
Prijsvraag
Mondriaan Nieuwe Stijl
Naast de reguliere lessen op onze school bieden we twee uur in de 
week op een speelse en actieve manier een leerlijn aan waarin je vanaf 
de brugklas werkt aan het ontdekken van jouw talenten. In het eerste 
jaar maak je kennis met de vier modules: technologie, sport, kunst of 
ondernemen en je kiest er twee in het tweede jaar. Na het volgen van 
deze uren ben je goed voorbereid op de keuzevakken waar je in de 
bovenbouw voor gaat kiezen en op wat je moet kunnen op het 
vervolgonderwijs. Je volgt deze uren twee uur per week in vier blokken 
van tien weken per jaar.

Tijdens deze lessen oefen je ook extra de vaardigheden die nodig zijn in 
de bovenbouw en je vervolgopleiding: samenwerken, creëren, 
onderzoeken, ondernemen en presenteren. Na het volgen van deze 
uren ben je goed voorbereid op de keuzevakken waar je in de 
bovenbouw voor gaat kiezen en op wat je moet kunnen op het 
vervolgonderwijs. 

Maar wat is het toch lastig om een goede naam te bedenken, eentje die 
precies zegt waar het tijdens Mondriaan Nieuwe Stijl om gaat en ook 
nog eens bij onze school past. Wie kan deze naam nu beter bedenken 
dan jullie, de leerlingen die deze lessen gaan volgen. Bedenk jij de 
nieuwe naam voor onze Mondriaan Nieuwe Stijl? Degene die de meest 
passende naam bedenkt mag op kosten van het Mondriaan College 
schoolspullen voor het nieuwe schooljaar uitzoeken.

Vul via het formulier uiterlijk vrijdag 15 januari de door jou bedachte 
naam voor Mondriaan Nieuwe Stijl in. 

Op donderdag 21 januari maken wij op onze site bekend wie de best 
passende naam heeft bedacht. TECHNOLOGIE

SPORT

KUNST

ONDERNEMEN



Vul hieronder uiterlijk vrijdag 15 januari de door jou bedachte naam voor Mondriaan Nieuwe Stijl in. 
Op donderdag 21 januari maken wij op onze site bekend wie de best passende naam heeft bedacht. 

https://mondriaan.hethooghuis.nl/naam-mondriaan-nieuwe-stijl/

