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Maerlant 
Showcase 
DO 3 NOV  
17:00 – 20:30

Provo-
dagen
DI 1 T/M DO 3 NOV  
13:15 – 15:15 

Informatie-
avond 
DI 24 JAN   
19:30 – 21:30 

Open 
Dag
ZA 28 JAN  
09:30 – 13:00



Maerlant Showcase 
DO 3 NOV 17:00 – 20:30
voor: ouder plus groep 8-kind

Ontmoet de experts van het Maer-
lant. De avond begint met een 
opening in de aula van de school, 
met soep en een broodje. Daarna ga 
je de school in voor expert-sessies 
van 30 minuten. Je kan je vooraf 
inschrijven voor twee sessies. Kies 
een pitch over een onderwerp zoals 
duurzaamheid of digitale geletterd-
heid of maak bijvoorbeeld kennis 
met de Robotica-leerlingen.

Provodagen 
DI 1 T/M DO 3 NOV 13:15 – 15:15  
voor: klassen groep 8 

Doe mee met drie proeflessen van 
verschillende vakken op school. 
Denk aan een Franse les, een proefje 
bij Scheikunde of je eerste echte les 
Wiskunde. Het kan zijn dat je al een 
bezoek brengt met je eigen basis-
school. Vraag dit na bij jouw juf of 
meester. Doet jouw basisschool  
hier niet aan mee? Geen probleem! 
Dan ben je welkom op woensdag. 
Inschrijven gaat via onze brugklas-
coördinator.

Informatie avond  
DI 24 JAN 19:30 – 21:30 
voor: ouders  
(ook oriënterend groep 7)  

In minder dan een uur vertellen rector 
Rebecca van den Berg en brugklas-
coördinator Nienke de Waard over de 
gang van zaken op het Maerlant. Hoe 
is de school georganiseerd? Hoe ziet 
een loopbaan eruit? Hoe is de 
begeleiding? Een praktische avond 
met veel basisinformatie. Aansluitend 
is er tijd voor vragen aan docenten.

Open Dag
ZA 28 JAN 09:30 – 13:00
voor: ouders plus kind  
(ook oriënterend groep 7)

Tijdens de Open Dag van het  
Maer lant kan je proeflessen doen, 
een rondleiding volgen en op veel 
verschillende manieren kennisma-
ken met de Maerlanders. Ook zie je 
onze commissies in actie! Het Eco-
Team houdt zich bezig met het 
verduurzamen van onze school en 
De Goede Doelencommissie deelt  
succesvolle acties. Ga op speeddate 
met (mentor  )leerlingen die een in-
kijkje geven in bijvoorbeeld hun eigen
locker, of laten zien wat ze maken bij 
Kunst. Als laatste vieren wij ook graag 
met jullie ons 105-jarig bestaan!  

Op onze website maerlant-lyceum.nl kan je 
je inschrijven voor een nieuwsbrief rondom
onze activiteiten voor toekomstige Maerlanders.


