Identiteitsbewijs
NA AM

P L A AT S

Maartenscollege Haren

O P LE I D IN G E N

mavo (vmbo-t), havo, vwo-atheneum, vwo-gymnasium,
tweetalig havo en vwo, internationaal onderwijs: IBO
A ANTA L LE E R LIN GE N

1.477

G E B O O R TE DAT U M

1946

Dit is het identiteitsbewijs van het Maartenscollege Haren.
Deze hebben we samen met onze leerlingen ontwikkeld en
je kunt hierin lezen waar de school voor staat en hoe ons
onderwijs eruit ziet.
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planning / voorbereiding
structuur
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We zien ons onderwijs
als een samenspel van
didaktiek, pedagogiek
en organisatie van onze
lessen. Belangrijk daarbij
is voor ons dat we samen
werken en samen leren.
Op het Maartens zorgen we
samen met onze leerlingen
voor inspirerende lessen.
We zorgen voor goed
georganiseerde lessen waar
ruimte is voor creativiteit,
afwisseling, passie en
humor.

Op het Maartens
… is iedere leerling uniek.
… kan iedereen zichzelf zijn.
… gaan we respectvol en positief met elkaar om.
…	kan de leerling zijn of haar eigen kracht ontdekken en
zich breed ontwikkelen.
…	zorgen leerlingen en docenten samen voor goede lessen.
…	kun je er van uit gaan dat je met een meer dan passend
diploma op zak de school verlaat.

Op het Maartens
mag je verwachten dat wij
…leerlingen opleiden tot kritische en verantwoordelijke
wereldburgers.
… ondersteunen bij de vorming en groei van de leerlingen.
… een veilige en plezierige leeromgeving bieden.
… goede en intensieve begeleiding bieden voor leerlingen.
…	gewoon goede opleidingen hebben: mavo, havo,
atheneum, gymnasium, tweetalig havo en vwo en
internationaal onderwijs: IBO.

Goede begeleiding
Alle leerlingen op het Maartens hebben een mentor. Dat
is een docent die jou begeleidt op school en voor jou
en je ouders het eerste aanspreekpunt is. Meteen in de
eerste week van het schooljaar maak je al kennis met
jouw mentor. Ook worden je ouders uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek.
Later in het schooljaar heb je samen met je ouders en
mentor drie keer een voortgangsgesprek. Daarin wordt
bijvoorbeeld naar jouw leerresultaten gekeken, maar hebben
we het ook over hoe het met jou gaat. Dit alles houd je bij
in een persoonlijk portfolio. Daarin komen werkstukken,
doelstellingen die je wilt realiseren, maar ook verslagen van
de gevoerde gesprekken met je mentor. Op die manier kun
jij, maar ook je ouders precies teruglezen welke afspraken er
zijn gemaakt met je mentor. Handig toch?

Maartenscollege
Het volledige identiteitsbewijs van
het Maartenscollege is te lezen op
www.maartenscollege.nl.

Bezoekadres
Maartenscollege
Hemmenlaan 2
9751 NS Haren
Telefoon [050] 537 52 00
info@maartens.nl
www.maartenscollege.nl
Postadres
Maartenscollege
Postbus 6105
9702 HC Groningen

