BERGSCHENHOEK
BERGSCHENHOEK

Hier leer
je voor
het leven

christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo

WAT MAAKT MELANCHTHON
BERGSCHENHOEK ZO BIJZONDER?
Elke school heeft een eigen sfeer en een eigen manier
van leven, leren en werken. Zo ook Melanchthon
Bergschenhoek. We werken vanuit de relaties naar
prestaties en bieden een breed programma
met veel plussen!

•
•
•

ADVANCED
LANGUAGES

•

Wil je extra les krijgen in Engels,
Frans of Duits op een internationaal
erkend niveau?

•

•

•
Op havo, atheneum en gymnasium
kun je meedoen met één van
onderstaande plusprogramma’s.
Hiermee behaal je een officieel
certificaat, een waardevol
document!
•
•
•

Anglia en Cambridge English
Delf (Frans), uitgegeven door
het Franse ministerie van
onderwijs
Goethe (Duits), uitgegeven door
het Goethe instituut

•
•
•
•
•
•

Gymnasium-, atheneum- en havo/vwo brugklassen
Technasium: Onderzoek en Ontwerpen
als examenvak
Lessen van 75 minuten, dus tijd om goed in een
onderwerp te duiken
Werken op je eigen laptop, maar ook met
boeken en schriften
Verbanden leggen tussen allerlei
vakken tijdens de projectlessen
Mentoren begeleiden je met
persoonlijke zaken
en studievaardigheden
Werken aan competenties zoals
reflecteren, presenteren,
samenwerken, onderzoeken
en zelfverantwoordelijk leren
Laat jezelf zien tijdens o.a. presentaties,
voorstellingen en Melanchthon Open Podium
WON Akademie: wetenschapsoriëntatie vanaf
de brugklas
Muziek als examenvak
Diverse buitenlandse reizen naar bijvoorbeeld
Griekenland, Barcelona, Berlijn, Rome en Praag
Plusprogramma’s in onder- en bovenbouw
Een licht en modern gebouw, waar je je snel
thuis voelt

GYMNASIUM
In de gymnasiumbrugklas krijg je al Latijn en maak je
kennis met de cultuur van de Grieken en Romeinen.
In leerjaar 2 en 3 volg je naast Latijn ook Grieks.
Er staan diverse culturele uitstapjes op het programma.
Zo ontdek je verbanden tussen de klassieke cultuur en
de (hedendaagse) kunst, muziek, drama en architectuur.
Tijdens de gymnasiumdag ga je de diepte in met een
thema uit de klassieke oudheid. In de bovenbouw kun je
op reis naar Rome of Griekenland. Het gymnasium is
een goede voorbereiding op een vervolgstudie zoals een
talenstudie, rechten, geneeskunde of psychologie.

ONDERZOEK &
ONTWERPEN
TALEN

KOKEN

PLUS

KUNST

PROGRAMMA’S

ONDERNEMEN

MUZIEK

TECHNASIUM
Wie graag vernieuwende oplossingen zoekt en creatief,
ondernemend en technisch is, kan voor Onderzoek en
Ontwerpen kiezen. Je krijgt een realistische opdracht van
een bedrijf. Je werkt in teams, ontdekt je eigen talenten
en wordt breed voorbereid op een technische studie.
Onderzoek en Ontwerpen is een examenvak op havo,
atheneum en gymnasium. Aan het eind van leerjaar 1
kies je of je voor het Technasium gaat.

WE HEBBEN
VERSCHILLENDE
BRUGKLASSEN

• HAVO/VWO
• ATHENEUM
• GYMNASIUM
In welke brugklas je komt, hangt af van het
advies van de basisschool. Elke brugklas
heeft 2 mentoren. De mentor is de spil in
de begeleiding en geeft ook de mentorles.
In deze lessen leer je bijvoorbeeld hoe jij je
huiswerk kunt organiseren. Ook bespreek
je hoe je op een goede manier met elkaar
omgaat in de klas.

KOM JE
KENNISMAKEN?
Fijn dat je geïnteresseerd bent. Nu wil je
natuurlijk nog kijken of Melanchthon
Bergschenhoek in het echt net zo leuk is!
We begrijpen hoe belangrijk het is om hier de
sfeer te proeven voor je jouw keuze maakt.
Daarom willen we je graag uitnodigen op
onze voorlichtingsmomenten. Op www.
melanchthon.nl/bergschenhoek/data-opendagen vind je de meest actuele informatie.

DIGITAAL AANMELDEN

GYMNASIUMMIDDAG
Voor vwo-leerlingen (groep 8) met interesse
in gymnasium: woensdag 25 januari 2023.
Je kunt je vanaf 1 december 2022 opgeven
voor de gymnasiummiddag via de link op
onze website.

VRAGEN?
Stuur dan een e-mail naar mw. J.M. Tromp,
afdelingshoofd leerjaar 1:
jtromp@melanchthon.nl

Vanaf 20 februari 2023 kun je je digitaal
aanmelden. Je ontvangt dan een uitnodiging
voor een intakegesprek in april 2023.

Melanchthon Bergschenhoek
De Zijde 3, 2662 EB Bergschenhoek
010 - 249 22 60
bergschenhoek@melanchthon.nl

Bezoek ook onze website:
WWW.MELANCHTHON.NL/BERGSCHENHOEK

