
welke niveau's hebben jullie?

in de brugklas mavo heb je Duits en Engels. Bij Delta is Frans nog een keuzevak

zijn er veel toetsen

Per vak verschilt het hoeveel toetsen er zijn. Vaak hebben talen wat meer toetsen dan exacte vakken.

welk gebouw komen de brugklassers?

Het gebouw aan de Duizendschoon voor Vita Brugklassen, De Delta brugklassen zitten aan de Zilverschoon

wat doen jullie extra voor kinderen met dyslectie

Leerlingen met dyslexie kunnen begeleiding krijgen van onze dyslexiespecialist

 en kunnen gebruik maken van hulpmiddelen. 

wat voor plus vakken zijn er

we hebben sport plus, Explore plus en expressie plus als plusvakken

kom je meteen in een combi klas als je vita gaat doen

Als je voor Vita kiest kom je in een Mavo/Havo of een Havo/VWO brugklas

als je kiest voor sport+ krijg je dan ook nog creatieve vakken?

je krijgt dan nog gewoon creatieve vakken (techniek, muziek, beeldende vorming)

hebben jullie Spaanse lessen?

 Ja je kunt bij ons Spaans doen in beide stromen, bij Vita alleen in havo atheneum.

wat is stamgroep?

met stamgroep bedoelen we bij Delta je mentorklas. Dit is de klas waarin je 3 jaar bij zit. 

Ik heb een mavo advies, kom ik ook bij leerlingen in de klas met mavo-havo niveau?

als je mavo advies hebt ben je meer dan welkom en kom je inderdaad in de mavo/havo brugklas

begrijp ik het goed dat met Delta alle niveaus in dezelfde stamgroep zitten?

Ja dat klopt. Bij Delta zit je met alle niveaus in dezelfde stamgroep.

Jullie noemen het MAVO, maar dit is toch het zelfde als VMBO-TL? Dus kunnen kinderen met VMBO-TL advies ook bij jullie terecht?

VMBO-TL is gelijk aan Mavo

Hoe wordt de overstap ervaren van de onderbouw naar de bovenbouw als je delta volgt?

De eerste groep Delta leerlingen ervaren dit als positief. 

wat voor een diploma krijg je als je delta afrond

Na drie jaar Delta ga je naar 4 mavo, 4 havo of 4 vwo. Dan pas ga je een diploma halen. 

Waar staan de aanmeldformulieren?

De aanmeldformulieren kan je downloaden op onze website. 

krijg je op de eerste schooldag iemand die je helpt en rondleid?

voor de vakantie kom je al een keertje kennismaken met je klas. 

Na de vakantie ken je dus al een aantal leerlingen. Je mentor zal de eerste dagen degene zijn die je begeleidt!

Zijn er ook excursies en/of uitstapjes voor bepaalde lessen?

Op het Mheenpark organiseren wij veel excursies. Soms zijn het 1-daagse excursies, 

maar in klas 3 organiseren wij ook meerdaagse excursies. 

kun je een school laptop kopen?

Wij verkopen geen schoollaptops! Wij werken met het BYOD (BRing Your Own Device) systeem.  

Dit betekent dat jij met ieder apparaat mag komen. Echter adviseren wij wel een laptop 

waar je goed met Office 365 kunt werken

Werken jullie ook met luisterboeken? 

Leerlingen met dyslexie mogen gebruik maken van luisterboeken.

hoe lang zijn de pauzes?

bij Vita hebben we twee pauzes: 20 en 30 minuten. Bij Delta is het twee keer een half uur.

 Maar bij Delta is de schooldag ook langer. 

Als je havo advies hebt, kom je dan in een mavo/havo klas of een havo/vwo klas bij vita?

Als je havo advies hebt kom je in principe in de H/A brugklas. 

De leerlingen die in de M/H brugklas komen hebben een mavo of een mavo/havo advies

Hoeveel keer in de week krijg ik Sport+?



in klas 1 heb je 1x keer 80 minuten Sport+ in het tweede jaar heb je twee keer 80-minuten Sport+ per week. 

hoe werkt het bij delta als er 3 niveaus door elkaar in de klas zitten. 

Hoe wordt iedereen op zijn haar niveau uitgedaagd?

 de lessen volg je bij je eigen niveau. 

De mentorles, projectles en kunstvakken en gym volg je wel met drie niveaus bij elkaar. 

is de havo vwo vita brugklas 1 jaar? vanaf wanneer maak je de toetsen op je eigen niveau

We hebben een tweejarige brugperiode. 

Je maakt vanaf halverwege klas 2 havo/atheneum toetsen op je eigen niveau!

Wat zijn de lestijden?

We krijgen veel vragen over de schooltijden. Bij beide stromen start je om 8.30 uur. 

Bij Vita stoppen de lessen om 14.45 uur en bij Delta stoppen we om 16.00 uur.

Is er een maximaal aantal leerlingen die jullie aannemen?

iedereen kan zich aanmelden. Er is geen maximum aantal leerlingen voor delta of vita.

kun je de mavo in zijn geheel volgen op het Mheenpark of moet je dan ook naar de andere locatie?

De Mavo opleiding kan je op Mheenpark afronden. 

Na 4 jaar verlaat je dan onze school met een Mavo-diploma.



Jullie noemen het MAVO, maar dit is toch het zelfde als VMBO-TL? Dus kunnen kinderen met VMBO-TL advies ook bij jullie terecht?




