
Directie



Wat biedt deze school mij?

Mavo 1 t/m 4: voorbereidend op mbo of havo

Havo 1 t/m 5: voorbereidend op hbo of vwo

Vwo 1 t/m 6: voorbereidend op wo of hbo



Wat wil je later worden?



Leerroute Techniek

Onderzoek en Ontwerpen (havo en vwo)

Technologie en Toepassing (mavo)

- Supermooi lokaal (werkplaats)

- Excursies

- Creatief denken, samenwerken, praktisch

- Contacten met bedrijven en vervolgopleidingen



Leerroute Ondernemerschap

• VECON Business School

• Opstarten eigen bedrijf

• Certificaten marketing, ondernemerschap 

en boekhouden



Leerroute Cultuur

● Art&Design en muziek

● Schoolmusical

● Schoolband

● Excursies 

● Creatief denken



Leerroute Talen

● Anglia Engels

● Delf Frans

● Goethe Duits

● Dele Spaans

● Internationaal erkende certificaten



Leerroute Sport

● Lekker veel sporten

● Organiseren van activiteiten

● Leren lesgeven

● Excursies

○ skiën, snowboarden

○ blowkarten, powerkiten

● Eigen tenue

● Examenvak (LO2 en BSM)



Wat zijn jouw mogelijkheden?

• Advies basisschool is bindend

• Meervoudig (dubbel) advies (inclusief profiel)

• Opgebouwd met gegevens vanaf groep 6



Welke ondersteuning kan ik krijgen?

Algemeen

● Mentor: sociaal-emotioneel en cognitief

● Kernteam

● Anti-pestcoördinator

Ondersteunend

● Vakspecifiek, huiswerkklas en lentoren

● Lyceo

● Keuzetijd

● 1blik

Het ondersteuningsteam is in de plattegrond op de 2e verdieping te vinden.



Verlengde brugperiode

We bieden de leerlingen langer de kans op het streefniveau een diploma 

te behalen door de brugklas tweejarig en gedifferentieerd aan te bieden.

Blended learning

Op het Markland College Zevenbergen werken we met tablets en 

met boeken, waardoor je steeds op een andere manier met de stof 

bezig bent.

Wat maakt ons uniek?



Wat is nieuw?

Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

Vanaf het schooljaar 2022 – 2023 breiden wij ons sportaanbod uit met het examenvak 

BSM. Dit betekent dat havo en vwo leerlingen ook examen kunnen doen in sport!

Spaans

Vanaf het schooljaar 2019-2020 bieden we Spaans aan. Dit is een keuze programma 

vanaf klas 1. Spaans kan je volgen voor 1 lesuur in de week en levert je uiteindelijk 

een erkende certificering op.



Vragen?

Stel ze in de chat, we zitten voor je klaar!




