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Dé school voor iedereen!

bbl – kbl – mavo – havo – vwo – vwo-plus
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Beste leerlingen
van groep 7 en 8,
Wat is belangrijk als je gaat kiezen voor een middelbare school?

De Meergronden: Meer dan alleen
leren voor een diploma. Een sociale en
gezellige school waar je jezelf mag zijn!

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.

Wat maakt onze school bijzonder?
Op onze school kennen mensen elkaar. Wij hebben altijd een goede sfeer en docenten kijken goed naar wat jij nodig hebt.
We werken in onze school in drie afdelingen, waardoor de sfeer gezellig is en je ook leerlingen uit andere klassen leert kennen.

Discover the world
In al onze lessen hebben we veel aandacht voor de wereld buiten school: voor andere culturen en onderwerpen die met de praktijk te
maken hebben. Op mavo-, havo- en vwo-niveau kun je bij ons kiezen voor tweetalig onderwijs (TTO), dat betekent dat je ongeveer de
helft van alle lessen in het Engels krijgt. Ook leerlingen die het gewone programma volgen (met alle vakken in het Nederlands) halen bij
ons een hoog niveau Engels.
De Meergronden heeft veel internationale excursies en uitwisselingen met het buitenland. Er komen regelmatig leerlingen uit
verschillende landen bij ons op bezoek en wij gaan ook weer naar hen toe.

Ontdek wat jij leuk vindt
Als je weet waar je goed in bent en wat je zelf echt leuk vindt, ben je goed voorbereid op de toekomst. Op De Meergronden is er ruimte
om binnen de lessen te kiezen waar je meer van wilt weten. Voor dingen die je leuk vindt, werk je vaak harder en met meer plezier.

Life Skills
Het is heel belangrijk op school de dingen te leren waar je later iets aan hebt. 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. Wij besteden daar in alle lessen aandacht aan.

En we doen natuurlijk nog veel meer…
Op school hebben we veel aandacht voor een gezonde leefstijl, sporten en toernooien, cultuur, drama, beeldende vorming en creativiteit.
Het gaat tenslotte niet alleen maar om leren uit boeken! Kom dit schooljaar een keer rondkijken op De Meergronden, op een open
lesmiddag of op de open dag. We hopen je volgend jaar in de eerste klas op onze school te zien.
Je bent van harte welkom!
Namens het team van De Meergronden,
Huub Nelis
Rector
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op de meergronden
kom je echt verder

🚶

• Wij weten dat je vaak meer kunt dan je misschien
zelf denkt. We dagen je uit om te laten zien wat
je kunt. Dat doen we op het gebied van sport,
gezondheid, kunst, theater en drama en natuurlijk
ook 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.

• Als na het eerste jaar een ander niveau beter bij
jou past, kun je gewoon op dezelfde school blijven,
want De Meergronden biedt alle mogelijkheden.

• We ondersteunen leerlingen die na het behalen
van hun mavo-diploma naar de havo willen of na de
havo naar het vwo willen.

• Leerlingen die vanuit de basisschool het advies
meekrijgen voor meer ondersteuning, komen in
een kleine, veilige klas in de beroepsgerichte unit
terecht. Je zit dan met ca. 16 leerlingen in een klas
waardoor je meer aandacht krijgt.
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life skills
vaardigheden voor
de toekomst
HOE ZORG JE DAT JE NA SCHOOL
ZO GOED MOGELIJK BENT
VOORBEREID OP WAT ER DE REST
VAN JE LEVEN GAAT GEBEUREN?
Dat doe je door op school al veel te oefenen met
de dingen waar je later mee te maken krijgt. Je oefent
dan vaardigheden voor je hele leven. Wij noemen dat
de life skills. Daarmee kun je jezelf altijd redden, ook
in de wereld van de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan:
samenwerken, kritisch denken, nieuwe en creatieve
ideeën ontwikkelen, ondernemen, omgaan met geld,
communiceren met mensen uit andere landen of
digital skills (computervaardigheden, social media,
programmeren).

• Docenten 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.
We bespreken met jou hoe je leert en hoe je je gedraagt,
zodat je over jezelf gaat nadenken.
• Bij steeds meer lessen werken we digitaal. Daarom willen
we dat iedereen altijd een eigen laptop meeneemt.
Overal in school is een wifi-netwerk.

🛠

Praktische opdrachten
Je werkt vaak aan opdrachten, waarbij je moet
laten zien hoe jij samen met medeleerlingen
uitdagende problemen oplost. Je gaat bijvoorbeeld
met een bootje in de gracht meten hoe schoon
(of vies) het water is, je denkt mee over recycling,
je ontwerpt een eigen product of leert programmeren
met kleine robotjes. Je doet onderzoek, alleen of
in groepjes. Je leert hoe je in elk vak goed kunt
luisteren, vragen kunt stellen, begrijpen wat je leest,
aantekeningen en planningen maken en je leert om
hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.

Portfolio
Alle extra activiteiten die je op school kunt doen
naast de gewone schoolvakken komen in je portfolio.
Dat is een lijst met de dingen die voor jou belangrijk
zijn en waar jij je mee bezig hebt gehouden tijdens je
schooltijd. Deze lijst is een onderdeel van je diploma
en belangrijk voor je toekomst.
Denk bijvoorbeeld aan:
• extra sportactiviteiten
• toneelspelen
• de uitwisseling met internationale scholen (voor
TTO-leerlingen)
• debatwedstrijden
• meedoen met een project voor ouderen in de buurt
of helpen met een basisschoolproject
• een stage in een bedrijf
• meedoen aan een tentoonstelling
• een feest organiseren
• in de leerlingenraad zitten
• in de redactie van het schoolnieuws met bloggers en
vloggers
• en nog veel meer…
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HOE ZORGEN WE DAT
je DE WERELD BUITEN
SCHOOL LEERT KENNEN?

👉
👉

🗺
⛺
👉

 oor projecten in de klas: videoconferencing,
D
e-mailprojecten met buitenlandse scholen,
debatwedstrijden, de jaarlijkse ‘International Week’
en samenwerking met bedrijven in Almere die
internationaal zaken doen. Of je kunt meedoen aan
het Europese Jeugd Parlement.

De Meergronden werkt nauw samen met scholen
in Engeland, Hongarije, Spanje, Italië, Finland, Turkije,
Roemenië en Polen. We zoeken steeds nieuwe
scholen in het buitenland en maken daarbij natuurlijk
gebruik van social media. Want via Instagram, Skype
en Facebook kun je ook hier in Almere contact maken
met een leerling aan de andere kant van de wereld.

Er zijn uitwisselingen met scholen in andere
landen, internationale stages en excursies. In de
vierde klas is er de reizenweek en dat is voor veel
leerlingen een hoogtepunt van hun schooltijd. Zo krijg
je een goede kijk op andere landen en andere mensen
en leer je ook wie jij zelf bent.
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WIST JE DAT...
DID YOU
KNOW...

🧐

WIST JE DAT....

WIST JE DAT....

Je op mavo, havo en vwo niveau ook
kunt kiezen voor tweetalig onderwijs
(TTO) en dat daardoor onze
leerlingen “really very good
in English” zijn!

De Meergronden alle niveaus in huis
heeft (van bbl tot vwo+) en daarmee de
breedste school van Almere is!

WIST JE DAT....
Je op De Meergronden Kunst als
examenvak kunt kiezen op mavo, havo
en vwo niveau en dat er elk jaar een “echte”
Kunstexpositie wordt georganiseerd (in
Corrosia) met examenwerk van
leerlingen.

WIST JE DAT....
Sport heel belangrijk is op
De Meergronden en dat onze
gymdocenten de meeste
sporttoernooien van alle scholen in
Almere organiseren!
Toppers!

👉
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WIST JE DAT....

 e vinden het belangrijk dat je aan zoveel
W
mogelijk activiteiten meedoet die gaan over
internationalisering. Dat geldt voor alle leerlingen
van onze school, ook als je geen tweetalig
onderwijs volgt.

Je bij ons op school 2 uur per week
huiswerkbegeleiding krijgt in je
rooster, zodat je je huiswerk gewoon
op school kunt maken en ook nog
vragen kunt stellen.

WIST JE DAT....
Je van ons een leerlingpasje krijgt
waarmee je de school kan openen.
Zo krijgt iedereen bij ons de sleutel
van de school!

WIST JE DAT....
Je met dezelfde leerlingpas kan
betalen in onze schoolkantine. Er hangt
een oplaadapparaat in de hal waarmee
je geld van je bankpas op je leerlingpasje
kunt zetten, zo is het niet nodig om
contant geld bij je te hebben.
Dit noemen we cashless!
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Waarom
heb jij
voor TTO
gekozen?

TWEETALIG
ONDERWIJS
(TTO)

✌

OP DE MEERGRONDEN KUN
JE IN DE MAVO, HAVO OF HET
VWO KIEZEN VOOR TWEETALIG
ONDERWIJS. DAARMEE LEER JE
HEEL ERG GOED ENGELS. IN KLAS
1 EN 2 KRIJG JE EXTRA LESSEN
ENGELS EN DE HELFT VAN JE
VAKKEN KRIJG JE IN HET ENGELS.
ALS HET NODIG IS, LEGGEN ONZE
DOCENTEN HET NOG EEN KEER UIT
MET ANDERE WOORDEN. JE ZULT
MERKEN DAT HET ELKE DAG BETER
GAAT. MAAK JE DUS GEEN ZORGEN,
WANT HET KOMT GOED.

Uitwisseling met scholen
andere landen

In de bovenbouw van de havo/vwo TTO ga je in de
vierde klas een week op ‘exchange’. Dan logeer je bij
een gastgezin in het buitenland. Die leerlingen komen
daarna bij jou in Nederland en de uitwisseling is elke
keer een groot succes. De mavo TTO-leerlingen gaan
op ‘Engelandreis’.

English afternoon
Op onze speciale English Afternoon in december
zijn leerlingen uit groep 8 van harte welkom een
paar hele leuke lessen op De Meergronden te
komen uitproberen: bijvoorbeeld een Engelse
dramales of een Engels biologieles. Zo ontdek je of
een tweetalige opleiding iets voor jou is.
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Wij gamen heel veel
en dat is in het Engels,
dus kiezen voor TTO was
eigenlijk best logisch!

Mijn Engels
was niet top op de
basisschool maar ik hou
van uitdagingen en nu
gaat mijn Engels
heel goed.

Jaden en Cian
Ik spreek eigenlijk
beter Engels dan
Nederlands omdat wij
dit thuis ook
spreken.

Kan ik dat wel in het engels?
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. 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 ook eens op
de website www.ikkiesTTO.nl

Bernice
Pedro

Speciaal diploma 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 universiteit
verder studeren. Ook met het Anglia-certificaat dat
je op het vmbo voor Engels krijgt, kun je gemakkelijk
doorstuderen aan een Engelstalige opleiding,
bijvoorbeeld op het ROC. Er zijn maar heel weinig
scholen in Nederland waar je TTO kunt volgen in het
vmbo-t, de mavo dus.

Amber

Ik vind dat
je meer mogelijkheden
hebt met TTO. Je vindt meer
informatie online als je Engels
kunt en buiten Nederland kom
je ook verder met Engels. Ik zou
graag een reis over de wereld
willen maken op
een paard.
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BIJ ONS WEET JE
WAAR JE AAN TOE BENT
OM GOED TE KUNNEN LEREN,
MOET JE WETEN WAAR JE AAN TOE
BENT. WIJ LETTEN HEEL GOED OP
DAT JE VAN TEVOREN WEET WAAR
JE LESSEN OVER GAAN EN DAT WE
JOU HELPEN OM HET OVERZICHT
TE BEWAREN.

🗓

HOE ZIET EEN DAG ERUIT?

👉

👉

De schoolleid
ing staat ’s oc
htends bij de de
om je welkom
ur
te heten. Maa
r ook om je aa
spreken als je
n
te
te laat bent. K
om je te laat, da
moet je je de vo
n
lgende dag om
8 uur melden.
Niet leuk! Nat
uurlijk kan er ee
n goede reden
zijn dat je te la
at komt. Je ou
de
rs kunnen dat
via de mail of
telefoon laten
weten.

Mentoruur

Twee keer per week heb je met je eigen klas
een mentoruur. Dat is een lesuur waarin je je met je
mentor voorbereidt op de schooldagen. Je bespreekt
het rooster en het huiswerk of je praat met je mentor
over dingen die in de klas gebeurd zijn.

Hoe ziet een schooljaar er uit?
Het schooljaar bestaat uit drie periodes van 13
lesweken. Elke periode wordt afgesloten met een
rapport. Na periode 1 en 2 is er een ouderavond. Dan
komen je ouders samen met jou naar school om met
de mentor over je voortgang te praten. Je persoonlijke
rooster en roosterwijzigingen zijn te vinden via de
website van de school. Je kunt je rooster inzien op de
computer, maar ook in een app op je telefoon.

Hulp bij je huiswerk

 e school begint om 8:30 uur. Leerlingen in
D
de onderbouw kunnen tot uiterlijk 15:20 uur
les hebben, maar vaker ben je eerder uit.
Een les duurt 60 minuten. Structuur is ook:
op tijd komen. Wij vinden dat je in alle lessen
aanwezig én op tijd moet zijn.

👉

en dat een docent
 et kan altijd gebeur
H
nen
rdt of om andere rede
onverwachts ziek wo
en
er
lagere klassen prob
afwezig is. Zeker in de
n
te regelen als er lesse
we dan vervanging
e
vallen. Voor het eerst
gedurende de dag uit
l dan
dat valt in zo’n geva
lesuur is dat moeilijk,
or
altijd op je rooster vo
wel uit. Kijk daarom
g
lee
n
ee
or
n sta je niet vo
je van huis gaat. Da
lokaal.

👉
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drie deelscholen
WAAR iedereen
elkaar kent
DE SCHOOL IS VERDEELD IN DRIE
DEELSCHOLEN. DIT ZIJN ONZE
UNITS:

BEROEPSGERICHTE UNIT
(BBL EN KBL)
MAVO/HAVO-UNIT
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 JE PERSOONLIJKE COACH
DIE JE OVERAL MEE HELPT.

 lke les controleert de docent of alle leerlingen
E
aanwezig zijn. Als je niet in de les bent en wij
weten niet of hier een reden voor is, dan wordt
er een e-mail naar je ouders verstuurd om te
vragen waarom je afwezig was.

Zeker in de eerste klas vinden leerlingen het soms
moeilijk om thuis zelfstandig en geconcentreerd
huiswerk te maken. Maar ook in de hogere jaren kun je
soms hulp gebruiken. Daarom krijg je in je wekelijkse
rooster huiswerkbegeleiding uren, een student of
docent helpt je met je vragen en je planning, zo kun je
je huiswerk alvast op school maken.
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Beroepsgerichte
unit (basis en kader)
ALS JIJ GRAAG LEERT DOOR TE DOEN, BEN JE
OP JE PLEK IN DE BEROEPS-GERICHTE UNIT.
HET LESPROGRAMMA BESTAAT UIT EEN MIX
VAN LEER-VAKKEN EN DOEVAKKEN.

Leervakken:
• Engels
• Nederlands
• Wiskunde
• Biologie
• Mens & Maatschappij
• Lezen/ rekenen

Wees maar niet bang
dat je de hele dag op
een stoel zit.
We hebben ook heel
veel vakken, waarbij je
met je handen werkt.

de keuzevakkeN

VANAF HET DERDE JAAR ZIT JE IN
DE BOVENBOUW EN KIES JE ZELF
WELKE KEUZEVAKKEN JE WILT
VOLGEN!

D• Teokeenevn akken:

Industrial product design

heid
• Handvaardig
• Drama
)
r uur per week
• Gym (wel vie

Hier ga je producten bedenken die met heel veel
tegelijk gemaakt kunnen worden, zoals een stoel,
telefoon, kastje, stopcontact, koffiezetapparaat,
laptop, pen, auto, fiets, pet… Bijna alle producten die
je om je heen ziet hebben iets met Industrial Product
Design te maken.
In dit keuzevak kom je in aanraking met ontwerpen,
hoe zet je jouw idee op papier, hoe presenteer je
dit idee en hoe zet je de puntjes op de i. Na de
ontwerpfase ga je vervolgens het ontwerp uitwerken
in een 3D-programma zodat je het daarna kunt gaan
maken in het echt!

I discover
De Meergronden heeft een speciaal programma
waarin je op zoek gaat naar je talent en onderzoek
doet naar verschillende beroepen. Dit noemen
we I DISCOVER, je krijgt dit 4 uur per week. Je
ontdekt van alles: hoe je een website maakt, hoe
windenergie werkt, hoe je een gezonde maaltijd
maakt, hoe je mode duurzaam kan maken, hoe je
een vlog maakt en wat je allemaal kan maken met
een 3D printer. Tijdens deze speciale uren ontdek je
waar jouw sterke kanten en interesses liggen. Ook
maak je al kennis met de praktische keuzevakken
van de bovenbouw.
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Gamedesign
Stage
In leerjaar 3 en 4 heb je ook stage. Zo leer je de
praktijk echt kennen en kun je je goed oriënteren
op een vervolgopleiding. Op het diploma dat je na
vier jaar haalt staat: Dienstverlening & Producten.
Met dat diploma kun je doorstromen naar alle
vervolgopleidingen in het mbo.

Technology, robotics &
programming
Wil jij klaar zijn voor de toekomst? Bij dit keuzevak duik
je in de wereld van robots en programmeren. Je bouwt en
programmeert met robots, je leert over nieuwe technologie en
je bent vooral bezig met een combinatie van bedenken, maken
en programmeren.

🎮

Bij Gamedesign ga je je eigen game ontwerpen,
bouwen én opleveren aan de opdrachtgever. Uiteraard
begin je bij het vastleggen van de wensen en eisen van
de opdrachtgever. Op basis hiervan maak je een eerste
ontwerp dat je ook presenteert. Kan jij jouw idee goed
verkopen? Als je ontwerp is goedgekeurd, ga je de
game ook echt bouwen. Dit doe je met behulp van
‘design thinking’. Ben je gek op gamen of games? Wil
je alles weten over levels, sprites en gameplay en ben
je creatief? Dan kies je straks voor Gamedesign.
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Beauty & care
Wil je gaan werken in een schoonheidssalon, kapsalon of
nagelstudio dan kies je voor het keuzevak Beauty & Care.
Je leert hier veel in de praktijk en zo is het lokaal dan ook
ingericht! Je vindt er wasbakken, er hangen spiegels en er staan
heerlijke massagestoelen. Je leert een gezichtsreiniging en een
gezichtsmasker uitvoeren, make-up aanbrengen, haren wassen,
föhnen en permanenten en je leert hoe je iemand een complete
handverzorging kunt geven.

💆
💅

Fashion and design

Bij dit vak leer je de verschillende stijlen en trends
herkennen op het gebied van wonen en kleding.
Welke kleurencombinaties passen bij jou en wat zijn
goede combinaties of is dit afhankelijk van trends. Het
maken van een moodboard is hier een onderdeel van.
Ook leer je welke producten en materialen je allemaal
kunt gebruiken. Daarnaast leer je omgaan met een
naaimachine en uiteindelijk ga je zelf een eigen
product maken, zoals een jurk of een tas.

Children & youth wellbeing
Bij het vak Children & Youth Wellbeing gaat het
over het verzorgen en begeleiden van kinderen
en jongeren. Bij dit vak leer je door middel van
praktijkopdrachten wat er komt kijken bij bijvoorbeeld
het werken met kinderen in een kinderdagverblijf,
een peuterspeelzaal, de kraamverzorging, maar
ook wat een jongerenwerker in een buurthuis of een
medewerker bij de jeugdreclassering doet. Naast de
theorielessen krijg je veel praktijkopdrachten.
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World of food
Eten doen we dagelijks, dus kun je er net zo goed een feestje
van maken! Wil jij leren hoe je gerechten maakt uit de Zuid
Amerikaanse, Europese, Afrikaanse en Oosterse keuken? In dit
keuzevak gaan we het heel vaak hebben over eten, we gaan het
maken en ook zelf opeten!

Health & sports

⛹

Hier ga je leren over gezondheid en sport! Of
eigenlijk, beweging. Bij de ene helft van het vak gaan
we kijken naar jouw gezondheid en dan vooral als het
om voeding gaat. Hoe kan ik zorgen dat ik gezonder
ga eten en drinken? Ook wordt het duidelijk wat
voor invloed jouw eten op het milieu heeft. Je gaat
praktisch aan de slag door te koken in het kooklokaal.
De andere helft van je lessen gaan over bewegen en
sporten. Vaak en goed bewegen is belangrijk voor je
gezondheid! Zo ga je zelf twee sportlessen bedenken
en ook uitvoeren. En je gaat een groep mensen
begeleiden en helpen tijdens een sportactiviteit.

Water engineering
Water is overal. Water is een belangrijke
levensbehoefte, de mens bestaat voor ongeveer 60%
uit water en al ons voedsel kan niet ontstaan zonder
water. We kunnen dus niet zonder, maar we worden
ook door het water bedreigd. Waarom is water zo
belangrijk? Klopt het dat water het nieuwe goud is?
Kun je energie maken met water? Waar gebruiken we
water eigenlijk allemaal voor? In dit keuzevak leer je
alles over water door op excursie te gaan, water te
zuiveren, een stedelijke wateropvang te ontwerpen
en op schaal te bouwen, waterkwaliteit te meten en
proberen te verbeteren.

15

DE MEERGRONDEN

mavo havo
DEZE UNIT IS BEDOELD VOOR
LEERLINGEN MET EEN MAVOADVIES (OF VMBO-T, DAT IS
HETZELFDE). ALS JE NOG TWIJFELT
TUSSEN MAVO EN HAVO OF ALS
JE ER MET JE ADVIES PRECIES
TUSSENIN VALT, KUN JE NOG
RUSTIG ONTDEKKEN WAT HET
BESTE BIJ JOU PAST. EN OOK
WAAR JE HET MEEST GELUKKIG
VAN WORDT. AAN HET EINDE
VAN HET TWEEDE JAAR KUN JE
DOORSTROMEN NAAR DE HAVO.
ALS JE JE OPLEIDING BINNEN
DEZE UNIT AFMAAKT, KRIJG JE NA
VIER JAAR HET MAVO-DIPLOMA.
DAARMEE KUN JE DOORSTROMEN
NAAR HET HOOGSTE MBO-NIVEAU
(NIVEAU 4) OF NAAR DE VIERDE
KLAS VAN ONZE HAVO.

Huiswerk ingewikkeld?
De docenten luisteren naar jouw ideeën en
helpen je met alles zodat je dit uiteindelijk zelf kunt
doen; het plannen van je werk, het leren van toetsen,
het organiseren van activiteiten en het maken van
werkstukken.

🇳🇱🇬🇧
🇩🇪🇫🇷
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Ontdekken waar j
gelukkig van wor e
dt!

Vanaf de basisschool is de overstap naar de mavo/
havo-unit een belangrijke en grote stap. Opeens
heb je elke dag wel vier of vijf verschillende vakken
en steeds andere juffen en meesters. Van sommige
vakken heb je misschien nog nooit gehoord, zoals: NS,
dat is een combinatie van natuurkunde en scheikunde.
Daarnaast krijg je in de eerste klas lessen in Digital
Skills (computerprogramma’s, programmeren met
robots) en in de 2e klas heb je ook het vak techniek.
Andere vakken ken je vast al wel zoals biologie,
wiskunde of geschiedenis.

Je hoeft niet de hele dag stil te zitten: elke week
heb je heel wat uurtjes gym en ook nog handvaardigheid, tekenen of drama.

🎓
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Uitdaging op alle gebied!
IN DE HAVO/VWO-UNIT LEER JE
ABSTRACT EN THEORETISCH
DENKEN. BEN JE NIEUWSGIERIG,
WIL JE KENNIS VERGAREN EN
SNAPPEN HOE DE WERELD IN
ELKAAR ZIT? DAN BEN JE HIER OP
JE PLEK. JE WERKT VEEL SAMEN
MET ANDEREN AAN PROJECTEN
EN DOET ONDERZOEK NAAR
COMPLEXE VRAAGSTUKKEN.
JE LEERT KEUZES MAKEN EN JE
EIGEN LEERSTRATEGIE TE BEPALEN.

havo vwo

In de bovenbouw heb je veel minder vakken.
Verplicht zijn Nederlands, Engels, wiskunde,
lichamelijke opvoeding maatschappijleer en CKV
(Culturele en Kunstzinnige Vorming). Maar verder kies
je je eigen vakkenpakket.
Aan het einde van de rit haal je een havo- of vwodiploma. Met een havo-diploma kun je doorstromen
naar het hbo (hoger beroepsonderwijs) of naar ons
eigen vwo. Vwo’ers kunnen een wetenschappelijke
studie volgen aan een universiteit.

Vakken

Wij zijn een school waar we veel aandacht
besteden aan wat er in de wereld gebeurt. Daarom krijg
je vier talen; behalve Nederlands en Engels staan ook Frans
en Duits in je rooster.

💂👩🎨

In de onderbouw heb je veel verschillende
vakken, het zijn er ongeveer zestien:
• Nederlands, Engels, Frans en Duits.
• Europese internationale oriëntatie
• Geschiedenis en aardrijkskunde
• Wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie.
• Je krijgt ook het vak Digital Skills, waar je alles
leert over computerprogramma’s en waar je leert
programmeren met robots.
• Op de havo/vwo-unit kun je ervoor kiezen om het
TTO-programma te volgen, waarbij je ongeveer de
helft van je lessen in het Engels krijgt.
• Maar je bent niet alleen met je hoofd bezig. Elke
dag heb je ook vakken zoals drama, tekenen,
handvaardigheid of techniek.
• Lekker bewegen doe je bij gymnastiek, in de zomer
doen we dat buiten op het veld, vlak bij de school.

Vwo plus
De vwo+-klas is in de eerste jaren een zogenaamde
homogene vwo-klas, daar zitten alleen leerlingen met
een stevig vwo-advies van de basisschool. In deze
tweetalige klas word je flink uitgedaagd met moeilijke
onderzoeksopdrachten en extra projecten. Ook in de
hogere jaren is er voor de vwo+-leerlingen een extra
programma.
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hebben jullie
leuke docenten?
Jair

Als een docent vrolijk is
en vrij en niet te streng
dan zijn ze leuk. Eigenlijk
zijn al mijn docenten
leuk.

Gymdocent
Maarten

Chavelly

Mijn mentor is heel aardig,
niet te streng en wordt ook niet
snel boos. Als ik ergens mee
zit dan kan ik dit met mijn
mentor bespreken.

Rebecca

Cian

Kyana

Mijn Engels docent geeft
goed les, zij heeft
humor en dat maakt
de les leuk.

Mijn mentor is ook mijn
favoriete docent. Zij kan goed
en duidelijk uitleggen.
Ik kan alles vertellen
aan haar.

Ja, omdat ze goed
kunnen uitleggen en mij
motiveren. Dat vind ik
belangrijk!

Rayan

Jazeker, ze zijn heel
vrolijk en niet snel boos.
Je mag altijd leuke dingen
doen bij ze in de klas.

Nora

Ik vind mijn scheikundeleraar
heel leuk. Ik help hem vaak met
buitenschoolse projecten zoals
een computerspel maken of
spelletjesmiddag voor mijn
mentorklas organiseren.
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Tigo

Ik heb best relaxte docenten
die ook goed zijn. Een goede
connectie vind ik belangrijk.
Dat je goed kan praten
met een leraar.

Pedro

Mijn docent
aardrijkskunde
is heel grappig!
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leren met je
hoofd
hart en
handen

😁💛👋

😁💛👋

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? OP DE
MEERGRONDEN HOEF JE JE NOOIT TE
VERVELEN. BIJ ONS OP SCHOOL IS ER
ALTIJD IETS TE DOEN!

BEN JE EEN ECHTE TONEELFREAK
OF HEB JE NOG NOOIT OP DE
PLANKEN GESTAAN, DAN KAN
JE AUDITIE DOEN VOOR DE
JAARLIJKSE TONEELPRODUCTIE.
DIT IS EEN GROOT STUK DAT MET
BEGELEIDING VAN EEN PROFESSIONELE REGISSEUR DOOR LEERLINGEN WORDT UITGEVOERD.
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.

LEERLINGENRAAD

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. Onze feesten mag je niet missen!

Chillen op het schoolplein
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. Natuurlijk kun je bij
slecht weer ook binnen terecht in onze gezellige aula.
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MEEGRONDEN TONEEL

DE MEERGRONDEN HEEFT EEN
ACTIEVE LEERLINGENRAAD
WAARIN LEERLINGEN UIT ALLE
JAARLAGEN ZITTEN. IEDEREEN
DIE DAT WIL, KAN ZICH ALS
LID VAN DE LEERLINGENRAAD
OPGEVEN. DE LEERLINGENRAAD
ORGANISEERT ACTIVITEITEN
ZOALS SCHOOLFEESTEN OF KOMT
MET IDEEËN OM DINGEN VOOR
LEERLINGEN TE VERBETEREN. ZIJ
HEBBEN EEN GOED CONTACT MET
DE SCHOOLLEIDING EN PROBEREN
SAMEN DE SCHOOL NOG BETER
EN LEUKER TE MAKEN.

🙋🙋🙋🙋
🙋🙋🙋🙋

🎭
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MET Z'N ALLEN OP REIS

🚍

HET IS AL JAREN EEN GOEDE
TRADITIE DAT ALLE LEERLINGEN IN
DE VIERDE KLAS OP REIZENWEEK
GAAN. TIJDENS DE REIZENWEEK
GAAN ALLE VIERDEKLASSERS
VAN DE SCHOOL SAMEN OP REIS.
ALLE LEERLINGEN KIEZEN EEN
BESTEMMING EN HEBBEN EEN
TOPWEEK MET SCHOOLGENOTEN
DIE ZE MISSCHIEN NOG MAAR
NAUWELIJKS KENDEN. ER ZIJN
REIZEN NAAR BARCELONA, ROME,
PARIJS EN SURVIVALLEN IN
BIJVOORBEELD DE ARDENNEN.
DE 4E KLAS TTO-LEERLINGEN
GAAN OP EXCHANGEWEEK (HAVO/
VWO) EN TTO-REIS (MAVO) NAAR
LANDEN ALS ENGELAND, POLEN,
TSJECHIË, DUITSLAND EN ESTLAND.
TIJDENS DE NORMALE LESSEN
EN PROJECTWEKEN GA JE ER
TROUWENS OOK REGELMATIG OP
UIT. BIJVOORBEELD MET DUITSE
LES NAAR DE KERSTMARKT IN
DÜSSELDORF, MET MAATSCHAPPIJLEER NAAR DE RECHTBANK, MET
BIOLOGIELES NAAR ARTIS OF
MET EEN KUNSTLES NAAR HET
MUSEUM. EN ALS VOORBEREIDING
OP JE PAKKETKEUZE GA JE OOK
MET JE KLAS AF EN TOE EEN
KIJKJE NEMEN BIJ BEDRIJVEN EN
VERVOLGOPLEIDINGEN IN ALMERE.
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meergronden
reizen en excursies

✈
⛺

discover the world!

Reizenweek naar
bijvoorbeeld Barcelona
Of naar Parijs

🏛

Musea bekijken in Amsterdam

🧗

Klimmen met je mentorklas
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Met je klas op survival en
samen sporten

✨

✨
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meergronden
leuke projecten

learn and have fun!

Zelfgemaakte ontwerpen verkopen
in de projectweek

🦾
🛶

LEREN DOOR DOEN!

IN EEN PROJECTWEEK OVER
DUURZAAMHEID, WAAR JE VAN
JE OUDE JEANS EEN STOERE
RUGZAK MAAKT. EEN HIP-HOP
WORKSHOP KRIJGEN VAN EEN
PROFESSIONELE DANSER OF
EEN EIGEN RAP SCHRIJVEN.
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 HET
ALLEMAAL!

Een robot programmeren
en besturen

🎉

Broodjes gezond maken in
de Meergronden keuken
Water onderzoeken
vanaf een boot

Ontwerp je eigen t-shirt bij
Fashion & Trade
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💝

leerlingbegeleiding
en ondersteuning

Rapporten en je cijfers
In de onderbouw krijg je driemaal 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 vinden dit
wel prettig.

Ouderavond
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 jaarkalender
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.
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Een veilige school
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
veilige sfeer is waardoor je ook beter kunt leren. En als
er iets is, kun je dit altijd met je mentor bespreken.

Betalen met je schoolpas

💳

Voor je veiligheid helpt het ook dat je geen contant
geld bij je hoeft te hebben. Bij ons op school kun je
namelijk alles met je schoolpas betalen. Iets kopen
in de kantine, kaartjes voor het schoolfeest en het
opwaarderen van je tegoed voor kopiëren doe je
allemaal met je persoonlijke pas.
Dit pasje gebruik je ook bij het uitlenen van boeken en
computers. In de hal hangt een opwaardeerautomaat,
waar je met je bankpas geld op je schoolpas kunt
zetten. Deze pas is ook jouw eigen voordeursleutel;
je kunt er elke dag je school mee binnenkomen.

STEWARDS

Onder leiding van de toezicht-houders 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 mede-leerlingen bijvoorbeeld aan als
zij rommel maken en dragen verder bij aan een goede
omgang met elkaar.

Mentor
Op De Meergronden heb je altijd een mentor en
in deonderbouw zijn dat er meestal twee. De mentor
is 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 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 doe je allerlei
activiteiten om je klasgenoten én de school beter te
leren kennen. Je kunt altijd bij je mentor terecht.
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Extra ondersteuning nodig?
Hoogbegaafde leerlingen kunnen ondersteuning
van de verdiepingscoach 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 alles weet over
(leer)problemen en de ontwikkeling van jongeren.
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meergronden
sport i like to move it move it...

🏈

MEERGRONDEN MAGAZINE 2021-2022

meergronden
!
t
r
a
e
m
o
s
e
kunst let's mak

💃🎨

Archery tag: paintballen met
pijl en boog

Kickboksles!
Kunst maken geïnspireerd op Kamp Seedorf

🏑

De Meergronden Mini Triatlon!

Buiten sporten is gezond!

Bubble voetbal in de projectweek!
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De Meergronden Mini Triatlon!
BEN JE SPORTIEF EN HOU JE VAN
BEWEGEN? OP HET SCHOOLPLEIN
KUN JE IN DE PAUZES JE ENERGIE
KWIJT DOOR MEE TE DOEN AAN
SPORTACTIVITEITEN ZOALS
TAFELTENNIS, VOETBAL, RUGBY
OF BASKETBAL. HET HELE JAAR
DOOR ORGANISEERT ONZE SUPERACTIEVE VAKGROEP LICHAMELIJKE
OPVOEDING ALLERLEI SPORTACTIVITEITEN NAAST DE GEWONE
GYMLESSEN. JE KUNT DEELNEMEN
AAN VERSCHILLENDE SPORTTOERNOOIEN EN DE JAARLIJKSE
SCHOLIERENTRIATLON.

🎞

kunst als examenvak!

Maak een bekend schilderij na

En dan met je kunstklas exposeren
in Corrosia!

🎭

Laat je acteerkunsten zien in
De Meergronden toneelproductie!
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vragen van groep 8
wat wil je weten? ?
?
Is er een kantine?

Hoe is de sfeer op school?

Wat kun je er dan kopen?
En wat kost het?

Jazeker, De Meergronden is een gezonde school en
heeft dan ook een gezonde kantine.

🍅🍏🍓

Dit betekent dat we geen frituur hebben maar wel
bijvoorbeeld broodjes gezond, tosti’s met bruin
brood, fruit en salades. Een tosti kost bijvoorbeeld
€1,50 en een broodje gezond €2,20.

Hoe lang duurt een schooldag?

🕒

In de 1e klas start je meestal om 8.30 uur en is
je laatste les tot 14.20 of 15.20 uur. Maar het
kan ook gebeuren dat je op een dag het 1e uur
vrij hebt of tot 16.30 uur op school bent door
bijvoorbeeld een leuke activiteit.

Hoe weet je dat je naar
een andere les moet gaan?

?

Daar hebben we de schoolbel voor, deze gaat 2
keer met 5 minuten er tussen. De 1e schoolbel
betekent dat de les klaar is, dus spullen inpakken
en hup naar de volgende les. Als de 2e bel gaat
dan ben je in je volgende les en heb je je tas weer
uitgepakt

😊

Hoe lang zijn de pauzes en
mag je dan overal naar toe?
Er zijn 3 pauzes, om 10.30 uur een kwartier, om
12.45 uur 40 minuten en om 15.20 uur ook een
kwartier, maar meestal ben je dan al uit. In de
pauze mag je naar de aula of naar het schoolplein
of buiten wandelen. Je mag dus overal naar toe
maar let op, als de 1e bel gaat moet je snel naar
je les!
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We zijn een hele sociale school, zo mag je de
leraren bij hun voornaam noemen en ze van alles
vragen waardoor je snel een band met ze hebt.
Op De Meergronden mag iedereen zichzelf zijn.
Respect voor elkaar vinden we het belangrijkste wat
er is! Je leert in de 1e klas dan ook gelijk om goed
samen te werken.

Zit je in 1 lokaal of wissel je misschien steeds?
Je wisselt! Elk uur heb je een andere les met een
andere leraar in een ander lokaal. Zo leer je super
snel de school kennen!

Hoe vaak per week is er gym?

?

Het verschilt per leerjaar maar je hebt 2 of 3 keer
per week gym in de 1e en 2e klas. In de winter heb
je deze gymlessen in 1 van onze 4 gymzalen en in
de lente/ zomer sport je lekker buiten op de velden
van FC Almere.

⚽

Heb je ook creatieve vakken?
Ja! Zoals onze kunstvakken: tekenen, drama en
handvaardigheid. Maar bijvoorbeeld ook vakken
als digitale beeldvorming, I discover lessen
en techniekles waar je met machines werkt.
Ook organiseren we regelmatig workshops en
projectweken waarbij je creatief aan de slag gaat.

🤔
?

Waar blinkt De Meergronden in uit?

😊

?

Oh zo veel…
We zijn bijvoorbeeld heel goed in
het vak Engels, dat komt omdat we gespecialiseerd
zijn in tweetalig onderwijs, dit noemen we in het
kort TTO. Als je een mavo (TL), havo of vwo advies
hebt kun je namelijk kiezen voor TTO en dan krijg
je zeker de helft van je vakken in het Engels. Maar
ook als je voor les in het Nederlands kiest krijg je
hele goede Engelse lessen op De Meergronden.

Zijn er ook speciale lokalen?

?

Hoeveel vakken krijg ik?
Best veel, ongeveer 15 vakken in de onderbouw.
Voor de bovenbouw ga je een vakkenpakket kiezen,
dan kies je de vakken die je leuk en interessant
vindt, dit zijn er ongeveer 7.

Welke niveaus zijn er allemaal?
Bbl, kbl, mavo, havo, vwo en vwo+ dus eigenlijk
alle niveaus!

Zeker! Bijvoorbeeld de scheikunde lokalen
waar je allerlei proefjes kan doen, een kunst
en cultuur lokaal wat vol hangt met posters van
theaterstukken, hip hop en ballet voorstellingen en
films maar ook een kooklokaal, een dramalokaal
met tribune, een zorglokaal waar kapper wastafels
staan en de kunstlokalen.

Wat hoort nou echt bij De Meergronden?
Nou, bijvoorbeeld De Meergronden toneelproductie,
deze voorstelling wordt elk jaar gemaakt en
gespeeld door onze leerlingen. Je kunt hier auditie
voor doen en je gaat zeker kijken met je klas.
Maar ook De Meergronden minitriathlon op de
laatste vrijdag van het schooljaar, deze start op het
strand in Almere Haven met zwemmen, daarna
fietsen en lopen. In de 1e klas doe je hier aan
mee en alle andere leerlingen mogen zich hier voor
opgeven. Het is een groots sportspektakel!
De Kunst expositie van de examenleerlingen is
ook echt Meergronden, de meest prachtige kunst
wordt gemaakt en getoond in een tentoonstelling in
Corrosia. Deze ga je dan met je klas bekijken.

Mag je je telefoon gebruiken in de les?
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?

Ja, dat mag soms wel. Wij geven les met
schoolboeken maar ook digitaal. Als het niet nodig
is dat je je telefoon gebruikt dan blijft deze in je
tas of in een telefoonzak in de klas. Maar het komt
zeker voor dat je je telefoon mag gebruiken om
bv online dingen op te zoeken of met de klas een
kennisquiz te spelen.

Als je start op De Meergronden kom je in een unit:
BG unit = bbl en kbl samen
MH unit = mavo en havo samen
HV unit – havo, vwo en vwo+ samen
Zo heb je 2 jaar de tijd om te kijken welk niveau
het beste bij jou past. Vanaf de bovenbouw krijg je
je lessen op 1 niveau dus bv kbl of havo, maar dat
duurt nog even…

Welke excursies/activiteiten
organiseert de Meergronden allemaal?

?

Echt heel veel! Hierbij een lijstje met wat je
allemaal kan meemaken met De Meergronden:
Op kamp met je klas
Sporttoernooien zoals badminton, voetbal,
basketbal, vijfkamp, freerunnen, dansen
enzovoort…
Leuke uitjes met je mentorklas
Reizenweek naar bijvoorbeeld Barcelona,
Parijs of Rome en als je voor TTO kiest een
Engeland reis
Excursies naar bijvoorbeeld Artis of naar
musea
Projectweken met creatieve thema’s
Workshops over kunst of mode of wind en
water energie of rappen of streetdance of
fotograferen
Stagebezoekjes naar bedrijven in Almere
Toneelvoorstellingen in het drama lokaal of in
Corrosia
Buitenlessen in De Meergronden moestuinen

⛺

👉
👉
👉
👉
👉
👉
👉

🐘

📸

👉
👉
👉

?

🙄
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‘De Meergronden krijgt over
een paar jaar een heel nieuw schoolgebouw.
We zijn nu al aan het nadenken over
hoe dat eruit moet gaan zien. We willen
een super school bouwen met de nieuwste
snufjes. Onze leerlingen mogen
natuurlijk ook meedenken hoe dat
eruit gaat zien.
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rector huub nelis

WIST JE DAT...
DID YOU
KNOW...

🧐

WIST JE DAT....
Onze leerlingen die Tweetalig onderwijs
(TTO) volgen, examen doen voor een
internationaal Engels TTO certificaat
en dat tot nu toe iedereen dit heeft
gehaald! 100% slagingsscore!
So unbelievable good!

WIST JE DAT....

Onze bbl en kbl leerlingen ieder
jaar verwendagen voor ouderen
organiseren en dat maatschappelijke
betrokkenheid heel belangrijk is
op De Meergronden!

WIST JE DAT....
Op dit moment 42% van onze
mavo, havo en vwo leerlingen voor
tweetalig onderwijs (TTO) hebben
gekozen en 58% voor regulier les in
het Nederlands.

WIST JE DAT....
Wij een gezonde school zijn en dus
ook een gezonde kantine hebben!

WIST JE DAT....
In 2025 moet
het gebouw af zijn,
dus als je komend jaar in
de eerste klas begint, ga je
dat zeker nog meemaken! De
nieuwe school komt op de plek
waar nu de gymzalen zijn.
Zo kunnen we gewoon op
dezelfde plek blijven en
hoeven we tussendoor
niet te verhuizen.’
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WIST JE DAT....
Je van ons een leerlingpasje krijgt
waarmee je de school kan openen.
Zo krijgt iedereen bij ons de sleutel
van de school!

De Meergronden veel praktijklokalen heeft…
Zoals een kooklokaal met een echte restaurantkeuken, een beauty & care lokaal met kappersstoelen en
wasbakken, ruimte voor schoonheidsbehandelingen en voor
kinderopvang. Diverse techniek lokalen met machines voor
hout en metaal bewerking, met werkbanken waar je op
kunt klussen en een hoek waar je aan fietsen en auto’ s kan
sleutelen. Kunst lokalen waar je kan tekenen, schilderen,
enorme kunstwerken kan maken. Een drama lokaal
met een heuse tribune en scheikunde lokalen waar
je allerlei proefjes en onderzoeken
kunt doen.
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meergronden
gezonde school
healthy lifestyle

🌮

EEN GEZONDE SCHOOL.

🍅

Gezond eten maken!

🍜

WIJ ZIJN EEN GEZONDE SCHOOL.
HET BETEKENT DAT JE BIJ ONS
GEEN SNOEPAUTOMAAT AANTREFT.
WEL KUN JE IN DE KANTINE VERS
BELEGDE BROODJES EN FRUIT
KOPEN OF EEN LEKKERE VERSE
SMOOTHIE. WE HEBBEN EEN
GEZOND SCHOOLPLEIN 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 OOK OP HET
SCHOOLPLEIN SPORTEN.

Sporten in de pauze

🥑
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kennismaken met
de meergronden
VWO+ MIDDAG
WOENSDAG 10 NOVEMBER 2021
OPEN AVOND
DINSDAG 23 NOVEMBER 2021
ENGLISH AFTERNOON
WOENSDAG 15 DECEMBER 2021
OPEN DAG
ZATERDAG 15 JANUARI 2022
KENNISMAKINGSMIDDAG
WOENSDAG 2 FEBRUARI 2022
OP ONZE WEBSITE VIND JE MEER
INFORMATIE OVER ONZE OPEN
DAGEN VOOR GROEP 7 EN 8.

🙋🙋🙋🙋
🙋🙋🙋🙋
Aanmelding en informatie

Een gezonde kantine!

Moestuinen
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Rookvrij!

Lijkt De Meergronden jou een school waar jij je
thuis gaat voelen? Dan ben je van harte welkom
op onze school! Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 1
maart 2022. Deze datum geldt voor alle VO-scholen
in Almere.
Nieuwe leerlingen voor de tweede of hogere klassen
kunnen tot uiterlijk 1 mei 2022 worden aangemeld.
Het aanmeldingsformulier ligt voor je klaar op onze
open avond/dag of kan je downloaden van onze
website www.meergronden.nl.

Hoe bepalen we in
welke unit je komt?

De Meergronden is onderdeel van de Almeerse
Scholen Groep (ASG). Alle ASG-scholen werken op
dezelfde manier met het aannemen van nieuwe
leerlingen. Van je basisschool krijgen wij door welk
niveau-advies je hebt en in april/mei bespreken wij dit
met je juf of meester van groep 8. Daarna beslissen
we op welk niveau en in welke unit je wordt geplaatst.
In juni krijg je hier een brief over en begin juli kom je al
kennismaken met je klas en mentoren.
Welkom op De Meergronden!
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kennismaken met
de meergronden
VWO+ MIDDAG
WOENSDAG 10 NOVEMBER 2021
OPEN AVOND
DINSDAG 23 NOVEMBER 2021
ENGLISH AFTERNOON
WOENSDAG 15 DECEMBER 2021
OPEN DAG
ZATERDAG 15 JANUARI 2022
KENNISMAKINGSMIDDAG
WOENSDAG 2 FEBRUARI 2022
Facebook

Instagram

Meer Meergronden?
Bekijk onze website! En onze Instagram en
Facebook want daar kun je veel foto’s en stories
zien van de activiteiten van onze school. Willen je
ouders nog meer weten over De Meergronden?
Op www.meergronden.nl staat onze complete
schoolgids.

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

🧲

