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Een bruisende school!
Het Meander College is een middelbare school voor mavo, havo en atheneum.
We bieden persoonlijk onderwijs én een podium voor jouw talent: aandacht en
ruimte voor dat wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Iedereen is welkom
op onze school. Er hangt een prettige, tolerante en veilige sfeer die motiveert
om het beste uit jezelf te halen. Bij ons voel je je snel thuis en extra hulp of
aandacht is zo geregeld, want de lijntjes zijn kort.
We gaan graag met elkaar in gesprek. We vinden het van belang om te praten
over allerlei (levens)vragen. Goed onderwijs heeft betekenis voor het leven.
We hechten dan ook minstens zoveel waarde aan de ontwikkeling van
persoonlijke vaardigheden als aan kennis en goede cijfers. Denk bijvoorbeeld
aan:

Op een school waar zoveel gebeurt, is communicatie belangrijk. Met dit boekje
maken we daar alvast een begin mee. Hopelijk helpt de inhoud je bij het
maken van een keuze.
Op de website en in onze digitale schoolgids vind je trouwens nog meer
informatie. En voor de laatste nieuwtjes kijk je op Instagram, Facebook en
Flickr. Zo krijg je een eerste indruk van het Meander: een bruisende school
waar jij met jouw passie en interesses van harte welkom bent.
Succes met kiezen en graag tot ziens!

Rebecca Baars-Soppe MEL
- samenwerken met anderen
- volhouden wanneer het moeilijk is
- regie nemen over je eigen leerproces
- duurzaam leven in harmonie met je omgeving

directeur

Het aanbod op onze school bestaat uit meer dan de “gewone” vakken.
We verbreden graag je horizon met onze podiumvakken, THINK-lessen,
loopbaanoriëntatie en -begeleiding, kunstvakken, workshops, werkweken,
projecten, enz..
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Christelijke identiteit

Identiteit in de praktijk

Op onze school laten we ons inspireren door de christelijke levensvisie.
We organiseren lessen en activiteiten waarbij we op een open en respectvolle
manier met elkaar in gesprek gaan. Bijvoorbeeld tijdens de lessen levens
beschouwelijke vorming. Ook van een ontmoeting met anderen word je wijzer.
Op excursie, in debat, tijdens een gastles en door het doen van onderzoek
verruim je je blik. Je leert om je in te leven in de overtuiging/identiteit van
anderen. Je ontdekt overeenkomsten, leert verschillen te respecteren en vindt
uit wat waardevol is voor jezelf.

Elke dag is er na de eerste pauze een bezinningsmoment waarop je met de
klas in gesprek gaat aan de hand van een actueel thema. Jaarlijks is er een
kerst- en paasviering die door leerlingen wordt vormgegeven. Met klasgenoten
organiseer je een goeddoelactie en samen vieren we op Paarse Vrijdag hoe
mooi en divers onze veelkleurige samenleving is.

Een deel van de leerlingen en medewerkers van het Meander College heeft
een christelijke achtergrond. Sommigen behoren tot een kerk, zijn protestants,
evangelisch, katholiek, islamitisch of hindoe. Andere collega’s en leerlingen
belijden niet actief een geloof. Op onze school is iedereen van harte welkom!

We nodigen je uit om je mening te vormen over onderwerpen, als: Wie ben ik?
Anders-zijn. Helpen. Arm en rijk. Leven en dood. Vriendschap. Trouw.
Lijden en kwaad. Je verdiept je in wegwijzende verhalen (legendes, Bijbel
verhalen, mythen, sprookjes en films). Je leert een kritisch-onderzoekende
houding aan te nemen en je mening te verwoorden. Ook doe je een maat
schappelijke stage waarbij je je belangeloos inzet voor de samenleving.

Vormend

Paasviering in het kader van de actie ‘Lock me Up – Free a Girl’
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Les op het Meander
Belangrijk uitgangspunt op onze school is dat je plezierig contact hebt met
docenten en medeleerlingen en dat je presteert op het niveau dat bij je past.
Niet elke leerling leert op dezelfde manier. Met actieve werkvormen, digitale
ondersteuning en creativiteit motiveren we je om het beste uit jezelf te halen.
En dat is vaak meer dan je denkt! We bieden een divers (keuze)programma,
zodat je kunt ontdekken wat er allemaal nog meer te doen, te leren en te
ervaren is. Zo weten we zeker dat je ontdekt dat leren ook leuk is. Verder
besteden we uitgebreid aandacht aan de basisvaardigheden: plannen en het
maken van huiswerk, rekenen en taal.

Dakpanklassen
Klas 3 bezoekt festival Woest

CultuurProfielSchool
Wij zijn er trots op dat het Meander zich CultuurProfielschool mag noemen.
Deze titel krijg je namelijk niet zomaar! Eén keer per vier jaar beslist een
commissie van de Vereniging CPS of een school deze naam krijgt/mag
houden. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het volgende:
Op een CultuurProfielSchool staan kunst en cultuur prominent op het rooster,
komen meerdere kunstdisciplines aan bod en sluiten de kunstvakken zoveel
mogelijk aan bij de andere vakken. Het schoolprogramma wordt stevig
aangevuld met buitenschoolse activiteiten in samenwerking met culturele
instellingen.
Cultuureducatie neemt dan ook een belangrijke plek in op onze school.
We bieden jaarlijks een grote verscheidenheid aan activiteiten die zowel
binnen als buiten de lessen plaatsvinden. Hierbij werken we graag samen
met culturele organisaties en andere (buitenlandse) onderwijsinstellingen.
Het cultuurtraject in de onderbouw laat je kennismaken met allerlei uitingen
van kunst en cultuur. Gedurende drie jaar komen alle kunstdisciplines aan
bod. Je komt zowel actief (zelf doen) als passief (toeschouwend) in aanraking
met dans, beeldende kunst, muziek en theater. Deze culturele activiteiten
(voorstellingen en workshops) vinden plaats buiten de lessen. We nodigen
hiervoor kunstenaars en professionele (theater)gezelschappen uit.

Ook na het basisschooladvies ontwikkel je je. Daarom hebben we op het
Meander vier soorten brugklassen:
- mavo
- mavo/havo (6-jarige havo)
- havo/vwo
- atheneum

De zesjarige havo
Ben je ambitieus?
Heb je een mavo/havo advies?
Kun je extra uitdaging aan?
Wil je later graag naar het hbo?
Dan is de zesjarige havo misschien wel iets voor jou! In zes jaar tijd werk
je toe naar een havodiploma. In een rustiger tempo én met behalen van een
mavodiploma.

Device
Op het Meander College werken we met een device. Een device is een laptop
of tablet. Deze wordt ingezet ter ondersteuning en verrijking van de lessen.
Op onze school is een snel, draadloos netwerk, zodat je tijdens de les
informatie kunt opzoeken en in tussenuren (verder) kunt werken.
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Docenten maken gebruik van het internet voor aanvullende informatie,
filmpjes, animaties, werkbladen en extra oefeningen. Niet in elke les wordt
het device gebruikt, alleen wanneer deze het leren ondersteunt. Op het
Meander werken we dus ook gewoon met tekst- en werkboeken.

Magister
Op onze school gebruiken we een digitaal leerlingvolgsysteem (LVS),
genaamd Magister. Jij en je ouder(s)/verzorger(s) krijgen aan het begin
van het schooljaar een eigen inlogcode. Met deze code kun je allerlei
gegevens inzien, zoals je aanwezigheid, de cijfers en het huiswerk.
We werken met weekplanners en elke vrijdagavond kun je in Magister
alvast het huiswerk voor de week erop zien. Per klas staat aangegeven
wat de geplande stof voor de verschillende vakken is. Zo kun je elk
moment van de dag/week met de leerstof aan de slag en leer je zelf
plannen; een belangrijke stap naar zelfstandigheid.

Toetsuren
In de onderbouw worden de toetsen afgenomen op vaste uren in de
week. Deze toetsuren zijn apart opgenomen in je rooster, zodat de lestijd
van de vakken gebruikt kan worden voor het behandelen van de lesstof.
Aan het begin van het schooljaar heb je natuurlijk nog geen toetsen.
Dan wordt het toetsuur gebruikt voor leesvaardigheid. Je neemt dus altijd
een leesboek mee. Ook wanneer er een toets is, zodat je kunt gaan lezen
als je klaar bent met het maken van de toets.

Leesvaardigheid
Elk 1e lesuur in de onderbouw begint met tien minuten lezen in een zelf
meegebracht, papieren leesboek. Zo maak je leeskilometers en leer je om
je te concentreren op langere teksten.
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De brugklas

Buitenschoolse activiteiten

Wanneer je je aanmeldt voor onze school, maken jij en je ouder(s)/
verzorger(s) voor de zomervakantie kennis met je klas en je mentor.
Zo raak je alvast een beetje vertrouwd met je nieuwe school. Tijdens de
brugklasintroductie besteden we veel tijd aan het leren kennen van
je klasgenoten, je mentor en het gebouw. Zo vind je snel je draai. De
introductie duurt drie dagen en bestaat uit een programma in en rond
de school. Zijn de lessen eenmaal begonnen, dan mag je tot en met de
herfstvakantie voor elke pauze vijf minuten eerder uit de les. Zo weet
je zeker dat je een fijne plek hebt om wat te eten en te drinken. Verder
heb je bijna nooit les op het 9e uur en in de brugklas wordt lesuitval
opgevangen.

School is wat ons betreft veel meer dan het volgen van lessen.
Daarom organiseren we verschillende leuke en interessante activiteiten,
excursies en reizen. Het zijn vaak deze activiteiten die jou het langst
bijblijven! In de brugklas ga je onder andere op excursie naar de WILDLANDS
Adventure Zoo in Emmen. Wil je weten wat je allemaal nog meer gaat doen?
In onze digitale schoolgids vind je het volledige programma.

De vakken
In de eerste klas volg je de volgende vakken:
• levensbeschouwing
• gym
• Nederlands
• Engels
• Frans (MH, HA en A klassen)
• geschiedenis
• aardrijkskunde
• tekenen

• muziek
• drama
• handvaardigheid
• wiskunde
• natuur & techniek
• biologie
• mentorles

Daarnaast kiest elke leerling een podiumvak.
Dit vak wordt dus gegeven naast de hierboven genoemde vakken.

Begeleiding
We vinden het belangrijk dat je lekker in je vel zit, want als je je goed voelt,
presteer je ook beter. Daarom bieden we je hulp op verschillende gebieden,
bijvoorbeeld wanneer het niet zo lekker gaat, je cijfers tegenvallen of
wanneer je faalangst hebt, dyslexie of dyscalculie. In alle gevallen is de
mentor het eerste aanspreekpunt. Mocht er meer hulp nodig zijn, dan wordt
de zorgcoördinator ingezet. De zorgcoördinator coördineert de zorg voor
leerlingen met een bijzondere zorgvraag. In onze folder ‘De ondersteuning
in beeld’ en op onze website kun je lezen welke vormen van ondersteuning
we bieden.

Buitenlandse reizen/uitwisseling
Elke leerling gaat gedurende zijn/haar schooltijd ten minste één keer meer
dere dagen naar het buitenland. Zie onze digitale schoolgids voor meer info.

Vieringen
Jaarlijks is er een schoolbrede paas- en kerstviering met wisselend thema.



Lestijden onderbouw
Lesuur

Tijd

1e		
2e		

08:15 - 09:05 uur
09:05 - 09:55 uur

1e pauze

09.55 - 10.15 uur

3e		
4e		

10.15 - 11:05 uur
11:05 - 11:55 uur

2e pauze

11:55 - 12:20 uur

5e		
6e		

12:20 - 13:10 uur
13:10 - 14:00 uur

3e pauze

14:00 - 14:10 uur

7e		
8e		
9e		

14:10 - 15:00 uur
15:00 - 15:50 uur
15:50 - 16:40 uur

De onderbouw heeft (deels) andere
lestijden dan de bovenbouw, zodat
de pauzes gescheiden zijn en je
lekker de ruimte hebt.
Op vrijdag eindigen alle lessen na
het 6e lesuur. Aansluitend zijn er
buitenschoolse activiteiten als
inhaaltoetsen, een sporttoernooi
of repetitie voor de jaarlijkse
theaterproductie.

LES
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Muzikale activiteiten

Sportieve activiteiten

• de Meander Bigband
(voor klas 3 t/m 6)
• de Meander Junior Bigband (voor klas 1 en 2)
• Meander Vocaal
• Meander Strijkensemble

• interscolaire sporttoernooien
• Olympic Moves in Amsterdam: NK Veldloop voor scholen
• schaatsen op natuurijs of op de kunstijsbaan in Deventer
• deelname Aalandenloop in Zwolle
• skireis
• Athenespelen in Groningen

Culturele en creatieve activiteiten
• Japans voor beginners
• workshops in en buiten de lessen
• museumbezoek
• tentoonstellingen met werk van leerlingen
• het Meander Cultuurtraject (zie schoolgids voor meer info)
• Meander’s Got Talent
• licht- en geluidploeg
• jaarlijkse theaterproductie
• open ateliers
• meerdaagse examenreis

Maatschappelijk en betrokken

Gezellige activiteiten

• elektronicaclub
• deelname aan olympiade
• deelname LEGO League
• deelname wedstrijd profielwerkstuk

• klassenavond
• disco
• activiteiten met Sinterklaas en Valentijn
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• leerlingenraad
• acties voor goede doelen
• internationale contacten met scholen
• maatschappelijke stage
• Paarse Vrijdag
• debatclub

Wetenschappelijke activiteiten

Schooldisco voor de onderbouw
met de licht- en geluidploeg
achter de knoppen.

Het Meander College biedt goed onderwijs in de vorm van een breed
vakkenaanbod met specifieke mogelijkheden voor uiteenlopende interesses
en talenten. Kernwoorden hierbij zijn uitdaging, ontdekken en plezier.
Daarnaast stimuleren we het nemen van initiatief. Dit kan in samenwerking
met de leerlingenraad, alleen of met medeleerlingen. We zijn ervan overtuigd
dat jouw ideeën een mooie aanvulling vormen op ons onderwijs. Bovendien
ga je met meer plezier naar school, wanneer je talent gezien wordt en een
podium krijgt. En dat komt weer ten goede aan je resultaten.
Daarom bieden we je graag de mogelijkheid om zelf een podiumvak te volgen
dat jouw interesse heeft. Hierbij kun je kiezen uit:

Podium Beeldend
Podium Sport

Podium Muziek
Podium Techniek

Podium Theater

Het podiumvak
Samen met gelijkgestemden lekker twee uur per week datgene doen waar
je enthousiast van wordt en waar je je energie en creativiteit in kwijt kunt.
Je volgt het podiumvak met leerlingen uit hetzelfde jaar. Zo leer je ook
leerlingen buiten je eigen klas/niveau kennen.
Je kiest een podiumvak voor drie jaar. Ben je echt niet happy met je keuze
dan kun je (als er plek is) na het eerste schooljaar wisselen. Daarna gaan we
de diepte in en bouwen we verder op wat je eerder hebt geleerd. Twee keer
per jaar is er een Podiumdag. Tijdens de eerste Podiumdag kun je kiezen
uit diverse workshops en bezoek je op school een professionele theater
voorstelling. Tijdens de tweede Podiumdag ga je op excursie of speel je een
eigen voorstelling voor publiek (Podium Theater). Voor de podiumvakken
vragen we een bijdrage van €50,- per jaar.
Wil je in de bovenbouw ook graag creatief bezig zijn, dan kun je kiezen
voor Podium Theater en voor tekenen of muziek als eindexamenvak.
Dit is dus niet verplicht.
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Voor wie is Podium Beeldend?
Ben je creatief en wil je lekker met je handen bezig, kies dan voor Podium
Beeldend! Je gaat aan de slag met inspiratie vanuit de kunstgeschiedenis en
maakt de meest toffe werkstukken.

Wat is beeldend?
Bij Podium Beeldend leer je om inspiratie om te zetten in beeld. Je maakt
kennis met allerlei technieken, je fotografeert, schildert en tekent en werkt
met hout, klei en textiel. Dit doe je aan de hand van een opdracht met
veel mogelijkheden om zelf keuzes te maken en eigen ideeën te laten zien.
Podium Beeldend vormt een mooie aanvulling en verdieping op het standaard
teken- en handvaardigheidprogramma.

Wat kun je verwachten?
Leuke lessen met veel creatieve vrijheid. Je doet dingen die tijdens de gewone
lessen niet aan bod komen, zoals het bedrukken van T-shirts, een stop-motion
filmpje maken of schilderen op een echt schildersdoek!
Ook krijg je les van een gastdocent over een bijzonder onderwerp en gaan we
op excursie naar een museum.
De nadruk bij Podium Beeldend ligt op jouw persoonlijke proces en creativiteit!

“Als je wordt uitgedaagd om te ontdekken wat je leuk vindt, ga je met meer plezier
naar school en doe je ook gemakkelijker dingen die je minder leuk vindt.”
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Voor wie is Podium Sport?

Wat kun je verwachten?

Ben jij graag in beweging, vind je het leuk om je meer te verdiepen in sport
en nieuwe sporten te leren kennen? Dan is Podium Sport zeker iets voor jou!
Podium Sport is voor leerlingen met een sportieve instelling en een brede
interesse in sport. Je hoeft absoluut geen sporttopper te zijn, maar je moet
wel beschikken over een redelijke bewegingsvaardigheid. Binnen het Podium
staan fair play, sportief gedrag, motivatie, doorzettingsvermogen en het
hebben van plezier in sport voorop!

Bij Podium Sport gaan we dieper in op de onderdelen die ook in de reguliere
sportles aan bod komen. Daarnaast maak je kennis met nieuwe sporten en ga
je ervaren hoe het is om een sportles aan je eigen klasgenoten te geven. Van
klas 1 t/m klas 3 kun je een gevarieerd programma verwachten. Verschillende
sporten komen elk leerjaar terug (bijv. beachsporten) en we bieden een
kennismaking met nieuwe sporten, zoals schermen.
Tijdens de lessen gaan we er ook op uit. Zo nemen we deel aan clinics.
Dit zijn lessen die bij een vereniging worden gegeven door een sportdocent,
coach, speler of trainer van deze sportclub. Hierbij kun je denken aan sporten
als beachvolleybal, squash, kickboksen en freerunning. Bij Podium Sport leer
je samenwerken, leidinggeven, hulpverlenen en omgaan met winst en verlies.
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Voor wie is Podium Muziek?
Voor jou, als je graag muziek maakt en een instrument bespeelt. Voor jou,
als je het niet kunt laten om steeds weer even te spelen op je instrument.
Voor jou, als je zo iemand bent die ‘de hele dag loopt te zingen’.

Wat kun je verwachten?
Bij Podium Muziek leer je instrumentaal musiceren (band/orkest), vocaal
musiceren (zingen/koor) en krijg je theorie (gehoortraining/algemene muziek
leer). De lessen worden gegeven door onze muziekdocenten Jasper van
der Deen (instrumentaal musiceren) en Albert Dam (vocaal musiceren en
vaktheorie) die ook verbonden zijn aan het ArtEZ Conservatorium als docent
en mentor.

Wat is het niveau?
We streven naar een hoog niveau bij alle onderdelen van Podium Muziek.
Om deel te kunnen nemen aan dit Podiumvak moet je dan ook auditie doen.
Leerlingen die Podium Muziek volgen, hebben meestal al een paar jaar les op
hun instrument of de ambitie om les te nemen.

Hoe doe ik auditie?
Als je voor het Podiumvak Muziek kiest, dan ontvang je in mei of juni een uit
nodiging om auditie te komen doen. Voor deze auditie bereid je een muziek
stuk voor. Na afloop van je auditie beoordelen de muziekdocenten of jij het
niveau van Podium Muziek aankunt.
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Voor wie is Podium Theater?

Wat kun je verwachten?

Speel jij graag toneel, ben je gek op uitbeelden en improviseren? Vind je het
leuk om je te verplaatsen in een ander? Wil je meer zelfvertrouwen krijgen?
Droom jij ervan om in een toneelstuk te spelen en op te treden in het theater
voor een volle zaal? Meld je dan aan voor Podium Theater!

Tijdens de wekelijkse lessen is er aandacht voor bestaand theaterrepertoire,
voor inleving en beleving van spel. Daarnaast wordt er gewerkt met
actuele thema’s die spelen binnen de groep/school. Onder begeleiding van
professionele dramadocenten ontdek je waar jouw kracht ligt. Specialisten
worden incidenteel ingehuurd voor bijvoorbeeld een les dans, musical, muziek
of film. Ook brengen we met alle Podium Theater leerlingen een bezoek aan
een voorstelling. We zijn al naar Billy Elliot, de Sound Of Music, Ciske de Rat,
Anne Frank en Hamlet geweest.

Wat is Podium Theater?
Podium Theater is een spetterend podium dat jou in de spotlights plaatst en
je laat ervaren hoe het is om op het toneel te staan. Tijdens Podium Theater
leer je wat er allemaal komt kijken bij het theatervak. Podium Theater laat je
kennismaken met: drama, musical, dans, beweging,
cabaret, muziek, geluid, film, decor, poëzie, tekst
en emotie. Dit podiumvak leert je verschillende
speelstijlen. Je werkt toe naar een eindpresentatie
waarin je de show steelt met jouw podiumkunsten!

Je hebt geen speelervaring nodig om op dit podium te springen. Wel vragen
we 100% inzet en doorzettingsvermogen! Het is belangrijk dat je jezelf durft
te laten zien. Binnen het Podium Theater staat (spel)plezier altijd voorop.
Licht uit, spot aan, geniet!
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Voor wie is Podium Techniek?

Wat kun je verwachten?

Voor jou, als je fan bent van Minecraft en houdt
van ontwerpen en technische problemen oplossen.

Bij Podium Techniek houd je je bezig met het
maken van uiteenlopende constructies, waarbij je
naast je hersens ook je handen moet gebruiken om
tot resultaat te komen. We doen bijvoorbeeld mee
met de landelijke LEGO League. Daarbij bouw én
programmeer je een robot van LEGO, die een aantal
missies moet uitvoeren. Met deze robot neem je
samen met andere scholen deel aan een wedstrijd.

Bij Podium Techniek volg je verschillende modules,
waaronder:

Licht & Geluid

Je leert de licht- en geluidsinstallatie in de aula
van het Meander College bedienen, zodat je bij
voorstellingen, disco’s en andere bijzondere
avonden met een aantal leerlingen ‘achter de
knoppen’ kunt zitten.

Hydrauliek (aandrijftechniek)

Van karton maak je eerst een prototype (proef
ontwerp). Daarna van hout een werkstuk dat je
hydraulisch kunt bewegen.

Ruimtevaart

Je bekijkt ruimtevaartprogramma’s uit het verleden
en onderzoekt wat deze ons gebracht hebben.
Vervolgens bouw je zelf een model van een
ruimtevaartuig en houd je een presentatie over de
bijbehorende ruimtevaartexpeditie.

Architectuur

Deze lessenserie begint met voorbeelden van
ontwerpen van moderne en klassieke architecten.
Vervolgens ontwerp je zelf een (vakantie)huis.
Je presenteert dit ontwerp aan de hand van een
folder, een maquette en tekeningen. Ook nodigen
we een architect uit die vertelt over zijn werk.

Natuurwetenschap en film

Samen bekijken we de film Gravity en bespreken
we wat er, natuurwetenschappelijk gezien, wel
en niet klopt. Daarna kies je zelf een film die je
op dezelfde, natuur-wetenschappelijke manier
analyseert.

Bij Podium Techniek leer je door te doen!
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Wil je meer weten over het Meander College?
Kijk dan op onze website. Hier vind je actuele informatie over ons onderwijs
aanbod en de digitale schoolgids. In deze gids komen niet alleen onderwerpen
als visie en identiteit aan bod, maar vind je ook praktische informatie over
bijvoorbeeld onze slagingspercentages, doorstroomcijfers en de lessentabel.
Wil je weten wat onze school nou zo leuk maakt? Neem dan een kijkje op
Flickr, Facebook of Instagram. Daar vind je de laatste nieuwtjes!

Heb je nog vragen?
Stel ze dan vooral! Door een mailtje te sturen naar:
administratie@meandercollege.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 088 - 850 7770.
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