Het slagingspercentage van
het Marecollege
ligt boven het
landelijk gemiddelde.

Welkom op
het Marecollege!
Wij zijn een vrijeschool
voor vwo, havo en vmbo-tl.
Je hebt bij ons de keuze uit
alle vakken en kunt in de
eerste leerjaren Latijn volgen.
Met creativiteit, aandacht en
vertrouwen helpen we jou om
het beste uit jezelf te halen.
Nu en later.

je eigen pad kiezen
Wat wil je later doen?
Waar ben je goed in?
Veel van wat je later kunt of
wilt doen, heb je nu al in je.
Bij ons ontdek je op een
creatieve manier wat dat is.
Zo leer je om altijd jouw
eigen pad te kiezen.
En om te worden wie je bent.

En wat ga je dan doen?

Creativiteit speelt binnen alle lessen een
grote rol. Zowel bij natuurkunde als bij de
kunstvakken tekenen, handvaardigheid, textiel
en audiovisuele vormgeving. Twee evenwijdige
lijnen die elkaar snijden in het oneindige, dat is
méér dan alleen wiskunde. Dat was al onderwerp
van gesprek bij de Griekse filosofen. En van
perspectieftekenen in de Renaissance. Samen
met de andere leerlingen ontdek je hoe. Omdat
je steeds drie weken lang elke ochtend hetzelfde
vak hebt, periodeonderwijs noemen we dat,
is er veel ruimte voor verdieping. Je maakt je
eigen leerboek en sluit iedere periode af met
een proefwerk, werkstuk of presentatie.

Smaakt naar meer?
Wil je zien wat leerlingen van
het periodeonderwijs vinden?
Bekijk de vlog hierover op marecollege.nl

iedere dag
met elkaar op weg
Op school heb je klasgenoten
en leraren om je heen. Met elkaar
ga je iedere dag weer op weg.
We vinden het daarom belangrijk
dat we elkaar goed leren kennen.
Dat doen we door oprechte
aandacht te hebben voor elkaar.
Door naar elkaar te luisteren en
door elkaar de ruimte te geven.
Zo leer je wie de mensen om je
heen zijn. En wie je zelf bent.

En wat ga je dan doen?

Tijdens de eerste twee jaar krijg je voornamelijk
les van je mentor. ‘Zeg maar Joost’, want jullie
kennen elkaar goed. Als er iets is, kun je altijd
bij hem of bij een van de andere leraren terecht.
Laagdrempeligheid vinden we erg belangrijk.
Dat merk je al snel want bij ons begint iedere les
met een handdruk en een persoonlijk welkom
van de leraar. In het eerste jaar heb je bovendien
een buddy. Die buddy is een leerling uit een hoger
jaar die altijd voor je klaarstaat. Door aandacht te
hebben voor elkaar, kun jij je optimaal ontwikkelen.

tussen anderen
jezelf zijn
Op een nieuwe school leer je
veel nieuwe mensen kennen.
Tussen al die anderen wil je jezelf
kunnen zijn. Dat is soms spannend
en het maakt je misschien onzeker.
We helpen je om jezelf en de
mensen om je heen te vertrouwen.
Zodat jij in alle vrijheid nieuwe
dingen kunt ontdekken.

En wat ga je dan doen?

Ieder jaar gaan we samen op kamp. We tokkelen
en ontdekken de culturele schatten van Europa.
In het vierde leerjaar ga je op landmeetexpeditie. Samen met je groepje meet je land
op Terschelling. Jullie passen toe wat jullie
geleerd hebben bij wiskunde, aardrijkskunde
en natuurkunde en tekenen een eigen landkaart.
Dat lukt alleen als jullie goed samenwerken
en elkaar om hulp vragen. Door de jaren
heen bouw je steeds meer vertrouwen op.
In je medeleerlingen maar vooral ook in jezelf.
Dit geeft je een stevige basis om, nadat je
eindexamen hebt gedaan, een goede volgende
stap te kunnen zetten.

Smaakt naar meer?
Wil je zien wat leerlingen van
de kampweken vinden?
Bekijk de vlog hierover op marecollege.nl

‘Docenten zien
wie je bent
en wat je nodig hebt.’
– Jaishree, 1 vmbo-tl

Nieuwsgierig
geworden?
In de vlogs op onze website en
Facebook vertellen leerlingen
en docenten nog veel meer over
onze school.
Wil je ons bijzondere gebouw
zien? Kom dan naar een open dag.
Wil je meteen inschrijven?
Leuk! Dat kan via het aanmeldformulier op onze website.
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