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Jouw toekomst lanceren

Voel je dat je meer kunt? Hogerop wilt komen? Op 
volle snelheid? Lanceer jezelf bij het Mondriaan 

College. Na het behalen van je vmbo-t diploma kun 
je instappen in het speciale havo-

doorstroomprogramma. 

Ready... set... go...!

Ondernemend in de wereld

Ondernemen is meer dan geld verdienen. Het 
gaat ook over lef en durf. Het avontuur opzoeken. 

Sneller en slimmer zijn. Weten hoe de wereld 
draait. Het Mondriaan College is als enige in de 
wijde omgeving van Oss een VECON Business 

School. We bieden daarmee extra mogelijkheden 
om je te ontwikkelen tot een ondernemend mens. 

Het Mondriaan College geeft jouw ambitie de 
beste kickstart!

Feel the Mondriaan Vibe!

Lekker in je vel zitten. Samen. Met iedereen om 
je heen. Dat vinden we belangrijk. Want het 
gaat niet alléén maar om succesvol leren en 

presteren. We zorgen ervoor dat je straks 
helemaal klaar bent voor de wereld. In balans 

en vol energie. 

Beloofd.
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Voorwoord
Beste jongens en meisjes, beste ouders/verzorgers,

Het Mondriaan College is een school die gelooft in jouw talenten, en die 
het belangrijk vindt dat je die talenten ook goed moet kunnen laten 
zien. Wij willen je graag helpen om je juist hierin verder te ontwikkelen. 
Wij maken tijd op het Mondriaan om te Denken en Doen.  Met elkaar 
gaan we ontdekken wat jouw kwaliteiten zijn en dat DOEN we niet 
alleen in de les.

Als je bij ons op school komt, start je in de eerste klas havo of in de 
dakpanklas mavo/havo. Tijdens de tweejarige, flexibele brugperiode 
kun je laten zien wat je in huis hebt. Bij ons stroom je vanuit het eerste 
jaar in de tweejarige-brugklas in principe altijd door naar een hoger 
leerjaar. Zo heb je ruim de tijd om te wennen aan de overstap van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het gaat op het Mondriaan 
College niet alleen maar om het leren in de lessen. Wij helpen je ook 
graag bij jouw persoonlijke ontwikkeling. We willen dat je goed in je vel 
zit, want dat maakt de kans op goede resultaten een stuk groter. Bij dit 
alles is goed contact tussen school, ouders en jou belangrijk: we zijn er 
voor jou! Je mentor is hierbij het eerste aanspreekpunt.

Je schooltijd moet een tijd zijn waar je met plezier naar uitkijkt en op 
terug kunt kijken Wij gaan uit van kansen. Jij ook? 
Dan zien we elkaar in het nieuwe schooljaar

Namens ons team, 

Robbert van der Veer, directeur Mondriaan College
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Waarvoor staat het Mondriaan 
College?

Op het Mondriaan leer je DOEN! Eén 
dag per week geven we doeners alle 
ruimte. Met ‘doen’ bedoelen we 
vaardigheden in praktijk brengen, door 
ontwerpen in 2D én 3D, programmeren 
en projectmatig werken aan 
levensechte opdrachten. In de 
onderbouw hebben we PALET-uren 
voor ondernemen, sport, kunst en 
technologie op de DOE-dag. In de 
bovenbouw bouwen we dat uit in ons 
20/80 learning-programma. Op de 
mavo met een praktijkvak, op de havo 
met praktische vaardigheden die je op 
het hbo heel goed van pas komen. 
Zodoende leer je van alles waarmee je 
in de wereld vooruit kunt.

Het draait bij ons op school niet alleen 
om kennis en vaardigheden. Wij helpen 
je ook graag bij jouw persoonlijke 
ontwikkeling. Je leert bijvoorbeeld je 
vaardigheden op het gebied van 
studiehouding en studievaardigheden 
te versterken. Jouw schooltijd moet 
een tijd zijn waar je naar uitkijkt en met 
plezier op terug kunt kijken. Een tijd 
van kansen krijgen en groeien.

Wij zien altijd kansen. Jij ook? 

Wat biedt het Mondriaan College?

Het Mondriaan College is een school voor havo en mavo, 
een school voor denkers én doeners, waar je het 
vertrouwen krijgt om je kansen te grijpen. Je bent welkom 
bij ons op school als je het advies havo/vwo, havo, vmbo-t of 
vmbo-t/havo hebt gekregen.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.

Hoofdonderwerp 
Titel
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Waarom heb je bij ons een tweejarige, 
flexibele brugperiode?

Naast ons vaardighedenonderwijs, zijn wij een school die 
gelooft in kansen. We willen dat je het beste uit jezelf leert 
halen en we geloven dat kansen bieden hier een belangrijk 
onderdeel van is. Je blijft dus niet snel zitten en stroomt als het 
even kan door van mavo naar havo. We geven je door middel 
van onze tweejarige brugklas genoeg tijd om je te ontwikkelen 
en door te kunnen stromen en we stimuleren de overstap van 
mavo 4 naar havo 4. 

Brugklas havo
Met een eenduidig havo-advies of een havo/vwo-advies kom je in de 
havo-brugklas. Je bent bezig met kennisverwerving én vooral ook met 
DOEN. je ontwikkelt vaardigheden zoals samenwerken, creatief denken, 
onderzoeken, ondernemen en presenteren. Vanaf de eerste tot en met 
de vijfde klas havo bereiden we je voor op het hbo.

Brugklas mavo/havo
Als je advies vmbo-t/havo is, mag je (samen met je ouders) kiezen in 
welke brugklas je komt: de gecombineerde mavo/havo-klas of de havo-
klas. Met een vmbo-t-advies kom je in de mavo/havo-klas. Deze flexibele 
brugklas duurt één of twee jaar, aan het einde van ieder jaar is er een 
moment waarop je door kan stromen. Je krijgt de mogelijkheid om het 
havo-instapprogramma te volgen en krijgt dan extra les in de kernvakken 
Nederlands, Engels en wiskunde. 
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Naast deze vakken ga je twee uur in 
de week op een actieve manier 
ontdekken wat jouw talenten zijn 
tijdens de PALET uren (zie voor meer 
informatie hierover vraag 7.) Voor 
toetsen is een rooster opgesteld dat 
voorkomt dat je week overladen 
wordt. 

Je mentor ziet je klas twee keer per 
week in een studie-/mentorles. 
Tijdens deze uren is er aandacht voor 
studievaardigheden, is er ruimte voor 
gesprekken over doelen en voortgang, 
zowel van de groep als geheel en van 
leerlingen individueel.

Welke lessen volg je in de 
onderbouw mavo/havo en 
havo?

In de eerste klas krijg je de talen 
Nederlands, Engels en Frans. 
Daarnaast krijg je wiskunde, 
geschiedenis, aardrijkskunde, 
biologie, sport, beeldende vorming, 
muziek en science. In de tweede 
klas komen daar de vakken Duits en 
economie bij.

Hoe zien de lesroosters 
eruit?

Op het voortgezet onderwijs zijn 
de schooltijden anders dan op de 
basisschool. Je krijgt maximaal 9 
uur les per dag. Het eerste lesuur 
begint bij ons om 8.30 uur en het 
laatste eindigt om 16.15 uur. Het 
eerste schooljaar streven we 
ernaar dat je uiterlijk om 15.30 
uur uit bent.

Tijdens je eerste twee jaar heb je 
ook geen tussenuren. De lessen 
duren 45 minuten. Zo houden we 
het rooster flexibel en bieden we 
je voldoende afwisseling op een 
dag. In totaal heb je 32 of 33 
lesuren per week.
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45 minuten rooster Verkort rooster (40 minuten)

1e lesuur 08:30 - 09:15 1e lesuur 08:30 - 09:10

2e lesuur 09:15 - 10:00 2e lesuur 09:10 - 09:50

3e lesuur 10:00 - 10:45 3e lesuur 09:50 - 10:30

1e pauze 10:45 - 11:00 1e pauze 10:30 - 10:50

4e lesuur 11:00 - 11:45 4e lesuur 10:50 - 11:30

5e lesuur 11:45 - 12:30 5e lesuur 11:30 - 12:10

2e pauze 12:30 - 13:00 6e lesuur 12:10 - 12:50

6e lesuur 13:00 - 13:45

Incidenteel maakt het Mondriaan 

College gebruik van verkorte 

lessen.

7e lesuur 13:45 - 14:30

3e pauze 14:30 - 14:45

8e lesuur 14:45 - 15:30

9e lesuur 15:30 - 16:15

Lestijden



Hoe geven we vorm aan ons 
onderwijs?

BYOD: Bring Your Own Device
Het is op onze school verreweg het 
handigste om een eigen device in 
eigendom te hebben. Het 
Mondriaan College heeft hiervoor 
een regeling met Rent Company. Je 
neemt dan dus elke dag een device 
mee naar school om mee te werken. 
We werken in een goede mix van 
boeken en digitale leermiddelen. 
Onze docenten zijn zo beter is staat 
om:
• je te laten werken in je eigen 

tempo en op je eigen niveau
• je te laten werken met 

verschillende leerstijlen
• je spelenderwijs te laten leren 

(quiz-vormen, games, simulaties)
• afwisselende werkvormen te 

gebruiken
• multimedia in de les te gebruiken

Voor leerlingen met leerproblemen, 
zoals dyslexie, is een device ook een 
prima hulpmiddel.

PALET
Op het Mondriaan volg je naast de 
gewone lessen ook een programma 
waarin DOEN centraal staat. In de 
onderbouw noemen we dat PALET. 
Tijdens dit dagdeel maak je kennis met 
ondernemen, sport, kunst en 
technologie. Hierbij onderneem je 
allerlei verrassende activiteiten, die 
vaak op de praktijk zijn gericht. Dit is 
ook een leuke en actieve break in je 
schoolweek. 

20/80 learning
In de bovenbouw krijg je een 20/80 
learning-programma aangeboden: vier 
dagen theorie en één dag veelzijdige 
activiteiten. Tijdens de 20/80-lessen 
ontdek je nog beter wie jij wilt zijn en 
wat jouw interesses zijn. Bijna 
spelenderwijs vorm je je steeds meer 
een beeld van hoe jouw toekomst eruit 
zou kunnen zien. 
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Hoe bereiden wij je voor op de toekomst?

Op school gaat het om méér dan het behalen van je diploma. Je doet 
in die tijd een heleboel levenservaring op. Daarom richt ons onderwijs 
zich ook op jouw ontwikkeling als mens. Dit leidt ertoe dat jij je gedrag 
beter leert sturen en inzicht krijgt in je wat je al kan en in wat je nog 
onder de knie moet krijgen. Dat zie je overal in ons onderwijs terug. 
Wij willen dat je groeit vanuit vertrouwen.

We doen er alles aan om het beste in jou naar boven te halen, zodat je onderwijs 
volgt op het niveau dat recht doet aan jouw mogelijkheden. Samen met jou 
zorgen we ervoor dat jij klaar bent voor de toekomst. 

VECON Business School   
Sinds 2017 is het Mondriaan College een VECON Business School, gericht op het 
leren ondernemen. In de brugklas kun je bijvoorbeeld al tijdens de PALET-uren je 
eerste bedrijfje starten. In de bovenbouw breng je dit bij Business verder in de 
praktijk. Je leert onder andere hoe je winst maakt, hoe boekhouden werkt en 
hoe je een ondernemingsplan schrijft. Je krijgt certificaten die je bij sommige 
vervolgopleidingen studiepunten opleveren.

Geo Future School
Sinds september 2020 zijn we ook een ‘Geo Future School’ (GFS) in oprichting. 
Het GFS-programma is ontwikkeld door het Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Zo kunnen onze leerlingen kennismaken 
met grote, vakoverstijgende vraagstukken op het gebied van klimaatverandering, 
gezondheid, globalisering, energie, water, voedsel, steden, logistiek en 
geopolitiek. 

Cambridge Engels
We besteden, als je wel een extra uitdaging aan kan,  vanaf klas 2 uitgebreid 
aandacht aan Cambridge Engels, dit kun je naast je gewone lessen Engels volgen. 
Je volgt dus extra lesuren Engels. Tijdens deze lessen ga je aan de slag met: 
communication workshops, drama, creative writing, literature, games, projects, 
role plays,  Cambridge-method, and more. Het diploma of certificaat dat je voor 
Cambridge engels eind Havo 5 kunt halen wordt wereldwijd erkend. Deze 
diploma’s en certificaten worden afgegeven door de universiteit van Cambridge 
en zijn internationaal erkend. Als je wilt gaan studeren op een 
buitenlandse/Engelstalige opleiding, kun je hiermee aantonen dat je Engels van 
een goed niveau is en dat is belangrijk voor de toelating.
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Hoe kunnen je ouders jouw resultaten volgen?

In ons leerlingvolgsysteem SOM houden we alle resultaten en 
gegevens van onze leerlingen bij. SOMtoday is je digitale 
contactomgeving met school. Alle werkwijzers, je huiswerk, 
berichten van je mentor of docenten kun je hier vinden. Je 
ouders kunnen hier ook op inloggen. Ze kunnen op elk 
gewenst moment je resultaten en je aan- en afwezigheid zien. 
Dankzij SOM kunnen je mentor, je docenten en je ouders de 
vinger aan de pols houden. Het geeft een nauwkeurig beeld 
van je leervorderingen. 

Wij vinden het belangrijk dat jij leert om de regisseur te 
worden van jouw eigen leerproces: wat is mijn eigen leerdoel? 
hoe is het leren gegaan? welke feedback hebben mijn 
docenten voor mij? Wat is de volgende stap?
Je docenten geven je feedback en je mentor leert je om je 
eigen leerdoelen te beschrijven. Deze doelen verwerk je in je 
portfolio in het programma Peppels. Zo wordt zichtbaar of je 
ontwikkeling verloopt zoals verwacht. Jouw doelen en groei 
presenteer je tijdens de voortgangsgesprekken, waar jij een 
grote rol speelt. Het gaat immers om jouw leerproces. De 
lijntjes tussen school (mentor), ouders en leerlingen zijn kort. 
Jouw ontwikkeling is een gezamenlijke taak. We vinden het 
belangrijk dat je je goed voelt. Je mentor komt in de brugklas 
op huisbezoek en stuurt regelmatig een mentormail naar alle 
ouders en leerlingen van de mentorklas. Zo blijven je ouders 
goed op de hoogte van wat er speelt en voelen ze ook thuis 
iets van de Mondriaan vibe.

Ons schooljaar bestaat uit twee periodes. In de onderbouw 
krijg je tweemaal per jaar een cijferrapport, aan het einde van 
iedere periode. De cijfers worden bepaald op basis van een 
doorlopend cijfergemiddelde. Alle toetsen, opdrachten en 
werkstukken tellen mee voor de overgang naar een volgend 
leerjaar. Tweemaal per jaar nodigt je mentor je ouders uit 
voor een voortgangsgesprek. Eenmaal per jaar kunnen je 
ouders, als er gerichte vakspecifieke vragen zijn, in gesprek 
met vakdocenten. 

Wat houdt het havo-instapprogramma in?

Als je je bij ons aanmeldt voor de dakpanklas 
mavo/havo, volg je het havo-instapprogramma. 
Het havo-instapprogramma is een 
begeleidingsprogramma voor Nederlands, 
wiskunde en Engels.

In dit programma krijg je stof aangeboden die de 
overstap naar het havo voor jou vergemakkelijkt.

Het havo-instapprogramma volg je in het eerste 
halfjaar tijdens de reguliere lessen Nederlands, 
Engels en wiskunde. In het tweede halfjaar is dit 
een extra vak op het rooster als je mogelijk de 
overstap naar havo 2 gaat maken. Je krijgt in onze 
dakpanklas twee jaar kans om je talenten te 
ontwikkelen.

Als al na één jaar duidelijk is dat havo de beste 
keuze is voor jou, word je bevorderd naar 2 havo. 
Als je meer tijd nodig hebt, ga je in het tweede 
jaar verder met mavo/havo en kun je ervoor 
kiezen het havo-instapprogramma in klas 2 te 
volgen naast je reguliere rooster. Aan het eind van 
je tweede jaar kijken we wat het beste bij je past: 
havo of mavo. Je kunt hoe dan ook beide 
opleidingen bij ons op school afmaken. 

.

Hoe onderhouden wij 
contact met je ouders?

De mentor is de spil in onze begeleiding. 
Je mentor kent je goed. Hij of zij 
stimuleert jou het beste uit jezelf te 
halen. Je mentor is op de hoogte van je 
persoonlijke omstandigheden en staat 
als eerste klaar om je te helpen bij het 
oplossen van problemen. Ook volgt je 
mentor je leerprestaties van alle vakken. 
Door middel van de maandelijkse 
mentormail zorgt je mentor ervoor dat 
je ouders op de hoogte blijven van wat 
er speelt in de klas. Andersom is hij of zij 
ook het eerste aanspreekpunt voor je 
ouders. Wij hechten veel waarde aan 
korte lijnen en een goed contact tussen 
ouders en school. Jouw ontwikkeling is 
een gezamenlijke taak. Daarbij is 
regelmatig contact een must!
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Wat houdt het doorstroomprogramma naar havo 4 -Mavo XL- in?

We vinden het belangrijk je de kans krijgt om na de mavo ook nog havo te doen, 
zodat je binnen 6 jaar zowel een mavo als een havodiploma kan halen! Dus 
stimuleren we de doorstroom net als in de mavo/havo klassen in de 
onderbouw, ook in de bovenbouw van het vmbo (mavo 4). Alle mavoleerlingen 
doen bij ons examen in zeven vakken.

Om je te helpen door te stromen naar havo, hebben we een 
doorstroomprogramma ontwikkeld waarbij je de havo leert kennen, maar ook 
goed weet wat je na havo kunt doen. Als je na het halen van je vmbo-diploma 
besluit om naar havo te gaan, volg je twee jaar een doorstroomprogramma dat 
zich richt op twee zaken: voorbereiding op het centraal eindexamen en het 
aanleren van hbo-vaardigheden, zodat je succesvol bent in het hoger 
beroepsonderwijs.

Kom je van een andere locatie, zoals Stadion of Heesch, dan ben je na het 
behalen van je vmbo-t diploma van harte welkom op onze havo. Elk schooljaar 
zien we dat onze doorstroomleerlingen heel succesvol zijn. Wist je dat bijna 70% 
van onze leerlingen in de havo-bovenbouw een vmbo-t of vmbo-t/havo-
achtergrond heeft? Daarin zijn wij echt uniek!

Als bij aanmelding blijkt dat wij niet 

aan de ondersteuningsbehoefte 

kunnen voldoen, krijgen ouders van 

ons een passend vervolgadvies. Wij 

begeleiden ouders en hun 

zoon/dochter ook actief in de overstap 

naar de andere school. Meer 

informatie over Passend Onderwijs en 

over rechten van ouders is te vinden 

op 

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Hoe gaan we om met 
Passend Onderwijs?

Voor alle leerlingen is er 
basisondersteuning. Om zowel 
voor leerling, ouders als school op 
tijd helder te krijgen of er in lichte 
of hogere mate extra steun nodig 
is, vragen wij ouders, zo vroeg 
mogelijk in het jaar contact met 
ons op te nemen. Dit kan al vanaf 
de start van groep 8. In een 
persoonlijk gesprek met de 
ondersteuningscoördinator wordt 
de ondersteuningsbehoefte in 
kaart gebracht en worden er met 
ouders afspraken gemaakt over 
het vervolg, bijvoorbeeld het 
opvragen van nadere informatie of 
overleg met de basisschool. 

8

1211

http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/


Welke buitenschoolse activiteiten zijn er?

De sfeer op onze school is open, eerlijk en 
laagdrempelig. Het contact tussen jou en je docenten 
verloopt heel gemoedelijk. Je kunt jezelf zijn. Met zo’n 
850 leerlingen zijn we een overzichtelijke school in een 
groot gebouw. Met oog op je persoonlijke ontwikkeling 
en sociale ontwikkeling heb je bij ons alle ruimte, 
letterlijk en figuurlijk.
Daarom bieden we naast de lessen andere activiteiten 
aan tijdens twee activiteitenweken. Op cultureel gebied 
organiseren we onder andere exposities beeldende 
kunst. We hebben ook een schoolband, en we doen 
mee met Kunstrally Cross in Oss. Op internationaal 
gebied zijn er culturele reizen. Bovendien zijn we er 
trots op dat we een topsportvriendelijke school zijn.
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Hoe ziet onze begeleiding 
eruit?

Elke leerling kan een moment in 
zijn/haar leven hebben waarop het 
even niet lekker loopt. Dit kan te 
maken hebben met slechtere 
resultaten, met problemen in de 
sociale omgang met klasgenoten, een 
tijdelijke dip in het zelfvertrouwen of 
problemen in de thuissituatie. Jij, je 
ouders en je docenten kunnen altijd 
contact opnemen met je mentor. Deze 
kijkt dan samen met jou en je ouders, 
en eventueel met je docenten, welke 
stappen nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat het weer goed gaat. Indien 
nodig kan je mentor daarbij advies 
inwinnen bij de 
ondersteuningscoördinator of een 
aanmelding doen bij het 
zorgadviesteam. 

In het zorgadviesteam worden 
leerlingen besproken voor wie de 
reguliere mentor-begeleiding niet 
voldoende blijkt te zijn. Dit gebeurt op 
verzoek van de mentor en ouders. Het 
zorgadviesteam adviseert en verwijst 
indien nodig naar interne of externe 
begeleiding. Interne begeleiding 
verzorgen wij vanuit Pluspunt

13
Wat houdt Pluspunt in? 

Met “Pluspunt” wordt het totaal aan 
maatwerktrajecten bedoeld die mogelijk maken 
dat de leerling succesvol deelneemt aan het 
reguliere onderwijsproces. Inhoud, duur en 
intensiteit volgen uit specifieke 
ondersteuningsbehoeften van een leerling. Het is 
bedoeld voor leerlingen die op zich al aardig in 
staat zijn de transfer te maken van begeleiding 
naar de reguliere lessituatie, maar daar wel nog 
lichte extra ondersteuning bij nodig hebben. 
Begeleiding kan gericht zijn op gedrag maar ook op 
functioneren binnen de lessituatie op didactisch, 
sociaal-emotioneel en/of lichamelijk niveau. 
Dankzij het veelzijdig aanbod binnen de 
trajectvoorziening kunnen zij met kortdurende 
(meer of minder intensieve interventies) of 
langdurige maar beperkt intensieve interventies 
hun schoolloopbaan binnen het reguliere 
onderwijsproces doorlopen.

Pluspunt is herkenbaar binnen de locatie als een 
zichtbare, laagdrempelige voorziening bestaande 
uit een fysieke plek voor leerlingen en 
ondersteuners. Er wordt volgens een duidelijk, 
praktisch werkbaar stappenplan gewerkt om 
signalering, instroom, monitoring, evaluatie en 
uitstroom te borgen. De ondersteuning is zowel 
gericht op de leerling, als ook op de professionals.

14
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Wat is het 20/80 
learning-programma?

20/80 learning-programma
In de bovenbouw volg je ons 20/80-
programma. Je hebt dan vier dagen ‘gewoon’ 
les en je werkt één dag per week in 
projectvorm aan allerlei vaardigheden. Je volgt 
modules voor jouw persoonlijke ontwikkeling. 
In de middag werk je op de havo aan 
projecten die aansluiten op het profiel dat je 
in de bovenbouw hebt gekozen. Op de mavo 
werk je vooral aan je praktijkvak. Dit 20/80-
programma maakt leren nog leuker; het geeft 
je meer keuzemogelijkheden én een 
voorsprong in de wereld van morgen. 
Doormiddel van onderzoekend leren werk je 
samen aan projecten,  je richt je eigen 
politieke partij op,  organiseert een festival en 
gaat op buitenlandse reis. Uiteindelijk komt dit 
allemaal samen in je profielwerkstuk. Je sluit 
dit vernieuwende onderwijsprogramma af met 
een landelijk erkend certificaat.

Verdiepende stroom 20/80 learning (havo)  
Binnen het 20/80 learning-programma kun je 
kiezen je uit 5 verdiepende stromen: Arts 
(IAC), Business (IBC), Global (IGC), Science 
(ISC) en Technology (ITC). De I staat voor 
International en de C voor College. Welke 
richting je ook kiest, tijdens de 20/80-lesdag 
halen we de buitenwereld de school in, door 
middel van gastdocenten of we gaan zelf op 
pad naar bedrijven of instellingen. 

17Wat houdt PALET in?

PALET
In de onderbouw ben je één dagdeel per week bezig met PALET. 
Je maakt dan kennis met vier profielen: ondernemen, sport, 
kunst en technologie. Je gaat vooral dingen DOEN. Tijdens deze 
momenten ontdek je jouw interesses en kwaliteiten. Naast deze 
vaardigheidslessen volg je natuurlijk ook al je reguliere lessen om je 
een goede basis mee te geven. 

Kunst 
Je gaat de wereld van de kunst en cultuur verkennen. Je gaat aan de 
slag met 2D en 3D opdrachten die verder en dieper gaan dan de 
opdrachten in de lessen Beeldende Vorming. Ook is er aandacht voor 
een multimediaproduct.

Sport
Je komt in aanraking met allerlei takken van sport binnen de 
samenleving, zoals skiën, tennissen, padellen, mountainbiken en 
martial arts. Zo kun je ervaren waarvoor je sport en de vaardigheden 
die je hierbij nodig hebt allemaal in kan zetten.

Technologie 
Je werkt samen aan projecten zoals bijvoorbeeld het bouwen van een 
elektrische skelter en het leren programmeren van Lego Mindstorms. 
En die ervaringen en kennis pas je toe bij het ontwerpen van een 
kermisattractie die je met Fischer Techniek gaat bouwen. 

Ondernemen 
Je wordt ondergedompeld in de wereld van economie en 
ondernemen. Je leert samen projectmatig te werken aan 
verschillende afwisselende opdrachten en er komen gastsprekers, die 
zelf ondernemer zijn vertellen over hun ervaringen. En misschien 
geeft zo’n gastspreker jullie wel een levensechte opdracht om uit te 
werken.
In het tweede leerjaar kies je op basis van je ervaringen uit het eerste 
jaar twee stromingen om mee verder te gaan. Tijdens de Paleturen in 
de tweede klas krijg je verdiepende opdrachten om nog meer 
ervaring, vaardigheden en kennis op te doen. Je bent de eerste twee 
jaar dus een dagdeel per week bezig met praktische vaardigheden. 
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Wat zijn de jaarlijkse kosten?

Schoolboeken 
Je schoolboeken zijn gratis. Dat heeft de overheid enkele jaren geleden bepaald. Het 
Mondriaan College gebruikt de boeken van boekhandel Iddink. 

Aanschaf laptop
Je hebt een laptop nodig om onderwijs te kunnen volgen. Het Mondriaan College heeft 
hiervoor een regeling met Rent Company. De kosten zijn afhankelijk van de soort laptop 
je koopt of huurt. Ieder jaar wordt er door Rent Company een nieuw aanbod 
samengesteld. Het aanbod en de kosten zijn begin juni bekend.

De vakkosten
Voor vakkosten staat een bedrag van € 29,- dat voor de leerlingen van alle leerjaren gelijk 
is en waaruit extra lesmaterialen als klassikale abonnementen, verbruiksartikelen, PALET-
uren, gastsprekers etc. worden betaald. 

Brugklasactiviteit
Begin van de eerste klas heb je een brugklasactiviteit waarvan de kosten € 10,00 
bedragen. 

Kluishuur
Leerlingen maken gebruik van een kluisje. De kluishuur bedraagt € 10,00 per jaar. 
Wanneer je geen gebruik maakt van een kluisje hoef je het ook niet te betalen.

Vrijwillig ouderbijdrage
We vragen je ouders een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Het huidige schooljaar 
bedraagt die € 69,-, afhankelijk van het leerjaar. Die ouderbijdrage gebruiken we voor 
allerlei dingen die wij belangrijk vinden voor onze leerlingen, maar waarvoor de 
overheid onvoldoende geld geeft. Voorbeelden zijn mentoractiviteiten met de klas, 
culturele vieringen, toneelvoorstellingen, activiteiten binnen de activiteitenweken, de 
traditionele Mondriaandag, een bijdrage aan het jaarboek voor examenleerlingen, 
ondersteuning van de Ouderraad en de Leerlingenraad, een bijdrage aan de 
Mediatheek, introductieactiviteiten, deelname aan specifieke vak wedstrijden en 
Olympiades, introductieactiviteiten, projectweek, excursies, etc. 

Internationalisering
Wanneer je in vmbo-t 4 of havo 4 zit ga je een week naar het buitenland. De kosten van 
de buitenlandse reizen bedragen +/- € 350,00 voor dit schooljaar.
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DIGITAAL AANMELDEN
Hebben jullie samen al een keuze gemaakt? Dan vertellen we je hieronder graag meer over 
het digitale aanmeldingsproces bij Het Hooghuis. Als u uw zoon of dochter wil aanmelden 
voor het Voortgezet Onderwijs, kan dat heel eenvoudig op de site
Link om aan te melden: Aanmelden | Oss – VO (aanmeldapplicatie.nl)

Digitaal aanmelden voor klas 1 (brugklas) 2022-2023 – Per 1 maart 2022
Zit uw zoon/dochter in groep 8 van de basisschool en wilt u hem of haar aanmelden voor 
het voortgezet onderwijs in Oss, dan kan dat vanaf 1 maart op de site: https://oss-
vo.aanmeldapplicatie.nl/ 

INDIEN U DOOR OMSTANDIGHEDEN NIET DIGITAAL KUNT AANMELDEN.
Indien u door omstandigheden niet digitaal kunt aanmelden, bent u met uw zoon/dochter 
welkom op het Mondriaan College. Daar wordt u geholpen met het voltooien van het 
aanmeldingsproces.

De deuren zijn open op:
Woensdag 9 maart, tussen 15.00 uur en 17.00 uur
Donderdag 10 maart, tussen 15.00 uur en 17.00 uur

Let op: we gaan er, vanwege de huidige coronamaatregelen, vanuit dat u zich digitaal 
aanmeldt. Bovengenoemde opties voor hulp met het aanmelden op de scholen zijn 
uitzonderingen.

Handtekening van ouder/verzorger plaatsen bij de inschrijving is via dit digitale systeem nog 
niet mogelijk. Omdat we die handtekening officieel moeten hebben, gaan we dit in het 
voorjaar per school organiseren. Je krijgt hiervoor automatisch een bericht via de school. 
Maak je geen zorgen dat je digitale aanmelding daardoor nog niet definitief is; de 
aanmelding voldoet aan alle eisen en je krijgt een bevestigingsmail zodra de aanmelding is 
voltooid. 
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AANMELDEN

Mondriaanlaan 1
5342 CN  Oss

Tel: 0412-224190

infomondriaancollege@hethooghuis.nl
https://mondriaan.hethooghuis.nl

STAP 1: DIGITAAL AANMELDEN
Link om aan te melden: Aanmelden | Oss – VO (aanmeldapplicatie.nl)
Vanaf een week voor de aanmeldingen kunt u via de site uw zoon/dochter digitaal 
aanmelden op een voortgezet onderwijsschool in Oss of Heesch. U wordt stap voor 
stap meegenomen hoe de aanmelding in zijn werk gaat.
Voor het aanmelden heeft u een aantal documenten nodig, zoals een geldig 
identiteitsbewijs van uw kind en formulieren van de basisschool. Zorg ervoor dat u 
deze documenten bij de hand heeft.
Indien u twee kinderen aanmeldt, dan heeft u voor elk kind een apart e-mailadres 
nodig. U kunt dus niet twee kinderen aanmelden met één e-mailadres.
U krijgt de vraag om een wachtwoord te kiezen en in te vullen. U wordt dan 
geregistreerd. Dit maakt het mogelijk om tijdens het invullen te stoppen en later 
verder te gaan. De gegevens worden steeds tussentijds opgeslagen zodra u op de 
knop “Volgende” heeft geklikt. Wijzigingen blijven mogelijk tot u de aanmelding 
definitief heeft ingeleverd.
Succes met het digitaal aanmelden van uw zoon/dochter!

STAP 2: DOCUMENTEN UPLOADEN
Van de basisschool heeft u een aantal formulieren ontvangen:
– Advies en aanvullende kenmerken (AAK)
– Toelichting op Advies en aanvullende kenmerken (TAAK)
Op deze formulieren van de basisschool staat informatie over uw zoon/dochter die 
we nodig hebben voor de overdracht naar de middelbare school. Zo kunnen wij uw 
zoon/dochter goed begeleiden bij de overstap.
Wij verzoeken u deze formulieren tijdens het aanmeldproces te uploaden als 
bijlagen.
Daarnaast is het mogelijk om eventuele onderzoeksrapporten of andere relevante 
gegevens te uploaden.

STAP 3: AANMELDING VOLTOOIEN
Wanneer u de digitale aanmelding heeft voltooid, ontvangt u van ons een digitale e-
mailbevestiging. Normaal gesproken ontvangen wij u op onze aanmelddagen graag 
op onze school en zet u als ouder/verzorger een handtekening. Helaas is dat 
momenteel niet mogelijk. In plaats van een handtekening, geldt het invullen van dit 
formulier en het digitaal inleveren als een definitief akkoord. Op een later tijdstip 
ontvangen we graag een definitieve handtekening, de school informeert u nog 
daarover.

Na uw aanmelding zal de school met u contact opnemen. 

https://oss-vo.aanmeldapplicatie.nl/
https://oss-vo.aanmeldapplicatie.nl/

