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Een bruisende school!
Het Meander College is een bruisende school voor mavo, havo en atheneum. We bieden
een uitnodigende en veilige leeromgeving, waarbij voorop staat dat je een diploma
haalt dat bij jou past. We zijn een school waar je als leerling tot je recht komt, waar
je je talenten kunt ontwikkelen en waar je kunt groeien. We willen je niet alleen
slimmer maken, maar ook uitdagen op sociaal, sportief en creatief gebied. Dat betekent
dat er naast de lessen en begeleiding ook een heleboel andere activiteiten plaatsvinden.
Op een school waar zoveel gebeurt, is communicatie belangrijk. Met deze brochure
maken we daar alvast een begin mee. Zo kom je meteen een heleboel te weten over
onze school en onze activiteiten. Hopelijk helpt dit je bij het maken van een keuze.
Heb je na het lezen nog vragen? Stel ze vooral! Via onze website of door een mailtje te
sturen. Bellen kan natuurlijk ook. Op de website en in onze digitale schoolgids vind je
trouwens nog meer informatie. En voor de laatste nieuwtjes kun je terecht op Facebook
en Instagram. Zo krijg je een goed beeld van het Meander: een bruisende school waar
jij met jouw passie en interesses van harte welkom bent.

Christelijke identiteit
Het Meander is een open christelijke school waar leerlingen met verschillende achtergronden zich thuis voelen en tot hun recht komen. Vanuit
christelijke normen en waarden werken we samen aan het ontwikkelen
van jouw vaardigheden. Respect voor elkaar is hierbij een voorwaarde.
‘Ontmoeting’ is een belangrijk woord op onze school. Wij komen elkaar
graag tegen. In en buiten de lessen, tijdens het dagelijkse bezinningsmoment en met diverse vieringen. We ontmoeten elkaar, ontdekken zo
onze verschillen en overeenkomsten, en geven samen betekenis aan
levensvragen. We nodigen je uit om mee te doen en verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, de ander én onze omgeving.

Succes met kiezen en graag tot ziens!
Dhr. J.C. Odinot MBA
rector
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Les op het Meander
Een belangrijk onderwijskundig uitgangspunt op het Meander 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 activerende werkvormen, digitale ondersteuning en creativiteit motiveren we je om het beste uit
jezelf te halen. En dat is altijd meer dan je denkt! We bieden een divers keuzeprogramma, zodat je kunt ontdekken wat er allemaal nog meer te doen, te leren
en te ervaren is. Zo weten we zeker dat je ervaart dat leren ook leuk is. Verder
besteden we veel aandacht aan de basisvaardigheden: het plannen en maken
van huiswerk, rekenen en taal.

Dakpanklassen
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs kan behoorlijk
groot zijn. Op het Meander College kun je rustig je draai vinden. Dankzij onze
dakpanklassen kun je de keuze voor je uiteindelijke niveau (atheneum, havo of
mavo) nog even uitstellen, terwijl je toch les op je niveau krijgt.

“Een dakpanklas is een combinatieklas van twee verschillende niveaus.”

In de brugklas hebben wij de volgende klassen:
• een mavo
klas M
• een mavo/havo
klas MH
				
• een havo/atheneum
klas HA
• een atheneum
klas A
				

wanneer je mavo aankunt
wanneer je mavo of havo 			
aankunt
wanneer je havo of vwo aankunt
wanneer je al weet dat je vwo
aankunt

Na het eerste schooljaar weten we welk niveau je aankunt en kies je in overleg
met ons voor atheneum, havo of mavo.

Blended learning
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. Veel docenten maken
gebruik van het internet voor aanvullende informatie, filmpjes, animaties, werkbladen en extra oefeningen. Het device wordt niet in elke les gebruikt, alleen
wanneer het het leren ondersteunt. Op het Meander werken we dus ook
gewoon met tekst- en werkboeken!
Onze school geeft de voorkeur aan het gebruik van een iPad, omdat het een
degelijk apparaat is met een goede accu. Bovendien worden veel digitale
toepassingen in het onderwijs ontwikkeld voor de iPad. Het is je eigen device,
dus je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer en toezicht.
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Toetsuren
De toetsen worden 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 wel een toets is,
zodat je kunt gaan lezen als je klaar bent met het maken van de toets.

De brugklas
Wanneer je je aanmeldt voor onze school, maken jij en je ouder(s)/verzorger(s)
al 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 met 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 fijn plekje hebt om wat te eten en te drinken.
Verder heb je bijna nooit het 8e of 9e uur les en in de brugklas wordt
lesuitval opgevangen. We plannen op school trouwens sowieso 3% meer lestijd in om eventuele uitval te compenseren.

Magister

Onze lestijden

Op het Meander College gebruiken we een digitaal leerlingvolgsysteem (LVS),
genaamd Magister. Jij en je ouder(s)/verzorger(s) krijgen aan het begin van het
schooljaar een inlogcode. Met deze code kun je allerlei gegevens inzien, zoals je
aanwezigheid, de cijfers en het huiswerk. Wij werken op school 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.

Lesuur

Tijd

1e
2e
3e

08.15 - 09.05
09.05 - 09.55
09.55 - 10.45

uur
uur
uur

Pauze:

10.45 - 11.05

uur

4e
5e
6e

11.05 - 11.55
11.55 - 12.45
12.45 - 13.35

uur
uur
uur

Pauze:

13.35 - 14.00

uur

7e
8e
9e

14.00 - 14.50
14.50 - 15.40
15.40 - 16.30

uur
uur
uur

Magister en de weekplanners zijn ook erg handig wanneer:
• je veel activiteiten per week hebt. Je kunt je huiswerk zelf plannen en
bijvoorbeeld in het weekend al wat vooruit werken.
• je ziek en/of afwezigheid bent. Je kunt thuis doorwerken, zodat achterstanden beperkt blijven.
• docenten lesuitval opvangen. Zij kunnen je gericht aan het werk zetten.

Op vrijdag eindigen alle lessen na
het 6e lesuur. Daarna zijn er buitenschoolse activiteiten en soms sporttoernooien.
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De vakken
In de eerste klas volgt elke leerling de volgende vakken:
godsdienst/levensbeschouwing
gym
Nederlands
Engels
Frans (MH, HA en A klassen)
geschiedenis
aardrijkskunde
tekenen
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muziek
drama
handvaardigheid
wiskunde
natuur & techniek
mens & natuur
mentorles
rekenen

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
ingeschakeld. 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 wij bieden.

Buitenschoolse activiteiten

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

School is veel meer dan het volgen van lessen. Ook buiten de school organiseren
wij 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 dierentuin en museum Valkhof in Nijmegen.
Nieuwsgierig geworden? In onze digitale schoolgids vind je een compleet activiteitenoverzicht per jaarlaag.

Begeleiding

Buitenlandse reizen/uitwisseling

Wij vinden het belangrijk dat je lekker in je vel zit, want wie zich goed voelt,
presteert ook beter. Daarom bieden we je hulp op verschillende gebieden, bijvoorbeeld wanneer je niet zo lekker in je vel zit, je cijfers tegenvallen of wanneer

Elke leerling gaat gedurende zijn/haar schooltijd ten minste één keer meerdere
dagen naar het buitenland.

Vieringen
Een schoolbrede paas- en kerstviering met jaarlijks wisselend thema.

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

Culturele en creatieve activiteiten
• workshops in en buiten de lessen
• museumbezoek
• tentoonstellingen met werk van leerlingen
• het Meander Cultuurtraject
• culturele podiumavonden (Poezie Moezie)
• licht- en geluidploeg
• jaarlijkse theaterproductie

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

Gezellige activiteiten
• klassenavonden
• disco’s
• activiteiten met Sinterklaas en Valentijn

Maatschappelijk en betrokken
• leerlingenraad
• acties voor goede doelen
• internationale contacten met scholen in het buitenland
• maatschappelijke stage

Wetenschappelijke activiteiten
• elektronicaclub
• deelname aan olympiades
• deelname LEGO League
• deelname wedstrijd profielwerkstukken
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Podium voor jouw talent!
Het Meander College biedt goed onderwijs in de vorm van een breed vakkenaanbod met specifieke mogelijkheden voor de uiteenlopende interesses en talenten
van leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn uitdaging, ontdekken en plezier.
Daarnaast stimuleren we je om initiatieven te ontwikkelen. Dit kan in samenwerking met de leerlingenraad, alleen of met medeleerlingen. Zo hebben drie leerlingen uit klas 3 vorig jaar een inzamelingsactie voor de Syrische vluchtelingen
georganiseerd. We zijn ervan overtuigd dat de ideeën van leerlingen 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. Zo maken wij samen onze school.
Naast de gewone vakken bieden we je graag de mogelijkheid om een vak te
kiezen dat jouw interesse heeft. Hierbij heb je de keuze uit de volgende vakken:

Podium Beeldend
Podium Sport
Podium Muziek
Podium Theater
Podium Techniek

Het podiumvak
In de onderbouw volg je twee uur per week een podiumvak met je eigen jaarlaag. Je kiest dit podiumvak in principe voor drie jaar. Ben je echt niet happy met
je keuze of vind je het lastig om een keuze tussen twee podiumvakken te maken?
Dan kun je aan het einde van het eerste schooljaar nog 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 theatervoorstelling.
Tijdens de tweede Podiumdag ga je op excursie of speel je een eigen voorstelling
voor publiek (Podium Theater). Wij vragen voor de podiumvakken een bijdrage
van €50,- per jaar. In de bovenbouw bieden we het Podiumvak Theater aan en
kun je tekenen of muziek als eindexamenvak kiezen.

Een podiumvak kiezen
Op het aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs Zwolle vul je twee podiumvakken in die jij graag wilt volgen. Geef daarbij duidelijk aan wat je eerste (1)
en tweede (2) keuze is. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor een vak
word je ingedeeld bij je eerste of tweede keuze. Natuurlijk doen we ons best om
iedereen bij zijn/haar eerste keus te plaatsen!

“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 Beeldend?
Ben je goed in tekenen? Vind je handvaardigheid een supervak? Maak je graag
mooie dingen en wil je nóg creatiever worden? Dan is Podium Beeldend zeker
iets voor jou!

Wat is beeldend?
Binnen het Podium Beeldend leer je een bijzondere taal: de taal van het beeld.
Beeldtaal is een taal die iedereen begrijpt en die wereldwijd wordt gebruikt.
Overal wordt immers gewerkt met afbeeldingen. Denk bijvoorbeeld aan films,
boeken, tijdschriften, kranten en kunst natuurlijk. Een plaatje vertelt vaak meer
dan woorden kunnen zeggen! Door beelden van vroeger en nu te bekijken en
te bespreken, raak je geoefend in het lezen en begrijpen van de ‘taal van het
beeld’. Ook leer je om deze beeldtaal zelf te spreken door je eigen ideeën om
te zetten in beeld. Bijvoorbeeld in de vorm van een schilderij, een foto of een
beeldhouwwerk.

Wat kun je verwachten?
Tijdens Podium Beeldend ga je dieper in op de algemene lesstof. Je doet dingen
die in de gewone les niet aan bod komen, zoals het bedrukken van T-shirts,
fotograferen en meer vrije opdrachten. Elk les is gebaseerd op een onderdeel
uit de kunstgeschiedenis en hieraan is een opdracht gekoppeld.
Zo ontwikkel je jouw eigen beeldtaal.
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Voor wie is Podium Sport?
Ben jij graag in beweging, vind jij het een uitdaging om een nieuwe sport onder de knie te krijgen en houd je ervan om wedstrijden te bekijken? 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!

Wat kun je verwachten?
Bij Podium Sport gaan we dieper in op onderdelen die ook in het gewone sportprogramma aan bod komen. Daarnaast is er tijd voor onderwerpen die
indirect met sport te maken hebben, zoals het menselijk lichaam,
hygiëne, goede voeding en trainingsmethoden. Ook het
organiseren van wedstrijden en toernooien komt aan
bod. Verder leer je over de verschillen tussen
individuele sport en teamsport.
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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, (wand)klimmen en mountainbiken. Ook zul je door
sommige sportactiviteiten nu en dan een andere les missen of iets later thuis
zijn. Bij Podium Sport leer je samenwerken, leidinggeven, hulpverlenen en omgaan met winst en verlies.

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 muziekleer). De lessen worden gegeven door onze muziekdocenten Albert Dam
(instrumentaal musiceren) en Martien Hovestad (vocaal musiceren en vaktheorie), die ook verbonden zijn aan het ArtEZ Conservatorium als docent
en mentor. Les op niveau dus!
Op één van de Podiumdagen is er een openbare presentatieavond van
Podium Muziek. Tijdens deze avond kun je familieleden, vrienden en klasgenoten laten horen wat je hebt geleerd. Vanuit Podium Muziek werk je samen
met de andere muzikale ensembles van het Meander: de Meander Bigband,
de Meander Junior Bigband, Meander Vocaal en het Meander Strijkensemble.
Hierbij staat plezier in het maken van muziek altijd voorop!

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
uitnodiging om auditie te komen doen. Voor deze auditie bereid je een muziekstuk 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
musical. We zijn al naar Billy Elliot, de Sound Of Music en Ciske de Rat 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!
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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!

Voor wie is Podium Techniek?
Voor jou, als je fan bent van Minecraft en houdt van ontwerpen en
technische problemen oplossen. Voor jou, als je graag naar Discovery Channel kijkt. Voor jou, als je vaak iets in elkaar knutselt van
K’nex of technisch LEGO.

Wat kun je verwachten?
Bij het 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.

Programmeren

Je leert hoe je zelf een eenvoudig computerprogramma kunt
schrijven en uit laat voeren op een computer.

Ruimtevaart

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

Architectuur

Deze module 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,
natuurwetenschappelijke manier analyseert.
Kortom: bij Podium Techniek leer je door te doén!
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Welk podiumvak
past er bij jou?

Ik ben graag in beweging
Ja

Nee
Ik maak graag iets

Ik ben een expressief persoon
Ja

Nee

Ik hou van acteren,
zingen en dansen
Ja

THEATER
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Nee

Ik vind het leuk
om te sporten
Nee
Ja

SPORT

Nee

Ja
Ik ben muzikaal en/of bespeel
Ik ben op de
een instrument
hoogte van de nieuwste
technische snufjes
Ja
Nee
Nee
Ja

TECHNIEK

BEELDEND

MUZIEK

Wil je meer weten
over het Meander College?
Ga dan naar onze website voor actuele informatie over ons onderwijsaanbod. Hier vind je ook de digitale schoolgids waarin onderwerpen als
visie, identiteit en de lessentabel aan bod komen. En wil je weten wat onze
school nou zo leuk maakt? Neem dan een kijkje op Facebook of Instagram.
Daar vind je de laatste nieuwtjes!

Heb je nog vragen?
Stel ze dan via onze website: www.meandercollege.nl. Een mailtje sturen
of bellen kan natuurlijk ook: info@meandercollege.nl, 088 - 850 7770.

Meander College
Bezoekadres
Postadres
Telefoon
E-mail
Internet

Dobbe 37
8032 JW Zwolle
Postbus 557
8000 AN Zwolle
(088) 850 7770
info@meandercollege.nl
www.meandercollege.nl

