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Ontdek je talenten

Misschien weet je al helemaal wat je later wilt worden. Heb je nog geen idee? 

Dan is dat natuurlijk ook geen probleem. Op onze school is er veel aandacht 

en ruimte (o.a. via keuzetijd) om te ontdekken wat je allemaal kunt, wat je 

leuk vindt, waar je goed in bent en waar je je op wilt richten. Heb je extra hulp 

nodig bij een vak? Dan helpt een mentor je op weg.

Extra uitdaging

We dagen je ook graag uit. Vakken op een hoger niveau doen? Dat kan. 

Meer sporten? Kies dan voor de sportklas. Heb je meer met talen? Wat 

dacht je van Anglia Engels, DELF Frans, Goethe Duits of DELE Spaans? 

Ben je een technisch talent? Kijk dan eens naar het Technasium (havo, 

vwo) of de Bèta Challenge (mavo). Heb je meer met ondernemerschap of 

cultuur? Kies dan voor VECON Business School of Art & Design.

Ga digitaal

En we zijn natuurlijk helemaal van deze tijd. Zo werk je hier op school met 

een tablet, waardoor je op een andere manier met de stof bezig bent. Maar 

boeken zijn er ook nog steeds. Verder sluiten we in de lessen aan op jouw 

leefwereld en de wereld om ons heen. We staan niet stil... ga je met ons 

mee? 

...EN WAT IS JÓUW DROOM?“KOM ONS ZELF 

ONTDEKKEN.”

GEBRUIK DEZE HASHTAG OP SOCIAL MEDIA

Hoe kom je hier?

Waar je ook vandaan komt, je bent hier van harte welkom. Onze school

ligt heel centraal en je kunt ons prima bereiken. Lopend, op de fiets,

met de bus of met de trein. Richting school liggen goede, vernieuwde,

veilige fietspaden. De bushaltes vind je direct voor de ingang van de

school en ook het treinstation ligt om de hoek.

UNIEK! 

Verlengde brugperiode

Je krijgt te maken met een tweejarige (verlengde) brugperiode.

Hierdoor krijg je langer de kans je te ontwikkelen en op deze manier

je maximaal haalbare niveau (diploma) te bereiken. Bij het Markland

College Zevenbergen kijken we goed naar wat jij als leerling nodig

hebt aan ondersteuning, begeleiding én extra uitdaging!

NIEUW!

Junior College

Vanaf dit schooljaar werkt het Markland College Zevenbergen meer samen 

met enkele basisscholen. Dit doen we om jouw overstap van de basisschool 

naar de middelbare school makkelijker te maken. Zit je in groep 7 of 8 en 

zou je eens een kijkje willen nemen in het middelbaar onderwijs, vraag dan 

je groepsleerkracht naar de mogelijkheden.

“NIET VEEL SCHOLEN HEBBEN TWEE 

BRUGJAREN. HET MARKLAND COLLEGE 

WEL. DAT VIND IK FIJN, OMDAT JE ZO 

TIJD HEBT OM TE KIEZEN.”

SENNA LUIJK

23 oktober, 13 november,
18 december, 15 januari 

en 12 februari 2020
13:45 - 16:00u

proeflessen

4 december 2019
 en 29 januari 2020 

15:30 - 17:00u
speeddatemiddagen

18 januari 2020  
10:00 - 13:00u  

open dag

3 en 4 maart 2020
16:00 - 19:30u
aanmelddagen

“...GA JE MEE?”



SCAN DE QR-CODE

HÉ, KENNEN WIJ ELKAAR AL?

KOM ONS ZELF ONTDEKKEN!

“WELKE KANT JE OOK OP WILT, OP ONZE  SCHOOL VALT ER ÉCHT IETS TE KIEZEN.  HET MARKLAND COLLEGE ZEVENBERGEN HEEFT EEN BREED ONDERWIJSAANBOD EN EXTRA UITDAGINGEN DIE PERFECT BIJ JOU PASSEN.”

Je kunt hier kiezen voor mavo, havo of vwo. Zoek je meer uitdaging?

Op het Markland College Zevenbergen heb je de keuze uit vijf 

uitdagende leerroutes: ondernemerschap, cultuur, talen, techniek en sport.

Leerroute ondernemerschap

Op VECON Business School ontwikkel je jouw talent voor economie en 

ondernemerschap. Je krijgt een goed beeld van het vervolgonderwijs en 

toekomstige beroepen. Je start een eigen bedrijf, waarmee je echt winst

moet proberen te maken. Daarnaast kun je certificaten behalen voor 

marketing, ondernemerschap en boekhouden.

Leerroute cultuur 

In deze leerroute staat het vak Art & Design centraal. Ook het vak muziek valt 

hieronder. Je leert creatief te denken, kunt meedoen aan de schoolmusical 

of schoolband, je maakt kennis met 2D- en 3D-vaardigheden en neemt deel 

aan verschillende buitenschoolse activiteiten, zoals excursies naar musea. 

Bij het vak muziek leer je een instrument bespelen en zingen. 

Leerroute talen

Heb je een talenknobbel? We bieden in deze leerroute vier verschillende

talen aan: Anglia Engels, DELF Frans en Goethe Duits. Speciaal voor de

brugklassers is er ook DELE Spaans. Je kunt in alle talen examen doen, 

waarmee je een internationaal erkend certificaat kunt behalen. Érg handig

voor als je later in het buitenland wilt gaan studeren of werken. 

Leerroute techniek

Iedereen die start op onze school krijgt in het eerste jaar het vak 

Onderzoek & Ontwerpen of Technologie & Toepassing. Je maakt al 

vroeg kennis met sectoren, beroepen en vraagstukken binnen de techniek. 

Zo kun je later een goede keuze maken voor een verdere carrière in deze 

sector. Word jij architect of arts?

Voel jij je hier thuis?

Natuurlijk is school belangrijk voor later, maar nú is net zo belangrijk voor

jou! Op onze school vinden we het belangrijk dat het goed met je gaat.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen een goed diploma halen én met

plezier naar school gaan. Als het goed met jou gaat dan zie je dat ook

terug in je vorderingen!

Een goed sfeertje

Onze leerlingen zeggen het zelf: wij hebben een gezellige school. 

We hebben hier een goede sfeer, we hebben leuke contacten onderling 

en hebben respect voor elkaar. Verder geven leerlingen aan zich veilig te 

voelen bij ons op school. Veiligheid scoort zelfs een 9,2!

Persoonlijke aandacht

Het is best een stap: van je bekende basisschool waar je de oudste was,

naar een heel nieuwe school. Daarom is het goed om te weten dat wij

elkaar hier echt kennen. Door de tweejarige brugperiode op twee niveaus

voel je je snel thuis en leer je ook de andere leerlingen en docenten

kennen. Plus, je hebt hier een eigen mentor die er echt voor jou is.

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 hier niet alleen voor, we doen het samen. 

Met persoonlijke aandacht voor je mogelijkheden en interesses. 

Hoe het er bij ons op school dan precies aan toe gaat? 
Dát moet je echt zelf ervaren. We nemen je daarom mee 

op reis door onze school…

JENNA VAN DER WILT

 Leerroute sport

Speciaal voor mavo-leerlingen met een passie voor sport is er de sportklas. 

Je krijgt les over diverse sporten. Je leert hoe je moet coachen, activiteiten

organiseren en lesgeven. Ook word je je meer bewust van het menselijk 

lichaam en een gezonde leefstijl. Je leert veel over jezelf; hoe ga je om met

winst en verlies, hoe verleg je je grenzen? Er zijn ook toffe excursies, zoals 

skiën of snowboarden en kitesurfen.

Nieuwsgierig geworden? 

Van oktober tot en met februari 2020 kun je als leerling proeflessen komen 

volgen bij ons op school. Je ervaart hoe het is om op de middelbare school 

een les te volgen en je maakt kennis met de vijf leerroutes die we aanbieden. 

Wil je graag samen met je ouders kennis maken met onze school? 

Kom dan langs tijdens één van onze speeddatemiddagen. 

Kijk voor meer informatie en om je in te schrijven op de website 

(www.markland.nl) of scan de QR-code.

“IK SPEEL PIANO EN 

GITAAR EN ZING IN DE 

SCHOOLBAND. LATER WIL IK 

GRAAG IETS MET MUZIEK 

GAAN DOEN.”


