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School is meer dan leren en lessen volgen. In je tijd 
op De Meergronden heb je heel veel mogelijkheden 
om dingen uit te proberen en actief ergens aan mee 
te doen. Voor de een is dat de feestcommissie, de 
leerlingenraad of steward worden in de pauzes. 
Voor de ander is dat meedoen aan een van de 
vele sporttoernooien of meewerken aan de 
theaterproductie. Op De Meergronden is genoeg te 
doen! Daag jezelf uit en kies dit jaar iets van de dingen 
die in dit TO DO-boekje staan. 

Dat is vaak leuker dan je denkt! 

Ik wens iedereen een verrassend en actief schooljaar!

Huub Nelis
Rector van De Meergronden 
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In het begin van het schooljaar gaan de 1e klassen op kamp. Een super 
ervaring! Zo leer je elkaar gelijk goed kennen! Je gaat met de bus naar 
Summercamp Heino en slaapt in huisjes met stapelbedden. Met elkaar doe 
je allerlei activiteiten als klimmen in het klimbos, glow in the dark minigolf, 
kanoën, sport en spel, op een kampvuur brood bakken en dan bijvoorbeeld 
spannende spookverhalen aan elkaar vertellen. Een avontuur om nooit te 
vergeten!

Nieuw in dit schooljaar! Alle 2e klas-leerlingen kunnen workshops gaan volgen 
onder schooltijd. Wij vinden het belangrijk dat jij ontdekt wat je leuk vindt! 
Dit kun je doen in deze nieuwe Experience uren. Je kunt kiezen uit allerlei 
workshops zoals striptekenen, Arabisch, dansles, wereldgerechten koken, 
sneakers pimpen, zelfverdediging, make-up artiest, muziek, schermen, zelf film 
maken en nog veel meer! Zo ontdek jij je interesses en leer je meer over wat jij 
leuk vindt!
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Vind jij acteren leuk? Ieder jaar houden wij auditie voor de toneelproductie. 
Vanaf klas 2 kun je meedoen! Je maakt samen met andere leerling- acteurs 
een toneelvoorstelling, onder begeleiding van een professionele regisseur. 
Je speelt de voorstelling in het voorjaar wel 11 keer in 1 week voor leerlingen  
en ouders. 

Doe je mee? In september komt er een oproep voor de auditie!

Het hele jaar door organiseert ons super-actieve LO docenten team allerlei 
sportactiviteiten naast de gewone gymlessen. Zo kun je deelnemen aan heel 
veel sporttoernooien zoals voetbal, badminton, basketbal, volleybal en softbal. 
Daarnaast kun je op inschrijving meedoen aan interscolaire toernooien zoals 
de OVC cross, aan de Scholieren triathlon waarbij je op het échte terrein van de 
Challenge triathlon sport en aan de Olympic Moves. 

Inschrijven voor de toernooien gaan via je LO-docent.
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In de 4e klas ga je op reizenweek! Je kunt dan kiezen uit een aantal reizen zoals 
Barcelona, Rome, Parijs en survivallen in bijvoorbeeld de Ardennen. Doe jij de 
TTO opleiding dan ga je op exchangeweek (havo/vwo) en TTO-reis (mavo) naar 
landen als Engeland, Polen, Tsjechië, Duitsland en Estland. Discover the world!

Leren door doen! In een projectweek over duurzaamheid, waar je van je 
oude jeans een stoere rugzak maakt. Een hip-hop workshop krijgt van een 
professionele danser of een eigen rap schrijft. Een robot besturen via een 
laptop of een website maken voor je zelf verzonnen bedrijf. Kunstprojecten 
waarbij je zelf gaat ontwerpen en misschien wel een muur in de school mag 
beschilderen. Ontdek wat jij leuk vindt!
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The International Award For Young People is een wereldwijd project dat jonge 
mensen wil uitdagen het beste uit zichzelf te halen en te ontwikkelen. 
Dat doet school toch al? Jawel, maar dit project gaat verder en stijgt boven de 
school uit. Jonge mensen kunnen ook buiten school meedoen aan dit project. 
Het aanmelden kan vanaf klas 3 voor alle niveaus en zowel voor regulier als 
tto-leerlingen. 

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met 
docenten Elina of Maarten.

Achter de drama en de praktijklokalen vind je De Meergronden moestuinen. 
Vooral de 1e klassen zijn hiermee bezig tijdens hun biologielessen. Onder 
begeleiding van de onderwijsassistenten Inge en Nico van de vakgroep bio/ 
natuur en scheikunde worden de moestuinen onderhouden. Vanaf april wordt
er onkruid gewied, gezaaid, geoogst en dan kun je smullen van de cherry-
tomaatjes, de radijsjes en de aardbeien. Bij projecten over gezond eten kom jij 
vast ook in de moestuinen. En in de Meergronden keuken wordt er gekookt met 
allerlei kruiden zoals rozemarijn, oregano, laurier en bieslook.

Heb jij groene vingers en wil je Inge en Nico een keer helpen? 
Vraag het maar aan ze!
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Kom je ook sporten in de grote pauze? Op maandag, dinsdag en donderdag 
bieden wij in samenwerking met De Schoor sporten aan zoals voetvolley, 
frisbee, basketbal, handbal en voetbal. Iedereen kan meedoen! Kom in de grote 
pauze naar het schoolplein waar medewerkers van De Schoor aanwezig zijn om 
deze sportactiviteiten te begeleiden.

Ontdek de wereld! Hier op school hebben we veel internationale projecten en 
ook al heb je niet voor TTO gekozen dan laten we je toch kennismaken met 
de wereld. Je gaat op reis met Duits of Frans naar bijvoorbeeld Düsseldorf of 
Brussel. Er zijn projecten zoals Erasmus + waarbij we buitenlandse scholen 
op bezoek krijgen en je samen een project doet met een thema als “Cultural 
heritage beyond borders”. En in de lessen zijn er projecten waarbij je online 
contacten hebt met scholen in het buitenland.
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Kunst en Cultuur vinden wij heel belangrijk, door hiermee kennis te maken 
ontdek jij je interesses en misschien wel je verborgen talent! Daarom 
organiseren we veel culturele activiteiten zoals diverse workshops, bijzondere 
films en toneel, muziek en dans voorstellingen.

Elk jaar op de tweede vrijdag van december is het Paarse Vrijdag, een dag 
waarop scholieren hun solidariteit kunnen tonen met lhbt’ers door paars 
te dragen. Op De Meergronden wordt Paarse Vrijdag al een aantal jaar 
groots georganiseerd door onze maatschappijleer docenten en een groep 
Meergronden leerlingen. Afgelopen jaar zelfs met een drag queen DJ waarbij 
de aula helemaal los ging! Kijk dus vast in je kast of je een paarse outfit hebt en 
bewaar deze voor de tweede vrijdag in december!
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Twee keer per jaar organiseert de leerlingenraad met de feestcommissie 
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. De aula wordt dan omgetoverd tot een club waar je 
uitgaat. Met dj’s en discolichten! Kom je ook? Onze feesten mag je niet missen! 

Meehelpen met organiseren? Meld je aan bij de feestcommissie 
of de leerlingenraad.

Dit schooljaar starten we met een nieuw initiatief: het muzieklab. 
Een dag in de week is er ’s middags een lokaal beschikbaar met een aantal 
muziekinstrumenten en een enthousiaste muziekdocent die jou kan helpen om 
muziek te maken. Van rap tot de eerste gitaarakkoorden, we helpen je op weg. 
Ook als je nog nooit iets met muziek gedaan hebt. We proberen dit schooljaar 
met een aantal enthousiaste leerlingen een schoolbandje te maken. 

Doe je mee? Geef het door aan je mentor of coach.
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Dit schooljaar willen we proberen om iedere laatste donderdag van de maand 
tijdens de pauze het MG Open Podium te organiseren. Alle leerlingen krijgen de 
kans om iets te laten horen of te laten zien: van muziek, dans tot een spoken 
word-optreden. Het maakt niet uit hoe lang of kort het is. Tijdens de optredens 
is het maken van opnames verboden. 

Wil je een keer optreden? Meld je aan bij Madeleine
m.lammers@meergronden.asg.nl

Lijkt het je het leuk om af en toe (een uurtje in de week) een jongere leerling 
te helpen in een andere klas? Je leert daar zelf ontzettend veel van. We zijn 
op zoek naar junior-mentoren en leerlingen die het leuk vinden te helpen met 
een vak waar ze zelf heel goed in zijn (bijles). Ook zoeken we taalmaatjes voor 
leerlingen die nog niet zo goed Nederlands spreken, omdat ze nog niet zo lang 
in ons land wonen. Wil je een keer per week met een leeftijdsgenoot die niet 
in Nederland is geboren over allerlei onderwerpen kletsen of af en toe dingen 
uitleggen die nog lastig zijn in onze taal? 

Meld je aan als buddy, junior mentor of taalbuddy. 
Dat kan bij je mentor of coach.
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Op De Meergronden kun je examen doen in Kunst! De kunstklassen van havo 
en vwo showen hun kunstwerken ieder jaar op een expositie in Corrosia. 
Alle klassen kunnen deze bezoeken met hun docent (bijvoorbeeld in het 
mentoruur). Je zal betoverd en verwonderd worden door de mooie en intense 
kunstwerken die Meergronden leerlingen kunnen maken. En gaan nadenken 
over wat Kunst is en hoe kunstenaars denken. Zo bijzonder, dit mag je 
niet missen!

De Olympic Moves is de grootste schoolsportcompetitie van Nederland en 
De Meergronden doet hieraan mee! Het is een competitie in verschillende 
sporten tussen middelbare scholen. Er is een regionale finale (Flevoland) en 
The School Final (landelijk). Afgelopen jaar zijn er grote successen geboekt 
door de Meergronden leerlingen op het atletiek gedeelte! Zo is de jongens 
groep van klas 1 en 2 Nederlands kampioen geworden! De meiden groep van 
klas 1 en 2 behaalde de 5e plek, het jongens team van klas 3 en 4 werd 3e en 
het meidenteam van klas 3 en 4 werd 7e van Nederland. Hoe goed zijn wij! 

Doe je ook mee aankomend jaar? Geef je op bij je LO docent!
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Kom bij de leerlingenraad! De leerlingenraad is een groep leerlingen die zich 
inzet voor de leerlingen van onze school. Zij denken mee over wat er gebeurt 
op school en vormen een plek waar leerlingen terecht kunnen met vragen en 
opmerkingen. De leerlingenraad vergadert iedere donderdag in de grote pauze 
in lokaal O121. Iedere leerling die hier op school zit kan meedoen. 

Aanmelden kan bij Henk
h.mathlener@meergronden.asg.nl

Ben jij goed met taal? Hou je van schrijven? Of fotograferen of filmen? Heb jij 
creatieve ideeën of vind je het gewoon leuk om samen met andere leerlingen 
op zoek te gaan naar nieuws? Kom dan bij de leerlingredactie! Je schrijft mee 
aan nieuwsberichten voor de MG website en nieuwsmail. Ook denk je mee over 
creative content voor onze social media (Instagram, Facebook en YouTube). 
Alles is bespreekbaar in de leerlingredactie. 

Doe je mee? Je kunt je opgeven bij Mariska (kantoor O44) 
m.borer@meergronden.asg.nl
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Vind jij het leuk om mee te werken aan leuke foto’s (en video’s) voor school? 
Regelmatig hebben we voor school nieuw beeldmateriaal nodig. Dit kan zijn 
voor de folders die we voor jullie maken. Of voor het Meergronden Magazine 
voor groep 7 en 8. Voor de MG website, de nieuwsmail of onze social media. 
Rond de open dagen maken we posters en flyers waar Meergronden leerlingen 
opstaan en worden er video’s gemaakt waarin we vertellen aan groep 8 
leerlingen hoe het is op onze school. 

Wil jij hieraan meewerken? Leuk! Geef je dan op bij Mariska 
(kantoor O44) m.borer@meergronden.asg.nl

Onder leiding van Marcel is er elk jaar een groep stewards actief in  
De Meergronden. De stewards zijn bovenbouwleerlingen die tijdens de pauzes 
surveilleren en zorgen voor orde en een rustige en fijne sfeer. Ook helpen ze 
leerlingen als ze niet weten waar een lokaal precies is of als ze geblesseerd zijn. 
Als steward volg je een EHBO cursus en leer je hoe je een brandblusser moet 
gebruiken. Ook help je bij ontruiming als het alarm afgaat en word je ingezet bij 
open dagen om groep 8 leerlingen rondleidingen te geven. Vanaf klas 4 kun je 
bij het stewards team.

Wil jij ook steward worden? Geef je dan op bij Marcel!
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Iedere laatste vrijdag van het schooljaar vindt er een groot spektakel plaats!  
De Meergronden minitriathlon. Alle 1e jaars doen hier sowieso aan mee, alle 
andere leerlingen (en ook al het personeel) kunnen meedoen op inschrijving. 
Op het surfstrand in Haven wordt het startschot gegeven en onder luid gejuich 
van alle toeschouwers start het 400 meter zwemmen, daarna op de fiets voor 
10 km fietsen en dan nog 4 km rennen. Onder luid applaus word je verwelkomd 
bij de finish en kun je super trots zijn op jezelf!
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MEERGRONDEN MINITRIATHLON HET STUDIECENTRUM

Hou jij van lezen en van nieuwe boeken? Dan zit je bij het Meergronden 
studiecentrum helemaal goed. Hier vind je de allernieuwste en leukste 
jeugdboeken en romans! Ook zijn er graphic novels te vinden. Daarnaast vind 
je in het studiecentrum rustige studieplekken waar je je huiswerk kunt maken. 
Ook kun je er een laptop lenen. Tip! Als je de Aura Library app download, dan 
kun je zelfs vanuit je bed boeken uitzoeken!

Heb je een suggestie voor een geweldig boek, zowel Nederlands 
als Engelstalig? Geef dit dan aan bij Irma en Selina van het 
studiecentrum!
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