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OVER DE
GROENE HART
TOPMAVO
De Groene Hart Topmavo is een leuke en uitdagende school waar
je alle kansen krijgt om te leren en te werken aan vaardigheden.
Denk hierbij aan samenwerken, plannen, presenteren, onderzoek
doen en reflecteren. Dat doe je in alle leerjaren en zeker tijdens
de Topuren (Talenten ontwikkelen tot Prestaties).
We zitten sinds januari 2019 in een fonkelnieuw en gezellig
schoolgebouw waar je alles vindt om zo goed mogelijk te
leren: lichte, prettige lokalen, leerpleinen, prachtige kunst- en
muzieklokalen en mooie praktijkruimtes voor vakken als
mens & natuur en science.

De Topmavo is geschikt voor leerlingen die in groep 8 het advies
vmbo-tl of vmbo-tl/havo hebben gekregen. Je kunt hier starten
in klas 1 op vmbo-tl of vmbo-tl/havo-niveau. Vmbo-tl leerlingen
blijven van klas 1 tot en met klas 4 op de Topmavo en de
havoklassen gaan vanaf leerjaar 4 naar het Groene Hart Lyceum.
Zowel in klas 1tl en 2tl is er de mogelijkheid om door te stromen
naar de havo.

LEERDOMEINEN
EN TOPUREN
We hebben een aantal vakken samengevoegd tot leerdomeinen zoals
mens & maatschappij en mens & natuur. Voor de leerlingen wordt de
samenhang tussen de vakken in hun leerdomein veel duidelijker en er
staan minder verschillende gezichten voor de klas. Tijdens de Topuren
werken ze aan projecten waarin twee domeinen of vakken worden
gecombineerd. Hier is ruimte voor eigen inbreng, andere meningen en
een gesprek.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Leerlingen (en hun ouders) kiezen voor de Topmavo omdat ze bij ons aandacht krijgen.
De mentor van een klas geeft zijn vakles én de Topuren. Tijdens deze Topuren bekijkt hij
of zij het groepsproces en begeleidt de leerlingen. Wanneer er een probleem ontstaat,
gaan we op zoek naar de oplossing.
De mentor ziet de leerlingen bijna dagelijks en bouwt op deze manier echt een band met
hen op. Hierdoor krijgen ze vertrouwen in zichzelf. De betrokkenheid van ons hele team

Aandacht

is groot. Al jaren hebben we een uitstekend slagingspercentage, mede door intensieve
begeleiding in leerjaar 4 en examentrainingen.

HAVO EN TOPMAVO
Een leerling die start in de dakpanklas vmbo-tl/havo, krijgt op havoniveau les.
Als een leerling is gestart in de vmbo-tl-klas en we ontdekken dat deze leerling meer
aankan, dan bieden wij de mogelijkheid om op te stromen naar de tweede klas havo.
De cijfers, prestaties en vaardigheden bepalen of een leerling hiervoor in aanmerking
komt. In maart gaan deze leerlingen met verdiepingsstof aan het werk. Op deze
manier bereiden we ze voor op een goede start in 2 en 3 havo op de Topmavo.

HART VOOR JOUW TALENT
Samen met de leerling ontdekken we wat hun talenten zijn en waar de uitdagingen
liggen. We stemmen regelmatig onze wederzijdse verwachtingen op elkaar af. We geven
leerlingen alle ruimte en steun om hun talenten te ontwikkelen. Samen onderzoeken
leerlingen en docenten wat bij hen past. Zo kunnen onze leerlingen het beste uit
zichzelf halen.

Joris
“De school helpt je goed als je dyslexie hebt.
Ik krijg bijvoorbeeld extra tijd voor bepaalde
dingen. Toen ik hier pas op school was, moest
wel wennen aan al het huiswerk en aan de
toetsen. Ik heb een hele leuke mentor,
hij geeft wiskunde en gym.”

UITDAGEND ONDERWIJS
Op onze school kunnen leerlingen ‘Meer dan leren’. Leerlingen
doen (cognitieve) kennis en vaardigheden op die ze nodig
hebben om zich goed te ontwikkelen. Ze leren computervaardigheden, iPadvaardigheden, samenwerken, reflecteren,
plannen, presenteren, onderzoek doen en problemen aanpakken.
Zo worden de leerlingen zelfstandiger en zijn ze goed voorbereid
op een vervolgopleiding.
De Topmavo is een goed georganiseerde school. We hebben
bijvoorbeeld weinig lesuitval. Onze lessen worden via een vaste
structuur aangeboden. Dit noemen we de Topmavoles.

WERKEN MET DE IPAD
De iPad is een aanvullend leermiddel. Vaak staat het lesboek of
het werkboek erop en leveren de leerlingen hun werk digitaal
in. Alle leerlingen doen examen in Dienstverlening & Producten

VAKKEN IN HET
EERSTE JAAR

(D&P): dit is een extra vak naast de zes examenvakken die de
leerlingen volgen in leerjaar 4. Bij ons begin je hier al mee in de
brugklas, tijdens de Topuren. Voor D&P gebruiken we de iPad en
de computer.

Liz
“Ik heb voor de Topmavo gekozen omdat ik
mavo/havo-advies had. Dat is goed geregeld
hier op school, je kunt makkelijk doorstromen.
Mijn talentklas is Live & Media. In groepjes
maken we dan allemaal scènes die we op
camera opnemen. Drama en wiskunde zijn
mijn favoriete vakken.”

Nederlands
Engels
Frans
wiskunde
mens & maatschappij
mens & natuur
kunst & cultuur
bewegen & sport
topuur
talentklas

TALENTKLASSEN
Op de Groene Hart Topmavo kies je ook voor een talentklas. Een paar
uur per week volg je onder leiding van een deskundige leraar een
afwisselend programma. Daarbij is er aandacht voor samenwerken en
presenteren. Zo krijg je de ruimte om je talent verder te ontwikkelen.
Je kunt kiezen uit vijf talentklassen.

KLAS CULINAIR
In onze keuken maak je de heerlijkste gerechten. Zo leer je alles
over lekker en gezond eten en de bereiding ervan.

ATELIERKLAS
Hier maak je kunstwerken die vaak in de school worden geëxposeerd.
We werken met allerlei materialen en doen ook groepsopdrachten.

LIVE & MEDIA
Hier acteer je en maak je muziek op het podium en in video’s. Je leert
ook over het werk achter de schermen: licht, geluid, cameragebruik,
monteren, greenscreen en muziek opnemen.

SCIENCE & TECHNIEKKLAS
Je gaat onderzoeken, oplossingen bedenken, ontwerpen en natuurlijk
heel veel zelf maken. Je leert meten, tekenen, 3D-printen, monteren,
zagen, vijlen en boren. Daarbij werk je met hout, kunststof, papier
en metaal.

SPORTKLAS
Twee uur lang sporten op een hoger niveau dan in de gewone lessen.
Ook ga je naar sportlocaties in Alphen aan den Rijn.

McKayla
“Op de Topmavo voelde ik me welkom.
De overgang naar de middelbare
school vond ik niet zo groot: in groep
8 kreeg ik ook al huiswerk en toetsen.
Ik ben voor de zomervakantie al
gaan kennismaken met mijn klas
en mijn mentor.”

VOEL JE THUIS
IN HET NIEUWE
GEBOUW AAN
DE TOLSTRAAT
Vanaf 1 januari 2019 zitten we in een nieuw gebouw aan de Tolstraat. Het is een
mooie, overzichtelijke school waarin ons onderwijs helemaal tot zijn recht komt.
De leerlingen voelen zich thuis in het open en uitnodigende gebouw. Ze gaan goed
met elkaar om en voelen zich gekend door elkaar en door hun leraren.
We vinden een prettige werksfeer erg belangrijk. Ons hele team heeft aandacht voor
de groep, de individuele leerling en hun onderlinge relaties. Want ook goede sociale
verhoudingen dragen bij aan een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. We zijn
gericht op de samenwerking tussen ouder(s) of verzorger(s), docent en leerling.
Samen voelen we ons verantwoordelijk om het beste uit de leerling te halen.
We besteden ieder jaar veel aandacht aan een goed doel dat we in alle klassen
centraal stellen. Dit goede doel koppelen we aan de belevingswereld van de leerlingen.
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NIEUWSgierig?
Leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders zijn van harte welkom
op het Open Huis op 4 februari 2022. Voor leerlingen uit groep 8
zijn er de Talentendagen op woensdag 17 november en
woensdag 8 december 2021.
Neem contact op met een van de unitleiders onderbouw
als u vragen heeft.
Ellen Eggermond (vmbo-tl)
eleg@scopescholen.nl
Anet van Genderen (havo)
age@scopescholen.nl
0172 - 449 550

WAAR HET
GROENE HART
VOOR STAAT
Op CSG Groene Hart vinden we het belangrijk dat leerlingen de
ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Samen ontdekken we waar
onze leerlingen goed in zijn en wat bij hen past. Ook willen we ze
uitdagen om te verbeteren wat minder goed gaat. We helpen elkaar
hierbij en zorgen voor elkaar. We zijn een christelijke school met een
open houding. Onze school is een veilige plek waar leerlingen zichzelf
mogen zijn en leren om elkaar te respecteren. Zo bereiden we onze
leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de maatschappij om hun
eigen weg naar de toekomst te vinden.
Wij bieden onderwijs van vmbo tot en met gymnasium aan zo’n 3.100
leerlingen verdeeld over vier vestigingen: het Leerpark, de Topmavo en
het Lyceum in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude in Hazerswoude. Zo
kunnen leerlingen op hun eigen niveau werken. We dagen ze uit om
zich te ontwikkelen.
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