Welkom
op onze school!

Natuurlijk kies je
			
voor Marianum!

2022

Informatie voor leerlingen uit groep 7 en 8

Welkom bij

Marianum

2

Voorwoord
Dit boekje is voor jou! Je gaat namelijk 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 echt als je op Marianum start.
Wij wensen je veel lees- en kijkplezier en veel succes bij het maken van een
goede keuze. We hopen je op onze school te mogen begroeten.
Heb je nog vragen na het lezen van deze informatie, mail ons dan.
Met vriendelijke groet,
Bianca Meijeringh, teamleider onderbouw Lichtenvoorde

Groenlo

Lichtenvoorde

Bert Schutten, teamleider onderbouw Groenlo
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Waar staat Marianum voor?
Bij ons staan leerlingen ‘rechtop’ zoals wij dat hier noemen. Je leert hier proactief te zijn en je betrokken te voelen bij je eigen leerproces. Als je bij ons de
school verlaat, weet je wat je wilt bereiken, waar je staat en wat je nodig hebt!
Ook besef je dat je die ander nodig hebt. En dat je net even een stapje meer
zet, dat je óveral kunt leren en dat je je mogelijkheden onderzoekt, ook ‘buiten
de lijntjes’.

Onze docenten
De docenten die je hier op school ontmoet, geven je ruimte, stimuleren je
groei, zorgen ervoor dat je vertrouwen ervaart en stellen je kritische vragen.
Dit alles tot doel om samen te leren en te werken.

Ons onderwijs
Als je bij ons op school komt, leren we je om vanuit je eigen leerdoelen te werken. Bovendien helpen we je keuzes te maken in ons onderwijsprogramma. Je
kunt overal leren en voelt je gestimuleerd om (nieuwe) uitdagingen aan te gaan.
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Leerniveaus
Dakpanklas
Je start op Marianum in een zogenaamde ‘dakpanklas’. Dat betekent dat je in
de onderbouw op twee verschillende niveaus je leerdoelen krijgt aangeboden.
Later, in de bovenbouw, kun je examen doen op één van de volgende
leerniveaus:
basisberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg
mavo
havo
atheneum
gymnasium

Jouw klas
Nadat je bent aangemeld op onze school zoeken wij voor jou de juiste dakpanklas. Je krijgt in jouw klas de ruimte om te ontdekken welk leerniveau uiteindelijk bij je past. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je bij kinderen in de klas
geplaatst kunt worden uit je eigen woonplaats, zodat je samen naar school
kunt fietsen.
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Schema leerniveaus
Hieronder vind je de verschillende dakpanklassen schematisch weergegeven.
Wat er in de groene vakjes staat, is het advies dat wij krijgen over jou van de
basisschool. De blauwe vakjes geven aan in welke klas je uiteindelijk komt bij
ons op school.
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BK = Basisberoepsgerichte leerweg/Kaderberoepsgerichte leerweg – Lichtenvoorde
KM = Kaderberoepsgerichte leerweg/Mavo – Groenlo en Lichtenvoorde
MH: Mavo/Havo – Groenlo en Lichtenvoorde
HA: Havo/Atheneum – Groenlo en Lichtenvoorde
AG: Atheneum/Gymnasium - Groenlo
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Begeleiding
De mentor
Als je bij ons op school komt, krijg je begeleiding van een mentor. Meestal is dit
voor een periode van twee jaar. Samen met jou zorgt de mentor ervoor dat je je
veilig voelt, dat je resultaten naar verwachting zijn en dat je op gezette tijden
een voortgangsgesprek hebt. Tijdens zo’n gesprek bespreekt de mentor met jou
hoe het gaat met leren tot nu toe en hoe je je voelt op school. Ook krijg je iedere
week een 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 de betreffende
docenten moet stellen. Als het gaat om algemene (studie-)vragen kun je bij
iedereen terecht.

Samen

leren
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Vriendschappen
worden gesloten!

‘Hier op school mag je het oudergesprek met mentor en je ouders zelf voorbereiden.
Dat is best spannend om te doen, en ook erg leuk. Vandaag had ik dat gesprek.
Ik mocht zelf beginnen en vertelde over hoe ik het vind op school, hoe ik me voel,
welke vrienden ik al heb gemaakt en welke leerdoelen ik wil halen. Mijn ouders en
de mentor luisterden en mochten na mijn gesprek vragen stellen en vertellen wat
zij ervan vonden’.

Extra ondersteuning
Als het even niet goed met je gaat, is extra ondersteuning (aandacht) welkom.
Hiervoor hebben we bij Marianum:
extra gesprekken/ondersteuning.
extra (instructie-)tijd door de vakdocent.
extra
ondersteuning voor een vak door een bovenbouwleerling (peersup
port).
leerwegondersteuning
(lwoo), speciaal voor leerlingen die (na onderzoek)

hiervoor in aanmerking komen.
Als deze extra ondersteuning onvoldoende is, dan heeft de school ook nog
een aantal specialisten in huis die je verder kunnen helpen. Meer informatie
hierover staat op onze website onder ‘Passend Onderwijs’.
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Jouw schoolweek
Je krijgt les in één van de drie gebouwen van Marianum. In Lichtenvoorde staan twee gebouwen; een onderbouwgebouw en een vmbobovenbouwgebouw. In Groenlo hebben we één gebouw. Als je naar
de onderbouw gaat, kun je kiezen voor de locatie Groenlo of de locatie Lichtenvoorde. Op beide locaties geven we les op alle niveaus. Er
zijn twee uitzonderingen: gymnasium kun je alleen in Groenlo volgen
en vmbo (de basisberoepsgerichte leerweg) is alleen te volgen in
Lichtenvoorde.

Rooster
Als je scho0lweek begint, kijk je in je rooster op je telefoon of je computer (via de Zermelo-app of het programma Zermelo). Je kunt daar
zien op welk tijdstip een les begint, in welk lokaal je moet zijn en van
welke docent je les krijgt. Een les duurt 50 minuten.

Vakken
Iedere dag volg je verschillende vakken. De 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 (indien de coronamaatregelen dit toelaten) 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
10

Acties voor het Goede Doel

Kennismaken met Marianum
Wij organiseren verschillende momenten voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) om
Marianum te leren kennen.

Let’s Go dag
Tijdens de Let’s Go dag kun je alleen of met je klas proeflessen
volgen op verschillende leerniveaus. Je krijgt hiervoor een
uitnodiging via je basisschool.

Hoi!-week
Zit je in groep 7 en ben je nu al benieuwd naar onze school? Marianum
organiseert voor jou of jouw hele klas verschillende rondleidingen door onze
school. Deze vinden plaats in de week van 10 - 14 januari* en in de week van
11 - 14 april*. Meer informatie hierover vind je op onze website www.marianum.nl.

Kennismakingsmoment
Als je besluit om naar Marianum te gaan, word je samen met je groep
uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag. Tijdens deze middag ontmoet je
je mentor, je nieuwe klasgenoten en maak je een ronde door de school.
De uitnodiging voor deze middag ontvang je via je basisschool. Je ouder(s)/
verzorger(s) worden ’s avonds uitgenodigd voor een kennismaking met de
mentor.
maandag 27 juni 2022*: voor leerlingen van 13.30-15.30 uur
maandag 27 juni 2022*: voor ouders/verzorgers van 19.00-20.30 uur

Introductiedagen
Na de zomervakantie 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
onze school, bezoek dan onze speciale open-huis-pagina:
www.marianum.nl/open-huis
*onder voorbehoud i.v.m. nieuwe coronamaatregelen
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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

Teamleiders

Teamleider onderbouw Lichtenvoorde
Bianca Meijeringh
b.meijeringh@marianum.nl

		
Teamleider onderbouw Groenlo
Bert Schutten
b.schutten@marianum.nl

m
 arianum_onderbouw_lv
Marianum_vmbo_bovenbouw
marianumscholengemeenschap
marianum.scholengemeenschap

www.marianum.nl

