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Voorwoord
Beste leerling van groep 7 en 8,
Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in onze school. Mijn naam is mevrouw De
Jong en ik ben locatiedirecteur op Maris College Bohemen. Al jaren ben ik
werkzaam op deze mooie school in Den Haag en ben ik trots op onze
leerlingen, mijn docenten en het prachtige gebouw waarin we al meer dan tien
jaar onderwijs bieden.
Naast theorievakken worden er ook praktijkvakken gegeven zoals bijvoorbeeld lichamelijke opvoeding (gym)
en beeldende vorming (BV). Na schooltijd is er iedere dag ruimte voor buitenschoolse sport en mag je na je
laatste les op vrijdag binnenlopen bij Atelier Bohemen om met elkaar allerlei creatieve workshops te volgen!
Of is misschien Theaterklas Bohemen iets voor jou?
Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom is een dag als Paarse Vrijdag, waarmee
we laten zien dat wij voor diversiteit staan, voor ons heel belangrijk. Wij vinden dat een ieder, ongeacht
gender of seksuele voorkeur, het fijn moet kunnen hebben op het Maris College.
Zie je jezelf hier rondlopen? Denk je dat Maris Bohemen de plek is voor jou? Op de middelbare school doe je
namelijk meer dan alleen leren: je maakt vrienden voor het leven en je ontdekt wie je bent en wat je goed
kunt.
Wij willen je hierbij helpen door ons te verbinden aan jouw toekomst! Ben je onder de indruk van onze school
en heb je een kader of tl (mavo)-advies? Meld je dan aan, je bent van harte welkom!
Wat kun je allemaal op onze website vinden en/of bekijken? Je kunt ons mooie gebouw virtueel bekijken. Het
is een bijzonder gebouw met een grote aula en mooie praktijklokalen voor de beroepsgerichte afdelingen.
Ook kan je verschillende filmpjes bekijken om een goed beeld te krijgen van de leerlingen die hier op school
zitten en de lessen die worden gegeven.
N. de Jong
Locatiedirecteur Maris College Bohemen

Algemene informatie
Op de middelbare school werkt het heel anders dan op de basisschool. Je hebt
natuurlijk niet meer één juf of meester, maar allemaal verschillende docenten. Er
komt nog veel meer bij kijken. De start op een middelbare school is altijd best
spannend, maar we proberen je daar wel bij te begeleiden. Het is even wennen, maar
voordat je het weet, voel je je helemaal thuis!

De lessen

Lesrooster

Tussen de lessen door gaat er steeds een bel.
Je pakt dan gauw je tas in, gaat naar een ander
lokaal en krijgt de volgende les. Als je daar
binnenkomt, ga je weer zitten. Je pakt je spullen
voor dat vak en begint weer opnieuw. Zo gaat
het de hele dag door, totdat je uit bent en naar
huis mag. Hoelang je per dag op school zit,
hangt af van je rooster.

Lestijden

Eén les duurt hier 45 minuten. Elke 45 minuten
heb je weer een ander vak van een andere
docent. Het komt ook weleens voor dat je twee
lesuren achter elkaar hetzelfde vak hebt. Dat
noemen we een blokuur.

Telefoon

In de klas mag je telefoon niet hoorbaar en niet
zichtbaar zijn. Het is dus slim om deze
bijvoorbeeld in je locker te bewaren. In de pauze
mag je in de aula en buiten je telefoon natuurlijk
wel gebruiken!

Iedere klas krijgt een eigen rooster. Daar staat op
welke les je hebt, in welk lokaal je zit en van welke
docent je les hebt en of je huiswerk hebt. Het komt
weleens voor dat een docent ziek is. Dan worden de
lessen verschoven. In je agenda in Magister zie je dan
een roosterwijziging.

Lesuur 1: 08.15 - 09.00u
Lesuur 2: 09.00 - 09.45u
Pauze
Lesuur 3: 10.00 - 10.45u
Lesuur 4: 10.45 - 11.30u
Pauze
Lesuur 5: 11.55 - 12.40u
Lesuur 6: 12.40 - 13.25u
Pauze
Lesuur 7: 13.40 - 14.25u
Lesuur 8: 14.25 - 15.10u
Lesuur 9: 15.10 - 15.55u

Lockers
Je hebt vast al wel gehoord
dat je op de middelbare school
met
een
zware
rugzak
thuiskomt. Alle schoolboeken
moet je thuis kaften. Het is wel
handig om je ouders of een
oudere broer of zus te vragen
je hierbij te helpen.
Op school kun je een locker huren. Dit is een klein kluisje
waar je zelf de sleutel van krijgt. Hierin kun je je boeken
bewaren. Dat scheelt veel sjouwen en zo hoeven niet alle
boeken mee naar huis. Dat is handig!
Ook kun je je locker gebruiken om je gymspullen in op te
bergen of je waardevolle spullen in achter te laten tijdens
de les. Alles veilig en netjes opgeborgen.

Magister

Op school gebruiken we het
programma Magister.
Misschien heb je dit weleens
gezien bij een vriendin of
buurjongen. Dit programma
kun je ook als app installeren
op je telefoon. Super handig!
Zo kun je altijd en overal zien
wat je moet leren, wat je
huiswerk is en welke cijfers
je gehaald hebt. Voor jou is
het misschien minder fijn,
maar je ouders kunnen ook
meekijken in Magister.
Je ouders kunnen dus je cijfers zien, maar je ook
helpen bij het maken van een leerplanning. Je tas
inpakken kun je zelf, maar het is misschien wel
handig als je vader of moeder je aan je gymtas
herinnert ;-)

Pauze

Je hebt na elke twee uur les een pauze. Tijdens de pauze
zit je in de aula of in de speciale ruimte voor de brugklas,
waar je lekker op de bank kunt zitten. Wist je dat we hele
lekkere broodjes hebben in onze gezonde kantine?
Wij vinden het belangrijk om onder schooltijd te weten
waar je bent. Voor je ouder(s) is dat ook een fijn idee!
Daarom mag je onder schooltijd, het schoolterrein niet
verlaten.

Schoolvakken
Vakkenpakket

Je volgt volgend schooljaar veertien schoolvakken. We hebben ze even voor je op een rijtje gezet:
Nederlands
Engels
Frans (K/TL en TL)
Biologie
Digi Skills

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Wiskunde
Lichamelijke Opvoeding
Flexlessen

Frans

Voor jullie een nieuw vak. We leren korte gesprekjes
te voeren en oefenen de woorden en zinnen in deze
mooie taal met spelletjes, filmpjes en soms met een
Frans liedje. Natuurlijk maken we ook opdrachten in
het boek en maken soms een quiz of puzzel in het
Frans.

Loopbaanriëntatie en - begeleiding

Bij LOB leer je na te denken over het vervolg van je
studie en een mogelijk beroep.
Ook leren je welke kwaliteiten je beheerst en hoe je
dit kunnen gebruiken voor de toekomst.

Ik vind het leukste vak op school Frans. Wat ik zo
leuk vind aan Frans is de taal die ze spreken. Ook
leer ik en heel mijn klas allemaal woorden. We doen
soms bingo om de getallen te oefenen. We doen
soms ook andere spellen.
Een ander leuk vak vind ik lichamelijke opvoeding.
Het leukste aan gym zijn de spellen; volleybal,
voetbal, speerwerpen, klimmen op de klimmuur en
allerlei andere dingen.
Bradly - 14 jaar

Geschiedenis

Bij het vak geschiedenis leer je in de brugklas alles
over de tijd van de jagers, de Romeinen, de edelen,
de ridders en de ontdekkingsreizigers. Je werkt uit
een werkboek, maar daarnaast is er genoeg ruimte
om te knutselen, posters te maken, kahoots te
spelen en natuurlijk filmpjes te kijken.

Beeldende Vorming
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Mentorles
Rekenen

Nederlands

Tijdens het vak Nederlands leer je goed
communiceren in het Nederlands. Zowel mondeling
als schriftelijk. Je gaat teksten lezen, luisteren,
discussiëren en krijg je ook les in grammatica en
spelling. Natuurlijk gaan we ook boeken lezen en
dan mag je daar een fictiedossier van maken. Heel
leuk om te doen!
In het fictiedossier komt ook een filmverslag. En om
dat te kunnen maken, moeten we ook een film
kijken. Dat doen we dan gewoon in de les.

Engels

Heel veel leuke films, games, YouTubefilmpjes en
websites zijn in het Engels; eigenlijk heb je er elke
dag mee te maken. En daarom is Engels zo
belangrijk en handig! Als je Engels kunt, dan zijn er
zoveel meer leuke dingen om te ontdekken. Tijdens
de Engelse les op het Maris College leer je om in
het Engels te kunnen spreken, schrijven, lezen en
luisteren. Om goede zinnen te kunnen maken moet
je natuurlijk ook grammatica (taalregels) kennen.
Dat is soms wel en beetje saai, maar wel
belangrijk.

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde heb je in de brugklas twee uur per
week. Je leert er de wereld om je heen te
begrijpen. Je leert van alles over het weer, bergen,
rivieren, natuurrampen, verschillende culturen grote
wereldsteden, aardbevingen en verschillende
landen. Daarnaast mag je vaak met de atlas
werken of werk je achter je computer.

Flex
Om na de tweede klas te kunnen kiezen voor een bovenbouwrichting of vakkenpakket is het belangrijk dat je
leert wat er bij je past, waar je goed in bent en waar je talenten liggen. Het is ook belangrijk om te ontdekken
wat er niet bij je past.
We zullen je een beetje uitleggen welke flexvakken je allemaal zult gaan volgen. Flex staat vier uur per week
in je rooster. Bij dit vak worden alle brugklassen gemengd. Zo leer je ook de andere leerlingen snel kennen!

Flex Techniek

Flex Techniek in de eerste klas staat in het teken van
‘werkplaatsvaardigheden’. Je maakt opdrachten waar je
kennis maakt en om leert gaan met verschillende materialen,
gereedschappen en verbindingstechnieken. De opdrachten
zijn vaak trucjes of raadseltjes die je naderhand moet leren
op te lossen. Of je maakt een werkstukje om een
natuurkundig principe te verduidelijken.

Flex Management & Lifestyle

Je maakt kennis met alle onderdelen van deze sector. Van
uiterlijke verzorging tot koken en van babyverzorging tot
omgaan met ouderen. Ontdek de verschillende kanten en
kom erachter of het bij je past. Wellicht zijn je ouders erg blij
als je straks wat meer kunt helpen in huis ;-)

Flex popmuziek

Misschien ligt jouw talent wel in de wereld
van muziek! Je leert bij het flexvak
popmuziek iets over de verschillende
muziekstromen, mag je je eigen rap maken
en leer je de verschillen tussen het
originele liedje en de cover. Durf jij op het
podium te staan? Dat leer je hier!
Misschien is dat in het begin een beetje
spannend, maar uiteindelijk ben je
apetrots!
Popmuziek is natuurlijk meer dan zingen.
Je maakt kennis met verschillende
muziekinstrumenten.

Flex Groen

Een nieuw flexvak op Maris Bohemen
is het vak flex groen. Hierin zal
aandacht worden besteed aan de
natuur, maar uiteraard ook aan thema's
als duurzaamheid en energie. Kijk op
onze Insta voor wat leuke foto's!

Flex Sport, Dienstverlening
& Veiligheid (SDV)

Vind je het leuk om te organiseren en
te presenteren, om anderen te helpen,
durf je leiding te nemen, bezig te zijn
met techniek en eigen filmpjes te
monteren?

Flex

Of lijkt het je leuk om dit te leren? Dan
zit je bij flex SDV op de goede plek! Dit
en nog veel meer leer je in de praktijk
en in de theorie!

Flex Life Skills

Je gaat bij flex Life Skills aan de slag
met verschillende onderwerpen die
heel belangrijk zijn. Het gaat over
onderwerpen als jezelf durven zijn,
presenteren, omgaan met emoties, en
mindfullness komen aan bod. De
lessen
dragen
bij
aan
burgerschapsvorming. Een moeilijk
woord, maar dit betekent eigenlijk dat
we jou willen leren hoe je nu en later
actief en kritisch kan meedoen aan de
maatschappij.

Flex Onderzoek & Ontwerpen

Alle dingen die door de mens gemaakt worden
zijn door iemand ontworpen. Hoe iets eruit ziet
wordt vaak bepaald door de functie die het
heeft. Door te onderzoeken aan welke eisen
een gebruiksvoorwerp moet voldoen, ga je
leren waarom het er zo uit ziet of hoe dat er
precies uit zou moeten zien.
Aan de hand van de ontwerpcirkel leer je hoe je zelf een
gebruiksvoorwerp kunt ontwerpen en maken én hoe je dit het best
aan kunt pakken.

Flexvakken zijn één van de leukste vakken van het Maris
College. Van Management & Lifestyle naar flex Life Skills
en van popmuziek naar Economie & Ondernemen. Deze
flexvakken zijn twee keer in de week. Je hebt twee
verschillende flexvakken in een week. De volgende
periode krijg je twee andere vakken.
Met flexvakken kan je ook hele leuke dingen doen, want
bij de één ga je fitnessen en bij de andere ga je
toneelspelen. En je krijgt alle vakken wel een keer door
het jaar heen. In de tweede klas mag je zelf flexvakken
kiezen die je wil gaan doen.
Selina - 13 jaar

Flex Economie & Ondernemen

Weet je dat heel veel mensen hun geld verdienen door niet voor
een baas te werken, maar door zelf hun onderneming te starten?
Misschien doet één van je ouders of iemand in je familie dat wel.
Voor de sector Economie & Ondernemen gaan we aan de slag
met de module ‘eigen bedrijf’. Je gaat samen met een partner alle
stappen doorlopen om een eigen bedrijf op te zetten. Denk hierbij
aan brainstormen, onderzoek doen, een bedrijfsnaam of logo
verzinnen of een verkoopgesprek voeren.

Plattegrond

aula
Ingang via de grote trap!

Bovenbouw
Op Maris College Bohemen zit je twee jaar in de
onderbouw. Daarna ga je een keuze maken voor
een studierichting of vakkenpakket in de
bovenbouw. Hier wordt een splitsing gemaakt
tussen de kaderberoepsgerichte en theoretische
leerweg. Je hoeft voorlopig nog niet te weten wat
je later wilt worden, maar het kan wel fijn zijn om
te weten welke richtingen we op onze school
allemaal aanbieden. In de bovenbouw ga je ook al
stage lopen. Dat is leuk!

Theoretische Leerweg (mavo)

Het grootste verschil met de kaderrichtingen is dat
je meer theoerievakken krijgt. Daarnaast zul je het
vak Dienstverlening & Producten gaan volgen.
Door dit vak leer je de theorie toe te passen in de
praktijk. Als je leren leuk vindt, je je goed kunt
concentreren en je om kunt gaat met wat grotere
hoeveelheden huiswerk, dan is de theoretische
leerweg wat voor jou.

Maris Sport
Naschoolse sport

Op het Maris College bieden we je de
mogelijkheid om na school te komen sporten. Er
is elke dag wel iets te doen. Als het schooljaar
begonnen is, krijg je te horen wat er allemaal
aangeboden wordt en waar je dus aan mee kunt
doen. Je kunt je dan opgeven bij je gymdocent.

Sportdagen

Elk jaar hebben we sportdagen op school. Voor
elk leerjaar één in het najaar en één in de zomer.
Op deze dagen sport je samen met leerlingen uit
hetzelfde leerjaar en leer je je klasgenoten en
docenten op een andere manier kennen.

Kaderberoepsgerichte Leerwegen
We hebben op Maris College
beroepsgerichte afdelingen.

Bohemen

vier

Management & Lifestyle

Techniek (PIE)

Sport, Dienstverlening &
Veiligheid

Economie & Ondernemen

Gymles

Lichamelijke opvoeding staat in je rooster als LO en
is gewoon een moeilijk woord voor het vak gym. Dat
vak ken je wel van de basisschool. Je krijgt twee keer
per week een gymles van anderhalf uur. In de gymles
komen verschillende onderdelen aan bod. Zo leer je
volleyballen en de salto, houden we een
basketbaltoernooi en gaan we twee periodes buiten
gymmen!
Tijdens de gymles draag je een shirtje van het Maris
College. Dit is een speciaal sportshirt in de kleur
blauw. Je koopt dit shirtje zelf via de website aan het
begin van het schooljaar. Je mag zelf kiezen of je
een korte of lange broek aan doet. Als hij maar zwart
is en lekker zit tijdens het sporten natuurlijk!

Dit maakt ons extra bijzonder
Theaterklas

Wil je graag toneel leren spelen? Of vind je
het leuk om op het podium te staan? Meld je
dan aan voor Theaterklas Bohemen.

Je krijgt vier uur per week lessen in theatervaardigheden.
Je leert onder andere omgaan met theaterteksten en de
verschillen tussen acteren voor op het toneel of voor op
film.
Vragen? theaterklasbohemen@mariscollege.nl

Zorg

Wij streven ernaar dat jij de school met een diploma verlaat. Wij doen er alles aan dat samen met jou en je
ouders te bereiken. Het kan zijn dat je toch wat problemen ervaart op school. Gelukkig zijn er veel mensen
om je te helpen. Allereerst natuurlijk je mentor. De remedial teacher kan je helpen bij problemen met taal
en/of rekenen en bij emotionele problemen kun je naast je mentor ook terecht bij de coördinator passend
onderwijs, vertrouwenspersoon of teamleider.

Schoolfeesten

Soms is het tijd voor een feestje! Een moment om
samen met je klasgenoten even niet aan je
huiswerk te denken. Elk jaar vieren we een
winterfeest, een feest in februari en sluiten we het
jaar af met het grote zomerfeest. Ben jij er bij
volgend jaar?

Schoolreizen

Naast de uitstapjes dicht bij huis kun je in je
examenjaar ook mee op een buitenlandreis! Zo zijn we
de afgelopen jaren met de vierde klassers op
wintersport geweest, naar Disneyland Parijs, maar ook
naar Polen!

Kunst & Cultuur
Maris Moves

Maris Moves is de dansgroep van het Maris College die al sinds 2013 bestaat! Alle leerlingen van het Maris
College mogen meedoen en het is gratis. Je leert dansen in verschillende dansstijlen. Leerlingen van Maris
Moves verzorgen meerdere optredens gedurende een schooljaar. Denk hierbij aan het Your Stage Festival
en misschien zelfs wel een optreden op Parkpop!

Beeldende Vorming

Iedereen in de brugklas krijgt het vak beeldende vorming. Hier ga je vooral veel tekenen en schilderen, maar
we werken ook met hout, klei en karton. Ook ga je dansen, zingen en toneelspelen. Bij beeldende vorming
werk je aan je creatieve en muzikale talent.

Atelier Bohemen

Elke vrijdagmiddag wordt er een gratis activiteit
aangeboden waar alle leerlingen van Maris Bohemen
aan mee mogen doen. Je kunt hierbij denken aan
activiteiten als knutselen, bakken, muziekles, klimmen,
theater etc. Hierdoor krijg je de kans om talenten te
ontwikkelen die bij andere lessen niet aan bod komen.
Kom je volgend jaar ook een keer meedoen?

De mentor
Mentoraat

Zoals je ondertussen weet, heb je op de middelbare school veel verschillende docenten. Toch is er ieder jaar
één docent die net wat belangrijker is voor jou en je klas. Deze docent noemen we de mentor. Je mentor
zorgt voor een heleboel dingen. Zo zorgt de mentor er vooral voor dat het gezellig is in de klas en iedereen
het fijn heeft. De mentor heeft regelmatig contact met je ouders en bespreekt met jou en je ouders je rapport.
Je mentor geeft je ook altijd een bepaald vak. Misschien is het wel de docent Nederlands of geschiedenis. Je
hebt dan naast die lessen ook nog een mentoruur met de mentor en de klas. Je kunt in het mentoruur ook
vragen stellen als je iets niet begrijpt.

Kennismakingsmiddag

Als je bij ons op school komt volgend jaar, dan word je uitgenodigd voor een
kennismakingsmiddag in juli. Je ziet dan voor het eerst je nieuwe klasgenoten en je
ontmoet de mentor. Een spannend, maar ook heel erg leuk moment, want
misschien maak je meteen al wel nieuwe vrienden!

Tips van onze leerlingen
'Je hoeft niet bang te
zijn! Doe gewoon wat
er gevraagd wordt en
het komt allemaal
goed!'

'Zodra je de
plattegrond krijgt,
zet het als je
achtergrond!'

'Probeer met iedereen
te praten bij de
ontmoetingsdag'

'Gewoon jezelf
blijven en het komt
goed'

'Wees jezelf en ga
je alsjeblieft niet
veranderen voor
anderen'
'Just be calm, don't
stress or anything.
Neem niet al je
boeken mee naar
school, want ja...
je rug'

'Geen rugzak kopen
die groter is dan je
lichaam, is niet
nodig, echt niet'

'Neem genoeg eten mee
en/of geld om eten te
halen, want je gaat
eeeeecht honger krijgen!'

'Neem een kluisje!'

'Praatjes proberen
te maken met
anderen en
gezellig doen. Zo
kreeg ik veel goeie
vriend(inn)en'

Wij verbinden ons aan jouw toekomst!

Werkweek

In september gaan we elk jaar met alle brugklassen op
werkweek. Vier dagen lang verblijven we in de Zonnewende in
Sint-Michielsgestel. Tijdens deze dagen kun je je klasgenoten en
je mentor goed leren kennen.
We gaan sporten, buiten spelen, naar Den Bosch, een feestje
vieren, een boswandeling maken, maar je leert op werkweek
natuurlijk ook heel veel! Zo volg je lesjes en krijg je uitleg over de
prachtige
Sint-Janskathedraal
in
Den
Bosch.
Op
woensdagmiddag mag je zelf een activiteit kiezen en sluiten we
de week af met een bonte avond.

Elk jaar gaan leerlingen uit de vierde klas mee
als hulpmentor!

Voor jou is het misschien best spannend om een paar dagen weg
te zijn van thuis. Dit geldt vaak ook voor je ouders. Toch zal je
merken dat je het al snel naar je zin hebt en dat de dagen
omvliegen!

Social Media
Als school zijn we ook actief op de sociale media. Zo plaatsen we officiële berichten op
Facebook, maar de gezellige, grappige en dagelijkse berichten zie je vooral langskomen op
Instagram (@mariscollegebohemen).
Mochten je ouders dus ook tijdens de werkweek een beetje mee willen kijken? Laat ze dan
eens een bezoekje brengen aan onze Instagrampagina.

Jezelf kunnen zijn
Maris College Bohemen is een openbare school. Dat betekent dat
iedere leerling en docent welkom is op onze school en dat we geen
speciale godsdienst of levensovertuiging uitdragen. Wij vinden het op
school juist belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. We geloven dat
we veel kunnen leren van elkaar door goed naar elkaar te luisteren.
We zijn een school met diverse leerlingen en we werken er hard aan
iedereen zich thuis te laten voelen. Aandacht voor elkaars
achtergrond en cultuur staat geregeld centraal in de gegeven lessen,
maar ook in buitenschoolse activiteiten en projectweken omarmen
we de verschillen onderling.

Speciale aandacht gaat er elk jaar uit naar Paarse Vrijdag. Deze dag is in het
leven geroepen om de seksuele en genderdiversiteit van leerlingen te
steunen. Elk jaar roepen we onze leerlingen op om in het paars gekleed op
school te komen om iedereen die dat nodig heeft een hart onder de riem te
steken. Jezelf kunnen zijn: daar maken we ons op Maris Bohemen hard voor!

Begeleiding & Coaching
Alle brugklassers moeten wennen aan de hoeveelheid huiswerk en het plannen
van het leerwerk. Tijdens de eerste periode word je hierbij geholpen door je
mentor en de vakdocenten. Bovendien kan er thuis misschien iemand helpen.
Soms lukt het niet om je huiswerk thuis goed te maken, terwijl je daar wel heel
erg je best voor doet. Dan kan het zijn dat je daar wat ondersteuning van school
bij nodig hebt.
Op Maris College Bohemen bieden we huiswerkbegeleiding en coaching aan.
Dit gaat altijd in overleg met je mentor, teamleider en de Coördinator Passend Onderwijs. Het starten van
huiswerkbegeleiding of coaching start altijd pas na de herfstvakantie, zodat je eerst zelf de kans krijgt om het
te proberen.

Shoppen voor de brugklas
Gymkleding

Gymschoenen voor
binnen en buiten
Maris gymshirt
Zwarte broek
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Alle Maris kleding is te krijgen via de website.

Wist je dat je ook zo’n mooie paarse trui cadeau krijgt
als je op onze school wordt aangenomen?

Wij zijn het Maris College
Maris College Bohemen maakt deel uit van het Maris College; een school met zes locaties langs de kust van
Den Haag. Kleinschalige locaties met ieder een eigen specifiek onderwijsprogramma van hoge kwaliteit.
Op Maris College Bohemen worden de kaderberoepsgerichte leerweg (KL) en de theoretische leerweg
aangeboden (TL/mavo). Leerlingen met een dubbeladvies (KL t/m TL) zullen starten in een kansklas (KGT)
waar je zowel cijfers op kader als op TL-niveau krijgt.
Het Maris College heeft gezellige
gebouwen waar je elkaar tegenkomt en
elkaar leert kennen. Duidelijke regels
zorgen voor een plezierige sfeer op school.
De school is goed bereikbaar met de fiets
en het openbaar vervoer. Je fiets staat in
een
bewaakte
fietsenstalling.
Maris
Bohemen staat in een mooie wijk en
beschikt over prachtige praktijklokalen. Hier
krijgen onze leerlingen in de flexvakken alle
mogelijkheden om hun talenten te
ontdekken. Onze school is een modern
gebouw met ernaast maar liefst twee
gymzalen,
een
eigen
danszaal,
fitnessruimte en sportvelden.
De lessen volg je in mooie lokalen of in grote praktijkruimtes met bijvoorbeeld een
keuken, een kappershoek of een kantoor. Daar breng je je kennis in de praktijk. En
natuurlijk maken we volop gebruik van digitale schoolborden en computers. In de
pauzes zit je in de lichte centraal gelegen aula of lekker buiten op de tribunetrap.
Wij hebben oog voor ieder kind als individu. We bieden kansrijk onderwijs, gericht op de
toekomst.

Samen in beweging voor kansrijk onderwijs

Email
a.gerbranda
@mariscollege.nl

Instagram
@mariscollegebohemen

Theaterklas
theaterklasbohemen
@mariscollege.nl
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