leuk om met taal te spelen? Laat dan je stem horen en doe

aan verschillende sporttoernooien en de jaarlijk-

professionele regisseur door leerlingen wordt uitgevoerd.

mee aan de debatwedstrijden (in he Nederlands of in het Engels).

se scholierentriatlon.

OP DE PLANKEN OF ACHTER DE
SCHERMEN

Leerlingen uit de hele school vanaf leerjaar twee kunnen hieraan meedoen en worden samen een hechte groep. Dat kan ook
niet anders als je zes maanden met elkaar oefent. Je speelt de
voorstelling elf keer in één week voor leerlingen en ouders. Je
moet er echt voor kiezen, want het kost veel tijd. Maar het is een
geweldige ervaring! Er zijn leerlingen die vanaf klas 2 tot het
eindexamen alle jaren meedoen, zo leuk vinden zij het. Ook voor
oud- Meergronders is dit vaak een ervaring geweest die ze hun
hele leven koesteren.
Sta je graag op het podium of wil je helpen met licht en geluid?
Houd je van presenteren of maak je liever het programmaboekje? Het kan allemaal tijdens onze Just Art-avonden. Ben je
cabaretliefhebber of speel je luistermuziek, dan ben je op zijn
plaats bij Just Art, ons kleinkunstpodium, waar je kunt optreden
voor je ouders en andere gasten.
Houd je wel van theater, maar kijk je liever dan zelf te spelen? Ook dan hoef je je op De Meergronden niet te vervelen.
Regelmatig bezoeken we voorstellingen en komen er acteurs,
cabaretiers, dansers of muzikanten op school. Het kan ook
gebeuren dat er spelers je klas binnenkomen en met jou een
toneelstuk maken. Soms zelfs in het Engels!

Martin Aelbers,
Docent Lichamelijke Opvoeding
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MORE@MG
We want MORE! Bijna alle activiteiten buiten schooltijd worden
georganiseerd onder de vlag van MORE@mg. Vind je wat je tot
nu toe hebt gelezen nog niet genoeg? Wil je nog meer? Dat kan!
MORE@MG werkt samen met diverse organisaties in Almere.
Met deze partners worden verschillende activiteiten aangeboden. Zo kun je sporten in de pauze op het schoolplein of meedoen met de toneelproductie, een stuk gemaakt door leerlingen
en een regisseur. Geef je op voor de schoolband of voor een
open podium! Heb je zelf een leuk idee, dan kijkt MORE@mg
of dat geregeld kan worden. Hiphop, streetdance, drummen op
vaten, voetbalclinic, band coaching, popkoor of rugby zijn onder
andere activiteiten die we al eens hebben aangeboden. Ook de
huiswerkbegeleiding valt onder MORE@mg. Via het aanbod
van MORE@mg krijg je op een leuke en leerzame manier de
gelegenheid je kennis, vaardigheden en talenten te vergroten,
verdiepen en verbreden.

MEER WETEN OVER LEREN MET
HOOFD, HART EN HANDEN?
Kijk af en toe eens op onze website en op onze Facebook en
Instagram accounts. Regelmatig staan hier steeds weer nieuwe

THE INTERNATIONAL AWARD FOR
YOUNG PEOPLE

goed: bij ons op school is altijd wat te doen!
Tijdens de normale lessen en projectweken ga je er trouwens
ook regelmatig op uit. Bijvoorbeeld met Duitse les naar de

Vanaf de derde klas mag je deelnemen aan The International

kerstmarkt in Düsseldorf, met maatschappijleer naar de

Award for Young People. Je kunt in deze internationale

Rechtbank, met biologieles naar Artis of met een kunstles

‘challenge’ een bronzen, zilveren of gouden medaille behalen

naar het museum. En voor de voorbereiding op je pakket-

door je te ontwikkelen op vier gebieden: maatschappelijke

keuze ga je ook met je klas een kijkje nemen bij bedrijven en

betrokkenheid, individueel talent, sport en het organiseren

vervolgopleidingen in Almere.

(en meedoen!) aan een expeditie. Inmiddels zijn er al flink wat
eens naar de foto’s en verhalen op onze website. De gouden

LEERLINGENRAAD EN
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

medailles zijn een paar jaar geleden zelfs uitgereikt door de

De Meergronden heeft een actieve leerlingenraad waarin

Engelse prins Edward.

leerlingen uit alle jaarlagen zitting hebben. Iedereen die dat

medailles door leerlingen van onze school behaald. Kijk maar

MET Z’N ALLEN OP REIS

wil, kan zich als lid van de leerlingenraad opgeven. De leerlingenraad organiseert activiteiten zoals schoolfeesten of komt

Het is al jaren een goede traditie dat alle leerlingen in de

met ideeën om dingen voor leerlingen te verbeteren. Zij zijn

vierde klas op reizenweek gaan. Tijdens de reizenweek gaan

een belangrijk klankbord voor de schoolleiding.

alle vierdeklassers van de school samen op reis. Alle leerlin-

Vier leerlingen uit de leerlingenraad hebben ook zitting in de

gen kiezen een bestemming en hebben een topweek met

Medezeggenschapsraad. Zij leren daar wat er allemaal in een

schoolgenoten die ze misschien nog maar nauwelijks kenden.

school omgaat en ze mogen samen met ouders en medewer-

Er zijn reizen naar Barcelona, Rome, Parijs en Survivallen in

kers meedenken en meestemmen over belangrijke beslissin-

bijvoorbeeld de Ardennen. De 4e klas tto leerlingen gaan op

gen, zoals het onderwijsaanbod of de lestijden.

exchangeweek (havo/vwo) en tto-reis (mavo) naar landen als

SENNA

stukjes en foto’s van alle leerling activiteiten. Dan zie je het pas

De eerste paar dagen van school waren
fijn. Iedereen is aardig. De docenten
zijn aardig en er hangt een leuke sfeer.
De lessen zijn leuk en leerzaam, want
de docenten houden wel van een
grapje tussen door en ze geven goede
informatie die goed te verwerken is. Dus
niet te veel in een les. Je hebt genoeg tijd
om je huiswerk in de les te maken, want
les werk is huiswerk. Er is lekker eten in
de kantine en het is duidelijk waar de les
is. Ik kan de lessen goed volgen
Toen ik de eerste dag op school kwam
was het leuk, grappig en we leerden
elkaar en de docenten beter kennen.
Ik heb voor De Meergronden gekozen,
omdat er een fijne sfeer is en ik had een
goed gevoel. De docenten zijn aardig
en het is overzichtelijk. Het is gewoon
een goede school ook door de gezonde
dingen in de kantine.
Senna Bokhoven uit MH1T

Engeland, Polen, Tsjechië, Duitsland en Estland.
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Ik ben juf Marleen en ik geef nu al bijna
8 jaar les op De Meergronden. Dit doe
ik met heel veel plezier. Ik ben mentor
en ik geef het vak Mens & Maatschappij
in de BG Unit. In de andere units geef
ik aardrijkskunde en geschiedenis.
Daarnaast geef ik mijn vak ook in
het Engels! Je kunt namelijk op De
Meergronden via TTO verschillende
vakken in het Engels krijgen. Bij ons vak
werk je niet alleen uit een boek, maar zijn
we soms ook praktisch bezig. Zoals het
bouwen van een Egyptische piramide,
een Griekse tempel, een Romeinse villa
of een Europees monument. Ik vind het
leuk om de leerlingen uit te dagen, zodat
ze het beste uit zichzelf halen!

SAMENLEVEN EN
SAMENWERKEN
Als je de school binnenloopt dan zie je het meteen:
op De Meergronden is plaats is voor iedereen. Je
werkt en leert met heel veel verschillende leerlingen,
minstens zoveel ouders en meer dan honderd al net zo
verschillende medewerkers. Eigenlijk is onze school de
maatschappij in het klein.
Om je voor te bereiden op je toekomst, leer je bij ons
om verantwoordelijk te zijn voor je gedrag en begrip
te hebben voor anderen en andere opvattingen. We
verwachten dat je aan jezelf vragen durft te stellen
die leiden tot uitstel van je oordeel of tot verandering
van je gedrag. Dat doen we in de lessen, maar ook
in de pauzes in de aula, op het schoolplein of zelfs
daarbuiten. En we vinden het heel belangrijk om dat
samen te doen met je ouders.
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SAMEN MAKEN WE DE SCHOOL
Wij willen dat iedereen - leerlingen, leraren
en ouders - zich betrokken voelt. Niet alleen
bij de lessen, maar ook bij elkaar en onze
omgeving. Je kunt bijna elke dag wel meedoen
aan een gezamenlijke activiteit. Als leerling
draag je voor veel van die activiteiten zelf
de verantwoordelijkheid. Je kunt steward
worden of lid van de leerlingenraad of de
medezeggenschapsraad. Je kunt meehelpen
om het Valentijnsfeest of het Kerstgala mee te
organiseren.
Aan het begin van de eerste klas leer je
je klasgenoten beter kennen tijdens de
kennismakingsdagen. Dan smeed je een
band voor de rest van je schooltijd op de De
Meergronden. En wie weet wel voor de rest van
je leven….

MANJOT

MARLEEN

Hoi,

Hallo, mijn naam is Manjot
Ik vind het heel leuk op De Meergronden.
De docenten zijn leuk. Ik vind
De Meergronden leuk, want in de pauze
kan je doen wat je wil en ik vind het
handig dat ik dicht bij De Meergronden
woon. En het maakt ook niet uit of je ver
woont, want er komen zelfs kinderen
uit Muziekwijk en Almere Poort. Dus het
maakt eigenlijk niet uit waar je woont
maar deze school is echt heel leuk… echt
een aanrader!
En als je goed op let en zo en je huiswerk
maakt kan je hele goede cijfers halen.
Ze letten vooral op je houding en zo
persoonlijk vind ik deze school heel
leuk!!!!! Het zou leuk zijn als er nog meer
kinderen op deze school komen want je
kan echt van als doen. 1 tip als je te laat
ben dan moet je een te laat brief halen,
maar soms heb je geluk dan hoef je het
niet. Het is mij nog nooit over komen dat
ik een briefje moest halen.
Groetjes Manjot en succes als je op deze
school komt.
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COMMUNICATIE
COMMUNICATIE

Je ouders kunnen ons ook bellen of mailen als zij iets willen
bespreken. Je mentor is net als voor jou ook voor je ouders het
eerste aanspreekpunt. Mochten zij er niet uitkomen met elkaar,
dan kunnen ze contact opnemen met de afdelingsleider.
Ook heeft De Meergronden een klachtenprocedure. Via de telefoon of mail kan een klacht worden doorgegeven. De klachtencoördinator zorgt dan dat dit door de juiste medewerker wordt
opgepakt.
Wij stellen het op prijs dat je ouders contact opnemen met de
school als ze een probleem signaleren. Want ook wij horen en
zien niet alles. Wij houden je ouders op de hoogte van wat er
op school speelt via e-mail, het ouderportaal, de website en de
digitale Nieuwsbrief.
In de onderbouw krijg je drie maal per jaar een rapport. Op het
rapport doen we verslag van je resultaten per vak en van jouw
functioneren binnen de groep. De cijfers staan ook in een continu rapportage op ons digitale leerlingvolgsysteem Somtoday.
Je ouders kunnen via het ouderportaal thuis, op elk moment,
jouw cijfers inzien. Dat vind jíj misschien minder leuk maar veel
ouders kunnen dit wel waarderen, hebben we gemerkt. Nadat
de rapporten zijn verschenen, is er een ouderavond waarop
je ouders met je mentor en/of je vakleraren kunnen spreken
over je vorderingen. In principe ben je daarbij aanwezig want
het gaat tenslotte om jouw ontwikkeling. In de jaarplanner
op de website staan alle ouderavonden vermeld. Je ouders
kunnen ook meedenken en meepraten over de dagelijkse gang
van zaken op school, over de inrichting van het onderwijs, de
financiën, de organisatie enzovoorts. Dat doen ze door lid te
worden van de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad of van
een klankbordgroep.

De Meergronden organiseert jaarlijks thema-avonden waarop
je ouders ook weer in de schoolbanken zitten. We organiseren een cursus ‘Examenstress’ voor ouders (en leerlingen) in
de eindexamenklas. Maar ook bijvoorbeeld een ‘Hoorcollege
rekenen’ waarbij ouders opnieuw leren rekenen. En bijeenkomsten rond thema’s als ‘De gezonde school’, social media en het

Samen met je ouders vormen jij en de school
een driehoek waarvan alle hoeken elkaar
nodig hebben. School en ouders ondersteunen
jou als leerling en doen dat zoveel mogelijk
samen. Ook al hebben we alle drie een andere
rol, vertrouwen hebben in elkaar en goed
kunnen samenwerken, is dan heel belangrijk.
Zonder dat vertrouwen kun jij als leerling niet
goed tot leren komen.

Daarom gaan we regelmatig met je ouders in
gesprek. Dat doen we tijdens de ouderavonden
maar ook tussendoor als dat nodig is. Wij
informeren je ouders direct als je zonder
bericht afwezig bent. We nemen ook contact
op als je te vaak afwezig bent of als er iets
anders is waarover we ons zorgen maken.

puberbrein.
Wij heten ouders van nieuwe leerlingen al vóór de grote
vakantie welkom. Tijdens deze avond horen je ouders meer
van hoe het er op de middelbare school eraan toe gaat met
huiswerk, agenda’s, roosters, feesten en dergelijke. Daarnaast
zijn er informatieavonden aan het begin van het schooljaar over
profielkeuze, determinatie, het eindexamenjaar; afhankelijk van
de klas waarin jij zit. Deze avonden trekken altijd veel belangstelling. Gelukkig, want betrokken ouders zijn voor de school én
voor jou van groot belang.
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Ik ben Romy.

ROMY

OUDERS IN DE SCHOOLBANKEN

Ik zit in de mavo-unit en ik heb een
gezellige en behulpzame klas. Ik heb
voor De Meergronden gekozen, omdat
het niet zo ver fietsen is en omdat mijn
zus op deze school zit. De eerste paar
weken toen ik hier op school kwam was
het echt wennen, want de school is best
groot. Ik wist ook niet zo goed waar de
lokalen waren, maar had het gelukkig
snel door. En als je niet weet waar een
lokaal is, kan je het gelukkig altijd vragen
aan leerlingen die langer op deze school
zitten. Ik vind De Meergronden een
leuke school, de docenten zijn aardig en
leggen goed uit!
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Onze schoolkantine is door het Voedingscentrum als topper bestempeld
als het gaat om een gezond en gevarieerd aanbod van producten. En daar
zijn we trots op.
Het betekent dat je bij ons geen snoep-of soep automaat aantreft. Soep
is wel in de kantine te koop. Je kunt vers belegde broodjes en fruit kopen
of een lekkere verse smoothie. En we volgen tips en recepten van het
Voedingscentrum.

NICO

Bij biologie hoor je niet alleen over
het groeien van plantjes, maar help
je ook mee om ze te laten groeien! In
ons moestuinproject combineer je de
theorie van biologie met de planten
in de praktijk. In de moestuin kan je
zien hoe plantjes zich ontwikkelen. Er
bloeien ook allerlei mooie bloemen, die
je kunt tekenen in de biologielessen. Als
eerstejaars leerling help je mee met het
opkweken en onkruidvrij houden van de
tuintjes. Aardbeien en snoeptomaatjes
zijn lekker zoet en gezond! Niet alle
planten zijn voor de zomervakantie
klaar voor de oogst, maar na de vakantie
is het voor veel planten wel tijd. Met
de biologielessen en het werken in de
moestuin maken de docenten je ook
bewust van de herkomst en het eten
van gezonde voeding. We zijn een
gezonde school en gezonde voeding
speelt daarbij een belangrijke rol.
Helaas zorgde het Coronavirus dat vorig
schooljaar weinig leerlingen er aan toe
kwamen, maar dit schooljaar nieuwe
ronde, nieuwe kansen. De moestuin is te
vinden achter de zuidvleugel, naast de
fietsenstalling. Het is ook een rustige
plek om in het zonnetje te lunchen.
Volgend jaar met een tomaatje erbij uit
eigen tuin?
Nico Bogaard
Technisch Onderwijsassistent
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EEN
GEZONDE
SCHOOL
Je komt naar school om zoveel mogelijk te leren. We
helpen je graag op weg naar een lang en gezond leven.
Veel bewegen en gezond eten zijn daarbij belangrijke
ingrediënten.

Samen met de landelijke organisatie Jantje Beton, de ouderraad en de
leerlingenraad van De Meergronden hebben we een gezond schoolplein
gerealiseerd met een sportveld, een moestuin, een buitenlokaal, picknicktafels en een grasveldje met een heuvel om lekker te chillen. Hierdoor is het
extra aantrekkelijk om in de pauzes een frisse neus te halen. Elke middagpauze kun je op het schoolplein sporten. Gezond in de buitenlucht!

Al lang voordat het een wet werd, heeft De Meergronden besloten dat roken en alcohol op onze school taboe zijn. Er wordt bij geen enkele activiteit
alcohol geschonken. Je mag het dus zelf ook niet bij je hebben. Bij schoolfeesten controleren we bij binnenkomst of je hebt ‘(in)gedronken’. Nergens
in school of op het schoolterrein mag worden gerookt en dat geldt voor
zowel leerlingen als medewerkers.
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TOEZICHTHOUDERS IN EN OM
DE SCHOOL
In en om de school wordt toezicht gehouden. Onze toezichthouders surveilleren in de kleine en grote pauzes, samen met de
stewards. Ze spreken je aan als je de schoolregels overtreedt en
grijpen in als dat nodig is. Je kunt ook bij hen terecht als je iets
vervelends ziet of hoort. De toezichthouders stellen zich aan
het begin van het schooljaar aan de brugklassers voor.
Als je de schoolregels overtreedt nemen wij passende maatregelen. Dat kan variëren van een goed gesprek met de mentor
tot een schorsing of in ernstige situaties zelfs tot verwijdering.
Wij tolereren onder geen enkele omstandigheid diefstal of
geweld. Wij schakelen dan tevens de politie in.

STEWARDS
Onder leiding van de toezichthouders is er elk jaar een groep
stewards actief in De Meergronden. Dit zijn leerlingen die
vrijwillig kiezen om tijdens pauzes te zorgen voor een rustige en
fijne sfeer. Zij spreken hun medeleerlingen bijvoorbeeld aan als

Veiligheid begint bij iets wat je thuis hebt
geleerd: respectvol en fatsoenlijk met elkaar
omgaan. Maar soms is er op zo’n grote school
wat meer nodig.
We hebben bijvoorbeeld een pestprotocol.
Daarin staat met grote letters: bij ons
op school wordt niet gepest. We hebben
schoolregels, ook wel ‘kanjerregels’ genoemd.
En alle leerlingen houden zich aan deze
kanjerregels. In de onderbouw leer je in de
Kanjertraining om op een goede manier met
jezelf en met elkaar om te gaan. Het doel is dat
er in je klas een veilig klimaat is waardoor je
ook beter kunt leren.

In de Kanjertraining spreek je met je
klasgenoten het volgende af:

zij rommel maken en dragen verder bij aan een goede omgang

• We vertrouwen elkaar;

een rol tijdens schoolfeesten. Ook worden stewards ingezet bij

• We helpen elkaar;

speciale gelegenheden. Het stewards-project is zo succesvol

• Niemand lacht elkaar uit;

dat andere Almeerse scholen het idee hebben overgenomen.

• Niemand speelt de baas;

Lijkt het je leuk om zelf steward te worden? Vanaf de bo-

• Niemand is of doet zielig.

venbouw kom je daarvoor in aanmerking. Je krijgt eerst een

Naast de Kanjerregels is er nog een aantal andere

gedegen training voordat je aan die taak kunt beginnen.

schoolregels over hoe je je in de lessen en in/om de

met elkaar. Ze bemiddelen bij kleine onenigheden en hebben

school gedraagt. Ze staan in de folder ‘Zo gaat het op De

CASHLESS BETALEN

Meergronden’ die alle leerlingen elk jaar mee naar huis

Voor je veiligheid helpt het ook dat je geen contant geld bij je

krijgen.

hoeft te hebben. Bij ons op school kun je namelijk alles met je
schoolpas betalen. Iets kopen in de kantine, kaartjes voor het

Wij vinden dat De Meergronden een veilige school is.

schoolfeest en het opwaarderen van je tegoed voor kopiëren

Maar wie weten dat beter dan onze eigen ‘ervarings-

doe je allemaal met je persoonlijke pas. Je hebt een persoonlijk

deskundigen’? In het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek

pasje met je pasfoto, naam, leerlingnummer en barcode.

beoordelen zowel de brugklasleerlingen als hun ouders

Dit pasje gebruik je ook bij het uitlenen van boeken en com-

de veiligheid op school met een goed. Op onze website

puters en als identificatiemiddel op school. In de hal hangt

vind je alle resultaten van het onderzoek.

een opwaardeerautomaat waar je met je bankpas geld op je
schoolpas kunt zetten.
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NADA EN MABEL

EEN VEILIGE
VEILIGE
SCHOOL

Mabel: Nada en ik kennen elkaar al vanaf
de 1e klas, we doen allebei tweetalig
onderwijs en ook allebei dit jaar
eindexamen. Ook zitten we al vanaf klas
1 in de leerlingenraad en vorig jaar heb ik
meegedaan aan de toneelproductie van
De Meergronden. Ik vind het leuk om met
alles wel mee te doen op school.
Nada: in de bovenbouw kun je je
opgeven om steward te worden, het
leek mij erg leuk dus ik heb het gewoon
gedaan. Je leert veel mensen kennen en
krijgt een hechte band met elkaar, het is
ook echt gezellig.
Mabel: Als steward surveilleer je in de
pauzes, dan let je op dat leerlingen niet
naar de lokalen gaan, dat ze het vuil
in vuilnisbakken gooien, dat ze uit de
gangen blijven.
Nada: Soms zie je dat een leerling
verdrietig is of ergens mee zit, dan
probeer je te helpen. Ook 1e klassers
wijs je de weg en leg je dingen uit. Wat
we ook doen is helpen bij schoolfeesten,
groep 7 en 8 begeleiden als ze op bezoek
komen en helpen bij open dagen en dan
rondleidingen geven en zo.
Mabel: Ik weet nog dat ik als 1e klasser
op school kwam en dat ik de stewards
heel lang en indrukwekkend vond, ik
luisterde echt wel naar ze. En nu zijn we
het zelf!
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KERNWAARDEN
BRAHIM

Ik werk momenteel zes jaar op
De Meergronden en doe dat iedere
dag met heel veel plezier. In het begin
was het voor mij een uitdaging, omdat
ik daarvoor les gaf op het mbo aan
leerlingen die al wat ouder waren en hun
doel voor ogen hadden. In het voortgezet
onderwijs weten de leerlingen nog niet
precies wat ze willen, op een enkeling
na. Voor mij dus een mooi doel om ze te
helpen bij het maken van de juiste keuze.
Ik geef economie in de bovenbouw van
de BG-unit en ben daarnaast mentor van
een leuke vierdejaars klas.
De Meergronden vind ik een fijne school
waar verschillende culturen samen één
geheel vormen. Op De Meergronden
staan de leerlingen centraal en werken
we samen met de leerlingen aan de
toekomst met als doel een diploma op
maat!

Het onderwijs op De Meergronden past zich steeds aan zodat ons onderwijs eigentijds en toekomstgericht is. Al meer
dan 40 jaar gaat het op onze school om betrokkenheid bij
elkaar en oog houden voor de individuele leerling. Je krijgt
van ons de kans je te ontwikkelen in een plezierige en veilige
omgeving. De school is een plek waar je fouten mag maken
en risico’s mag nemen. Verantwoordelijkheid dragen voor
je eigen handelen blijft ons uitgangspunt. De Meergronden
werkt vanuit een aantal kernwaarden die terug te vinden
zijn in ons onderwijs en in de wijze waarop we met elkaar
omgaan:
• Wij werken samen aan jouw talent;
• Wij verleggen grenzen en stimuleren ambities;
• Wij zijn innoverend in ons onderwijs;
• Wij zijn maatschappelijk betrokken en gericht op de
wereld om ons heen.
Deze kernwaarden nemen wij als uitgangspunt voor allerlei
facetten in onze school: ons onderwijs, onze leerlingbegeleiding, het personeelsbeleid, ons kwaliteitsbeleid, de
samenwerking met ouders en de samenwerking met anderen om de school heen, zoals de buurt, zorgverleners en
bedrijven.

Brahim, docent economie
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AANNAMEPROCEDURE
De Meergronden maakt deel uit van het bestuur van de
Almeerse Scholen Groep (ASG). Alle ASG-scholen hanteren
dezelfde aannameprocedure. Daarbij zijn twee aspecten van
belang: het advies van de basisschool en de resultaten in het
leerlingvolgsysteem. In april/mei bespreken wij elke aangemelde leerling met de leerkracht van groep 8 (warme overdracht).
Op basis daarvan beslissen we definitief op welk niveau (in
welke unit) de leerling wordt geplaatst.

AANMELDING
AANMELDING
EN
EN INFORMATIE
INFORMATIE

MEER MEERGRONDEN?
school en foto’s van alle activiteiten.
Hier kun je ook de complete schoolgids bekijken:

www.meergronden.nl

Lijkt De Meergronden jou een school waar
jij je thuis gaat voelen? Wil jij werken aan je
wereldtoekomst of spreekt ons tweetalig
onderwijs je aan? Dan ben je van harte welkom
bij De Meergronden!
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 1 maart.
Deze datum geldt voor alle VO-scholen in
Almere.

Nieuwe leerlingen voor de tweede of hogere
klassen kunnen tot uiterlijk 1 mei worden
aangemeld. Het aanmeldingsformulier
kun je meenemen tijdens de open avond/
dag of downloaden van onze website www.
meergronden.nl en ondertekend inleveren bij
de administratie van de school.

© 2020 DE MEERGRONDEN
Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke toestemming

Hallo,

HAYTAM

Kijk ook eens op onze website voor MEER informatie over de

Mijn naam is Haytam en ik doe de MAVO
op De Meergronden.
Ik heb voor deze school gekozen, omdat
hier al veel vrienden op zaten.
Zij raadden mij aan om De Meergronden
te kiezen.
Ik vind het een leuke school en ik voel mij
ook goed in de tweede klas.
De eerste dag vond ik best spannend,
maar dat is normaal.
Na een paar dagen voel je je thuis.
Doe je best op school en maak je ouders
blij, want dat is het allerbelangrijkste.
Ga er voor, want je kan het!
Heel veel plezier op De Meergronden en
groeten,
Haytam.

van De Meergronden worden vermenigvuldigd dan wel gepubliceerd. Ook kunnen geen rechten aan deze brochure worden
ontleend.
Fotografie: Irma van Dijken, Jorrit Jansen, Luite Duursma en
Mariska Borer
Ontwerp: Meester Ontwerpers, Amsterdam
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RIANNE

Hi everyone!
My name is Rianne and I’ve been teaching history and English
at The Meergronden since 2019. My favourite thing about The
Meergronden is our bilingual program, which allows students
from all levels to follow a lot of their subjects in English!
As a school with an international presence English is very
important at The Meergronden and even those students that
have chosen to follow a regular track will be speaking English
a lot! As one of the world’s most spoken languages English is
becoming more and more important and therefore becoming a
proficient English speaker is a MUST. Through a huge amount
of projects, exchanges and fun activities every student at The
Meergronden will get a chance to become a successful English
speaker no matter which track (bilingual or regular) they
choose.
TTYL!
Rianne Ariens
English & history teacher

OSG DE MEERGRONDEN
Postbus 73, 1300 AB Almere
Marktgracht 65, 1353 AL Almere
Tel 036-5472727
info@meergronden.asg.nl
www.meergronden.nl
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