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Natuurlijk kies je
			
voor Marianum!
Info voor leerlingen uit groep 8

Welkom bij

Marianum
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Voorwoord
Voor alle leerlingen van groep 8 die dit schooljaar
de basisschool verlaten om naar het voortgezet
onderwijs te gaan.
We willen je met dit boekje een goed beeld geven van
ons onderwijs. Hoe de school voelt en werkt, merk je
pas als je na de zomervakantie op Marianum start.
Wij wensen je veel lees- en kijkplezier en veel succes
bij het maken van een goede keuze en hopen je op
onze school te mogen begroeten.
Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen
hebben, mail ons dan.
Met vriendelijke groet,
Jullie conrectoren
Lieveke Brücker (l.brucker@marianum.nl) en
Javier Castilla Martin (j.castillamartin@marianum.nl)
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Onderbouw
Lichtenvoorde

Hoe ziet de school eruit?
Op Marianum krijg je les op vmbo-, havo- en
vwo-niveau.
De lessen vinden plaats in drie gebouwen.
In Lichtenvoorde staan een onderbouwgebouw en
een vmbo-bovenbouwgebouw en in Groenlo zit je
in het vernieuwde gebouw aan de Deken Hooijmansingel.
Als je naar de onderbouw gaat, kun je kiezen voor
Bovenbouw
Lichtenvoorde

de locatie Groenlo of de locatie Lichtenvoorde. Op
beide locaties is een brede onderbouw. Hiermee
bedoelen we dat er op alle niveaus les gegeven
wordt. Je kunt het gymnasium alleen volgen in
Groenlo. De basisberoepsgerichte leerweg is alleen
te volgen in Lichtenvoorde. We bieden de volgende
niveaus aan:
basisberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg
mavo
havo
atheneum
gymnasium

Boven- en onderbouw
Groenlo

Advies basisscholen
Op Marianum start je op het niveau, dat door de
basisscholen wordt geadviseerd.

4 | Marianum info leerling

Hoe ziet de onderbouw eruit?
Leerniveaus
Zoals je hebt kunnen lezen, kent onze school 6 leerniveaus.
Ons profiel vmbo kent drie leerwegen in de onderbouw: basis, kader en mavo.
Bij de basisberoepsgerichte leerweg ligt de nadruk vooral op doen, dus meer
praktijkgerichte lessen, bij mavo juist meer op de theorie, de kaderberoepsgerichte leerweg zit hier tussenin. Het vmbo bereidt in principe voor op het mbo
(middelbaar beroepsonderwijs). Mocht je naar de havo willen, dan kun je vanaf
leerjaar 3 hiervoor de leerweg mavo-t volgen.
Ons profiel havo/vwo kent twee niveaus: havo en vwo.
Het vwo kent 2 leerwegen: atheneum en gymnasium.
Als je kiest voor de havo dan ben je op weg naar het hbo (hoger beroepsonderwijs). Jongeren die op het atheneum en gymnasium starten, worden opgeleid
voor het wo (wetenschappelijk onderwijs). Het onderwijs in deze leerwegen is
gericht op de kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het wo en die je je
eigen moet maken.
Het onderwijs in deze leerwegen is voornamelijk theoretisch.
Als je kiest voor het gymnasium krijg je te maken met Cambridge Engels, extra
vakken als Latijn, Grieks en klassieke culturele vorming en wordt er extra aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden.

De keuze is

aan jou!
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Samenstelling van de klassen
Nadat je bent aangemeld op onze school worden de klassen ingedeeld.
De indeling gebeurt op de eerste plaats op grond van je leerniveau, maar we
kijken natuurlijk ook of je in een klas geplaatst kunt worden met kinderen uit je
eigen woonplaats, zodat je samen naar school kunt fietsen.

Keuze in

leerwegen
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Hoe ziet de begeleiding eruit?
De mentor
Elke leerling krijgt een mentor. Meestal begeleidt deze mentor je twee jaar lang.
De mentor zorgt er samen met jou voor dat het je goed gaat op Marianum.
Samen zorgen jullie ervoor dat je je veilig voelt, dat de resultaten naar
verwachting zijn en dat er op gezette tijden voortgangsgesprekken worden
gevoerd. In die gesprekken wordt jouw voortgang en welbevinden op school
besproken.
De mentor is ook verantwoordelijk voor het wekelijkse mentoruur waar, naast
aandacht voor schoolse zaken, ook tijd is voor andere activiteiten waarin
plezier en samenwerking voorop staan.
De mentor is de eerste contactpersoon met school voor je ouder(s)/verzorger(s).

De vakdocent
Op de basisschool was je gewend dat veel vakken door één meester of juf
werden verzorgd. Op het voortgezet onderwijs is dit anders.
Voor elk vak krijg je een andere (vak)docent. Deze docenten zijn gespecialiseerd in dat vak.
Je kunt je dan ook wel voorstellen dat je vakspecifieke vragen aan betreffende
docenten moet stellen. Als het gaat om algemene (studie-)vragen kun je bij
iedereen terecht.

De mentor is

de spil
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Vriendschappen
worden gesloten!
LOB helpt je bij het “leren kiezen” in het vmbo
LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie Begeleiding.
Wie ben ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn kwaliteiten ofwel
waar ben ik goed in? Wat wil ik? Wat is mijn passie, wat
drijft mij of wat motiveert mij? Vragen die bij LOB aan de
orde komen. Geen gemakkelijke vragen overigens, maar wel
degelijk vragen die er toe doen. In leerjaar 1 en 2 krijg je les
bij de beroepsgerichte vakken in de bovenbouw in het kader van “oriëntatie”.
Dit kan je allemaal helpen bij het maken bij de keuze welk profiel en welke
profiel-en keuzevakken je gaat doen.

Extra ondersteuning
Als het even niet goed met je gaat, is extra ondersteuning (aandacht) welkom.
Hiervoor kennen we op Marianum de volgende vormen:
extra gesprekken/ondersteuning,
extra (instructie-)tijd door de vakdocent,
extra
ondersteuning voor een vak door een bovenbouwleerling

(peersupport),
leerwegondersteuning
(lwoo), speciaal voor leerlingen die na onderzoek

hiervoor in aanmerking komen.
Mocht deze extra ondersteuning niet voldoende zijn, dan heeft de school ook
nog een aantal specialisten in huis die je verder kunnen helpen.
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Hoe ziet een schoolweek eruit
Rooster
In het programma Zermelo kun je via je app of de
computer zien wat je rooster is.
Dit betekent dat je kunt zien op welk tijdstip een
les is, waar je moet zijn en welke docent de les
verzorgt. Een les duurt 50 minuten.

Vakken
Vakken die je in de onderbouw krijgt zijn bijvoorbeeld: Engels, wiskunde, Nederlands, geschiedenis,
aardrijkskunde, LOB, bewegingsonderwijs, tekenen,
handvaardigheid, natuurkunde, scheikunde, biologie,
muziek en ga zo maar door…

Buitenschoolse activiteiten
Naast de reguliere vakken, organiseren we elk jaar
ook nog leuke andere activiteiten waar je aan mee
kunt doen en natuurlijk ook veel van leert. Vooral op
het gebied van samenwerken. Deze activiteiten zijn:
Schoolconcerten
Sporttoernooien
Toneel
Filmfestival
Projectweken
Leerlingfeesten
Acties voor het Goede Doel
Hier wordt een beroep gedaan op allerlei talenten.
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Hoe leer ik Marianum kennen
Proeflessen gymnasium
Als je besluit om naar het gymnasium te gaan, dan kun je op 2 februari 2018
proeflessen volgen. Je kunt je vandaag al bij de docent Klassieke Talen opgeven.

Kennismakingsmiddag voor leerlingen en kennismakingsavond
voor ouders/verzorgers
Als je besluit om naar Marianum te gaan, word je samen met je groep uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag. Tijdens deze middag maak je in ieder geval
kennis met je mentor en je nieuwe klasgenoten en wordt er ook een rondje door
de school gemaakt. De uitnodiging voor deze middag ontvang je via je school.
Je ouders/verzorgers worden ’s avonds uitgenodigd voor een kennismaking met
de mentor. De kennismakingsmiddagen en –avonden zijn op:
Locatie Groenlo en Lichtenvoorde
Maandag 25 juni 2018, 14.00-16.00 uur, voor leerlingen
Maandag 25 juni 2018, 19.30-21.00 uur, voor ouders/verzorgers

Introductiedagen
Na de vakantie staat de eerste schoolweek in het teken van kennismaking.
Tijdens deze introductiedagen leer je op een leuke manier je nieuwe klasgenootjes, de medewerkers van Marianum en de school beter kennen.

Website
Mocht je zin hebben om vanaf nu al veel meer te weten te komen over het
Marianum bezoek dan geregeld www.marianum.nl. Hierop vind je nog veel
meer informatie dan er in dit boekje staat. We hopen dat je hierdoor steeds
meer zin krijgt om te starten op onze school.

Social Media
Marianum is ook te vinden op Instagram en Facebook:
Marianum_vmbo_bovenbouw
marianum.scholengemeenschap
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Postadres

Marianum
Postbus 35
7140 AA Groenlo

Bezoekadressen

Locatie onderbouw Groenlo
Deken Hooijmansingel 1
7141 EA Groenlo

		
Locatie onderbouw Lichtenvoorde
Dr. Ariënsstraat 3
7131 XM Lichtenvoorde
Telefoon

0544 477070

E-mail

info@marianum.nl

Conrectoren

Conrector onderbouw vmbo
Lieveke Brücker MEL (standplaats Lichtenvoorde)
l.brucker@marianum.nl

		
Conrector onderbouw havo/vwo
Javier Castilla Martin (standplaats Groenlo)
j.castillamartin@marianum.nl

www.marianum.nl

