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Ontdek jezelf
en de wereld
om je heen
Het Maaslandcollege bestaat 
inmiddels al 75 jaar. Al die tijd 
hebben we maar één doel voor 
ogen gehad: Een school zijn waar 
je je gezien en gehoord voelt, met 
goed onderwijs. We zijn er niet voor 
onszelf, we zijn er voor jou.  
Wij weten dat jij uniek bent en we 
gaan samen ontdekken wat je nodig 
hebt om optimaal te kunnen leren. 

Daarnaast weten we dat jij keuzevrijheid nodig hebt 

om je belangstelling en talenten tot bloei te laten 

komen. Wij geloven dat jij pas echt tot je recht komt 

in een omgeving waar je samen kunt leren en leven. 

Waar je serieus genomen wordt en waar mensen zien 

wat jij allemaal in je hebt. Ons onderwijs is ontwikkeld 

door en in samenwerking met de Hogeschool Arnhem 

Nijmegen en de Radboud Universiteit. Onze aanpak 

noemen we ‘GO’. We nodigen jou van harte uit om 

ons onderwijs te komen ervaren en willen graag onze 

school aan jou laten zien. Wij zijn er helemaal klaar 

voor: Let’s GO!  

Namens Team Maaslandcollege

Cathelijne Beekmans, rector



Let’s GO!
GO Maaslandcollege is er voor 
mavo, havo en vwo, zowel 
Nederlandstalig als tweetalig (tto).

GO is onderwijs dat echt bij jou past. 
Het gaat om jou: wie ben je, wat kun 
je, wat vind je interessant? 

Om dat te ontdekken, krijg je een coach. Samen met 

je coach bespreek je elke week op een vast moment 

je resultaten en je planning. En natuurlijk hoe het 

met jou persoonlijk gaat. Samen bekijk je wat jij nodig 

hebt; soms wat meer begeleiding, soms wat meer 

keuzevrijheid of juist meer zelfstandigheid. En wat zo 

fijn is: we kijken vooral naar wat je heel goed kunt. 

Dus Engels op havo- en wiskunde op mavo-niveau? 

Dat kan! Word je graag extra uitgedaagd? Dan zorgen 

we daarvoor!

Je hebt elke dag een vast rooster. Huiswerk maak je 

deels al op school, en ook leren voor toetsen kun je 

op school doen onder begeleiding van een vakdocent. 

Wij helpen je een planning te maken voor als er 

huiswerk overblijft, zodat je jouw tijd perfect leert 

indelen. 

Je lessen krijg je in een speciaal brugklasgebouw. 

Je voelt je daarom al snel thuis op het Maaslandcollege.

Go? 
Wat is dat?







In de brugklas begin je bijna elke dag samen met 

je klas en je coach. Jouw coach volgt hoe het met 

je gaat en bespreekt je programma en activiteiten 

voor die dag. Jij kunt delen wat je leuk vindt, wat 

nog moeilijk is, waar je staat met je planning, en 

hoe het met jou gaat. Je bespreekt ook hoe je de 

leerstof gaat aanpakken. Zo krijg je grip op je eigen 

leerprogramma, haal je jouw leerdoelen, raak je 

vertrouwd met de groep en ontdek je met wie 

je goed kunt samenwerken. Leren doe je op het 

Maaslandcollege namelijk samen.

Ook je ouders hebben een belangrijke rol bij jouw 

ontwikkeling. Ze kennen jou immers het langst en het 

best van iedereen. Je ouders kunnen de verslagen 

van de coachgesprekken lezen en er zelf ook een 

opmerking bij plaatsen. Daarnaast is het mogelijk 

dat ze aanschuiven bij het wekelijks coachgesprek. 

Elk half jaar is er een driehoeksgesprek met jou, je 

ouders en je coach, waarin je samen terugkijkt op 

het afgelopen half jaar en waarin we je leerdoelen 

bespreken.

Door de wekelijkse coaching zien we meteen hoe  

het met je gaat. Ook hebben we heel korte lijntjes  

met je ouders. Dat is een groot voordeel omdat je  

zo goed begeleid wordt bij je eigen onderwijs. 

Daardoor krijg je ook veel meer plezier in het leren!

Leren 
doe je samen





Luister

Het maaslandcollege
ontdek en beleef



Bij veel schoolvakken werk je met je 
laptop. Vaak heb je daarbij ook nog 
een “echt” werkboek, dus je werkt 
zowel digitaal als op papier. Ook de 
manier van les krijgen verschilt: 
Soms maak je zelf opdrachten, 
soms doe je onderzoek in groepjes, 
soms doe je een quiz met de hele 
klas… Er is genoeg variatie waardoor 
het altijd interessant blijft.

Voor elk vak zijn er vaklessen, waarin de vakdocent 

de leerstof met je doorneemt. De docent kan dan 

instructie geven, een verhaal vertellen, samen met jou 

opdrachten maken of andere leeractiviteiten doen. 

Daarnaast zijn er flexlessen. Tijdens een flexles mag 

je zelf kiezen aan welk vak je gaat werken. Je kunt dan 

bijvoorbeeld extra uitleg krijgen van de docent, of 

zelfstandig een opdracht maken, of alvast leren voor 

een toets. Die keuze maak je niet alleen, maar altijd 

samen met jouw eigen coach en in overleg met de 

vakdocent.

Hoe zien de 
lessen eruit?

• Je eigen coach

• Je start de dag samen met je klas

• Speciaal brugklasgebouw

• Werken op eigen niveau en tempo

• Huiswerk maak je vaak al op school

• Alle niveaus op dezelfde locatie

• Een fijne sfeer waar je je snel thuisvoelt

Typisch
Maasland





Belangrijke data

 vrijdag 27 januari 2023  /  van 16:00 tot 21:00 uur
Open dag

woensdag 30 november 2022  /  start 19:00 uur

informatieavond TTO
Tweetalig Onderwijs

woensdag 16 november 2022  /  start 19:00 uur
informatieavonden

  donderdag 17 november 2022  /  start 19:00 uur

  vrijdag 4 november 2022  /  start 14:00 uur

proeflessen

woensdag 14 december 2022  /  start 14:00 uur

donderdag 19 januari 2023  /  start 14:00 uur

Schrijf je in via
onze website

Wil je ervaren hoe het Maaslandcollege is? 
Reserveer snel een plaatsje via 

www.maaslandcollege.nl



Tweetalig 
Onderwijs
Ben jij toe aan een échte uitdaging? 
Wil je alles leren over de wereld en 
de mensen die er wonen? En wil je 
supergoed Engels leren? 

• Tot 800 uur Engels per jaar 

•  Maak kennis met internationale tradities  

en culturen 

•  Verbreed je horizon en ontmoet de wereld 

in het leslokaal 

• Native speaker docenten

Al ruim 25 jaar is het Maaslandcollege een school 

met tweetalig onderwijs (tto). Je kunt al onze niveaus 

(mavo, havo en vwo) ook tweetalig volgen. Er zijn 

maar weinig scholen in Nederland die dat kunnen en 

mogen! In het tto volg je meer dan 50% van de lessen 

in het Engels, en richten de lessen zich nóg meer op 

de wereld om ons heen. Verder krijg je extra Engels 

van “native speakers” (docenten uit de Engelstalige 

wereld) en zijn er extra internationale activiteiten, 

zoals bijvoorbeeld de Engelandreis in de brugklas,  

een uitwisseling en een internationale stage. 

Door zoveel les in het Engels te krijgen, spreek je al 

snel vloeiend Engels. In je eindexamenjaar doe je dan 

ook een extra examen waarmee je aantoont dat je 

het Engels op topniveau beheerst.

Tweetalig Onderwijs leidt jou op tot wereldburger. 

Je ontwikkelt een open, brede blik op de wereld.

Je doet kennis op over tradities, gebruiken 

en politieke werkelijkheden elders; en over 

grensoverschrijdende thema’s zoals duurzaamheid, 

veiligheid, schaarste en migratie. Ook word je je 

ervan bewust hoe het er in ons eigen land aan 

toe gaat: je bekijkt de Nederlandse democratie 

door een lokale, nationale én internationale bril. 

Verder krijg je vaardigheden mee als debatteren, 

onderhandelen, speechen en betogen schrijven, 

allemaal in een internationale context. Dit bereiken 

we door de wereld dagelijks de school in te brengen 

en omgekeerd, door jou de wereld in te sturen.

Als je actief  
de wereld wilt

ontdekken



We begrijpen dat je nu erg benieuwd bent. We willen 

je dan ook uitnodigen om het Maaslandcollege 

zelf te komen ervaren. Hiervoor organiseren we 

de Proeflessen. Tijdens deze middagen kun je 

meemaken hoe het is om tijdens het leren zélf keuzes 

te kunnen maken. Reserveer snel een plekje via onze 

website, want de plaatsen zijn beperkt.

Kom ook samen met je ouder(s) 
naar de Open Dag op vrijdag  
27 januari 2023 

Voor jou en je ouders/verzorgers zijn er ook speciale 

informatieavonden waar we alles uitleggen over het 

Maaslandcollege en er is een informatieavond over 

Tweetalig Onderwijs. Zie alle data in deze brochure  

en schrijf je in via onze website! 

Vind je het fijner om ook op een ander moment 

persoonlijk met ons kennis te maken? Dat kan!  

Je kunt ons bellen (0412-667070), mailen  

(info@maaslandcollege.nl), of een DM sturen op 

Facebook of Instagram. Onze deur staat altijd open! 

Wil je meer weten over het 
Maaslandcollege? Kijk dan op onze 
website www.maaslandcollege.nl.

Kom het zelf
Meemaken!

meer weten?
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Vianenstraat 1   5342 AJ  Oss   0412 66 70 70   info@maaslandcollege.nl   www.maaslandcollege.nl

GO Maaslandcollege!

Met onze persoonlijke manier van leren is het Maaslandcollege uniek in 
Oss en omgeving. Niet zo vreemd, want het Maaslandcollege is al sinds 
haar oprichting een school die kwaliteit levert en onderwijs innoveert.  

Zo waren we de eerste met hoger onderwijs voor meisjes (MMS), zijn we de 
eerste (en enige) school voor mavo/havo/vwo op één locatie, en bieden wij 

tweetalig onderwijs (tto) voor alle leerrichtingen. Oss is een innovatieve 
maakstad waar werken, leren en ontwikkelen de grote kracht vormen. 

Het Maaslandcollege staat al 75 jaar midden in die traditie.


