
Dat moet je 
écht zelf ervaren!



Bij het Markland College Zevenbergen draait het om 
jou. 

We bieden je alle kansen om de wereld te 
ontdekken en jezelf uit te dagen. 

Je staat er hier niet alleen voor, we doen het samen. 
Met persoonlijke aandacht voor je mogelijkheden 

en interesses. 

www.markland.nl

Tijn Jooren



Hoe het er bij ons op school dan 
precies aan toegaat? Dát moet je 
echt zelf ervaren. 

Ga je mee?

www.markland.nl



Waarom ga jij naar het Markland College ?

We vroegen het eens aan onze leerlingen…

Anouck van der Perk (Standdaarbuiten) – kader/mavo 1: “De 
school heeft een positieve en gezellige uitstraling.”

Tijn Jooren (Etten-Leur) – kader/mavo 1: “Ik heb ook op een 
andere school gekeken, maar die was heel groot en druk. Het 
Markland is minder druk.”

Marleen Konings (Willemstad) – havo/vwo 1: “Ik heb me 
opgegeven voor de leerlingenraad. Het lijkt me leuk om dingen te 
kunnen bepalen namens leerlingen.”

Jordy Michielsen (Klundert) – havo/vwo 1: “Het is een hele leuke 
school. We doen veel experimenten, hebben veel uitjes en er zijn 
goede leraren.”

www.markland.nl

Anouck van der Perk



Waar kom jij vandaan ?

Onze leerlingen komen vanuit de hele regio…

Anouck van der Perk (Standdaarbuiten), kader/mavo 1 : 
“Die 30 minuten fietsen zijn echt de moeite waard.”

Jenna van der Wilt (Zevenbergen), mavo/havo 1: “De school 
is dichtbij en ik kende hem al. Mijn ouders hebben er ook 
gezeten. Onze klas is heel gezellig en ik zit bij mijn allerbeste 
vriendin.”

Marleen Konings (Willemstad), havo/vwo 1: “Ik moet 17 
kilometer fietsen naar school. Met mijn e-bike gaat dat 
prima.”

Woonplaats leerlingen

www.markland.nl

Totaal aantal leerlingen:
1092



Voel jij je hier thuis?

• Alle ruimte voor ondersteuning en uitdaging.

• Een goede sfeer… gezellig én veilig.

• Persoonlijke aandacht voor jou.

Je krijgt hier de begeleiding en 
ondersteuning die je nodig hebt.

www.markland.nl



Waar ga jij voor?

• Wat zijn jouw wensen en talenten?

• Onderwijsaanbod van mavo t/m vwo  
met verschillende profielen. 

• Aan jou de keuze.

“Het Markland is heel dichtbij huis en 

het is een fijne school, maar het was wel 

even wennen dat je de hele tijd heen en 

weer moet tussen de lessen.”

www.markland.nl

MAVO/HAVO 1



We blijven in beweging

• Tweejarige brugperiode.

• Waardering op twee niveaus.

• Tabletonderwijs vanaf klas 1.

• Veel contacten met mbo, hbo, wo & 
bedrijfsleven.

• Keuzetijd klas 1.

• 1Blik (digitaal planprogramma).

• Startersvak Spaans.

www.markland.nl



• ICT-rijk onderwijs.

• Omgaan met verschillen.

• Tabletklassen in leerjaar 1 en 2 
mavo-havo-vwo.

• Blended learning.

• Huurkoopovereenkomst vanaf €10,- p.m.

Marleen Konings, havo/vwo 1
“Ik zit in de tabletklas. Dat betekent dat we bij 
veel lessen op de tablet werken. Dat is wel 
handig.”

Ga ook digitaal

www.markland.nl



Advies basisschool Toegelaten brugklas

vwo havo-vwo

havo t/m vwo havo-vwo

havo havo-vwo of mavo-havo

mavo t/m havo mavo-havo

mavo mavo-havo of  kader-mavo

kader (plusprofiel) t/m mavo kader-mavo

• Advies basisschool is bindend.

• Meervoudig (dubbel) advies (inclusief profiel).

• Opgebouwd met gegevens vanaf groep 6.
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• Leuke projecten.

• Sportklas.

• Art & Design.

• Technologie & Toepassing.

• Anglia Engels en DELF Frans.

Anouck van der Perk, kader/mavo 1: 
“Ik ben creatief en met art & design kan ik 
dat laten zien.”

Ontdek: ónze mavo

www.markland.nl



Ontdek: ónze havo

• Technasium.

• VECON Business School.

• Art & Design.

• Anglia Engels, DELF Frans en 
Goethe Duits.

• Project Masterskip.

www.markland.nl



• Technasium.

• VECON Business School.

• Art & Design.

• Anglia Engels, DELF Frans en Goethe Duits.

• Project Masterskip.

Ontdek: óns vwo

www.markland.nl



Ben je er al uit?

“Als je nog twijfelt: je moet gewoon naar 
deze school komen, want het is de leukste 
van heel Brabant. De sfeer is goed en ik 
heb een gezellige klas.” 

Tijn Jooren – kader/mavo 1

www.markland.nl

Anouck van der Perk 

Tijn Jooren



En tot slot ook belangrijk: 
met de resultaten op onze school gaat het ook heel goed

www.markland.nl
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Kom in actie, kom langs & kom het zelf ontdekken:

Informatieavonden 

15 en 16 januari 2019

Open dag

19 januari 2019 (10.00-13.00 uur)

Proeflessen

Tussen open dag en aanmeldavonden

Aanmeldavonden

12 en 13 maart 2019 (16.00-19.30 uur)

T  0168 331 080  • www.markland.nl • info@markland.nl


