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Beste leerlingen van groep 8, ouders/verzorgers,

Voor jullie ligt dit mooie magazine over de Topmavo. Het staat vol met tips en 

weetjes over de Topmavo, en veel foto’s, zodat je een beter beeld krijgt van de 

school. We hopen dat we met dit magazine een kijkje geven in de keuken van 

de Topmavo. We geven antwoord op de verschillende vragen die er zijn over 

onze school. Daarnaast geeft het magazine informatie, die je niet altijd kan 

terugvinden op de website en het geeft iets weer van de sfeer op school.

We wensen iedereen veel lees- en kijkplezier toe en we zien jullie graag in het 

schooljaar 2023-2024 op de Topmavo!

Met vriendelijke groet,

Voorwoord

Petra Pison
Vestigingsdirecteur Groene Hart Topmavo
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We staan als school voor ‘meer dan leren’. Op school 

leer je heel veel uit boeken en tijdens lessen, maar we 

vinden het ook belangrijk dat je aan de slag gaat met je 

vaardigheden en die verder ontwikkelt. We denken dan 

aan samenwerken, plannen, onderzoek doen, presenteren 

en reflecteren. Dit doen we tijdens de Topuren. De 

Topuren worden gegeven door de mentoren. In de 

onderbouw zijn dit vier uren in de week waar je met 

projecten aan de slag gaat van één vak of een combinatie 

van vakken. In de bovenbouw leiden de Topuren tot het 

examen Dienstverlening & Producten waarin uiteindelijk 

alle leerlingen examen doen (naast de verplichte zes 

theoretische vakken). Je bent dan goed voorbereid op het 

mbo - waar de meeste leerlingen naar toe gaan - of de 

havo. In de talentklassen, die er zijn in klas 1 en 2, ga je 

aan de slag met je vaardigheden. Verderop in dit magazine 

lees je hier meer over. Meer dan leren doe je ook tijdens 

excursies die er zijn in klas 1 tot en met 4.

Meer dan leren

Topuren
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• Leerlingen met een vmbo-tl advies krijgen in klas 1 les op vmbo-tl niveau.

• Leerlingen met een vmbo tl/havo advies krijgen les op havo-niveau.

• Leerlingen die kunnen opstromen in klas 1 tl naar de havo, volgen vanaf 

 1 maart het verdiepingsprogramma voor de havo.

• Per week zijn er vier Topuren waarin gewerkt wordt aan projecten.

 • Naast boeken maken alle leerlingen gebruik van een iPad als leermiddel.

• Elke klas heeft een mentor die een groot aantal uren lesgeeft aan de klas,  

 de uren van zijn/haar vak én de Topuren.

• Elke klas heeft een klein team van docenten, omdat een aantal vakken  

 geclusterd is in leerdomeinen.

• Er zijn leerlingmentoren (4e jaars leerlingen) die op diverse momenten de  

 mentor(en) van klas 1 ondersteunen.

•  De klassenteams vergaderen regelmatig over de klas.

 We hebben regelmatig excursies, die altijd te maken hebben met het  

 onderwijs dat je op de Topmavo krijgt.

ONDERWIJS IN 
DE BRUGKLAS
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De Topmavo staat samen met het Lyceum aan de Tolstraat.

Het is een echte schoolcampus, want we delen het schoolplein  

en we maken gebruik van het sportgebouw met vijf grote gymzalen 

dat tussen de scholen in staat. Achter de Topmavo ligt een  

groot sportveld.

Als je met de fiets komt, zet je deze in de fietsenstalling. Voor je 

jas en andere spullen heb je een kluisje. Er is een aula waar je voor 

schooltijd of in een tussenuur kunt zitten. De school heeft twee 

verdiepingen met aan beide kanten een trappenhuis, zodat je snel 

bij de lokalen bent. 

In elke klas zitten ongeveer 25 tot 28 leerlingen. Elke klas heeft een 

mentor. In je schooltas heb je je iPad, schriften, enkele boeken, een 

etui en eten voor de grote en kleine pauze. En ben je dat laatste 

vergeten, dan is er ook een (gezonde) schoolkantine.

Alle vakken hebben een eigen lokaal, dus voor wiskunde ga je naar 

een ander lokaal dan voor Engels. 

We hebben twee keer pauze op een dag en klas 1 heeft een eigen 

pauzeplek op een leerplein. Dat is rustiger en zo leert klas 1 elkaar 

ook goed kennen.

Na je laatste lesuur ga je naar huis. Er is elke dag wel wat huiswerk 

te doen. Het huiswerk noteren de docenten in Somtoday. Op de 

iPad kun je dit allemaal zien.

Bij je aanmelding kies je een talentklas. Je maakt je eigen 

keuze in wat je leuk vindt en wat je graag wilt doen. Die is op 

maandagmiddag voor alle leerlingen. Dat is dus niet met je eigen 

klas, maar met de leerlingen uit klas 1 die dezelfde talentklas 

hebben gekozen.

Dat zit zo

KOMEN MIJN OUDERS OOK OP SCHOOL? 
Jazeker! We hebben aan het begin van klas 1 twee keer 
een moment dat ze naar school komen. In september een 
ouderavond met de mentor, en in oktober een persoonlijk 
gesprek met jou, én de mentor om elkaar te leren kennen. 
Je krijgt drie keer een rapport: in december, in maart en 
aan het eind van het schooljaar. Je ouders en jij kunnen 

dan naar de docentenspreekavond komen .
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DOORSTROMEN

TOPMAVO
• vmbo-tl

• vmbo-tl/havo

LYCEUM 
• havo

• havo/vwo
• atheneum

• gymnasium

LEERPARK
• vmbo-basis met lwoo

• vmbo-basis
• vmbo-kader

• vmbo-gemengde  
leerweg

Er is een goede samenwerking tussen de 

verschillende Groene Hart vestigingen, zodat de 

doorstroom soepel kan verlopen. Als het niveau niet 

helemaal passend voor je is, kun je onderwijs volgen 

op een hoger of lager niveau op een van onze andere 

vestigingen.  
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VAK TL TL/HAVO 
(DAKPAN)

NEDERLANDS 3 3,5

FRANS 2 2

ENGELS 3 3

WISKUNDE 3 3,5

MENS EN 
MAAT- 
SCHAPPIJ

4 4

MENS EN 
NATUUR

4 4

BEELDENDE 
VORMING

2 2

MUZIEK 1 1

DRAMA 1 1

BEWEGEN EN 
SPORT

3 3

TOPUREN 4 3

TALENT- 
KLASSEN

2 2

TOTAAL  
AANTAL UREN 
PER WEEK

32 32

In de onderbouw krijg je les in acht vakken en leerdomeinen. 

Een leerdomein bestaat uit verschillende vakken die samen één 

vak vormen. Zo bestaat mens & natuur uit de vakken biologie, 

natuurkunde en scheikunde. Het verband tussen de verschillende 

vakken is voor jou duidelijker en op deze manier heb je minder 

vakken op het rooster staan en dus ook minder verschillende 

docenten. Tijdens de Topuren werk je aan projecten. Hier wordt 

regelmatig samengewerkt met klasgenoten. Je gebruikt de iPad  

om informatie op te zoeken en te verwerken of om presentaties  

te maken.

VAKKEN IN DE 
BRUGKLAS

8
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Op de Topmavo kies je voor een talentklas. Daar volg je een 

afwisselend programma met aandacht voor samenwerken en 

presenteren. Zo krijg je ruimte om je talent verder te ontwikkelen. Je 

kunt kiezen uit vijf talentklassen.

ATELIER 
Hier maak je kunstwerken die vaak in de school worden 

geëxposeerd. Je werkt met allerlei materialen en doet ook 

groepsopdrachten.

CULINAIR  
In onze keuken maak je de heerlijkste gerechten. Zo leer je alles over 

lekker en gezond eten en de bereiding hiervan.

LIVE EN MEDIA 
Licht, camera, actie! Je doet hier alles wat hoort bij het podium 

(live) en bij film en video (media). Onder andere: acteren, muziek 

maken, verhalen bedenken, camera, monteren, licht en geluid.

SCIENCE EN TECHNIEK 
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 

sportlessen. Ook ga je naar diverse sportlocaties.

Talentklassen

Kijk mee  
op school

9
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Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen  

hebben, neemt u dan contact op met de administratie: 

Telefoonnummer 0172-449 550 (keuze 2) 

E-mailadres: admtopmavo@scopescholen.nl

Schoolkosten
• De kosten voor de boeken worden gesubsidieerd door de overheid en  

 zullen dus niet aan u doorberekend worden. De boeken worden door  

 de overheid betaald.

•   De algemene kosten in klas 1 bestaan o.a. uit: het brugklaskamp 

(€ 90,-), de iPad bijdrage (€ 100,-), de ouderbijdrage (€ 50,-) en de  

excursies (Archeon € 17,50 en Blijdorp € 22,50). De bijdrage aan 

deze kosten is vrijwillig.

•  Leerlingen zullen zelf nog materialen aan moeten schaffen zoals 

 schriften, gymspullen, etui met inhoud, woordenboeken en een 

 rekenmachine. Exacte informatie ontvangen de aangemelde  

 leerlingen voor de zomervakantie.

!
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We hebben in klas 1 twee verschillende klassen: vmbo-tl klassen 

en dakpan vmbo-tl/havo klassen. We volgen het advies van de 

basisschool. Leerlingen met een havo-advies kunnen zich aanmelden 

bij het Lyceum.

KLAS 1 VMBO-TL
Je krijgt les op vmbo-tl (oftewel mavo) niveau. Blijkt in januari/

februari dat je goede cijfers haalt, je het niet echt moeilijk vindt 

op school en je zelfstandig en geconcentreerd werkt? Dan zal de 

mentor met je ouders en jou bespreken of je na de zomer naar 2 

havo wilt. Is dat het geval, dan krijg je na de voorjaarsvakantie in de 

lessen van Nederlands, Engels, wiskunde en Frans extra opdrachten 

en gedeeltelijk andere lesstof om te voelen en te laten zien dat je 

meer kunt dan vmbo-tl. Aan het eind van het schooljaar wordt in 

overleg samen met je ouders door de mentor en andere docenten 

besloten wat jouw route wordt.

KLAS 1 VMBO-TL/HAVO (DAKPANKLAS)
Je krijgt les op havo-niveau.

HAVO 2 EN 3 OP DE TOPMAVO 
In klas 2 en 3 zetten we de aanpak in leerdomeinen, projecten en 

begeleiding voort. 

HAVO 4 EN 5 OP HET LYCEUM
In de vierde klas stap je over naar havo 4 op de vestiging  

Lyceum. Daar doe je in havo 5 examen. Deze vestiging staat  

naast de Topmavo.

HAVO OP DE  
TOPMAVO
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WAT ZEGGEN 
 leerlingen?

SONJALEE OVER TALENTKLAS 
SCIENCE & TECHNIEK

“Ik hou van dingen ontdekken, daarom koos ik voor “Ik hou van dingen ontdekken, daarom koos ik voor 
Science & Techniek. Met Science doe je proefjes en Science & Techniek. Met Science doe je proefjes en 
je snapt hoe het werkt en bij Techniek ga je dingen je snapt hoe het werkt en bij Techniek ga je dingen 
maken, iets in elkaar zetten en dan moet je heel maken, iets in elkaar zetten en dan moet je heel 

precies werken zodat het past. precies werken zodat het past. 

JEYKA OVER TALENTKLAS ATELIER
“Ik tekende al veel en wil dit nog beter “Ik tekende al veel en wil dit nog beter 
kunnen. Ik zag op de Topmavo mooie kunnen. Ik zag op de Topmavo mooie 

schilderijen hangen van andere leerlingen. schilderijen hangen van andere leerlingen. 
Daar hou ik van. Ook bij de gewone lessen Daar hou ik van. Ook bij de gewone lessen 
van kunst krijgen we mooie opdrachten van kunst krijgen we mooie opdrachten 

waar we aan werken.”waar we aan werken.”

BRIAN OVER TALENTKLAS CULINAIR
“Thuis kook ik ook wel eens en nu ik dat op school kan kiezen, “Thuis kook ik ook wel eens en nu ik dat op school kan kiezen, 

wist ik: dat ga ik doen. We maken elke keer wat anders, met een wist ik: dat ga ik doen. We maken elke keer wat anders, met een 
recept. We hebben bijvoorbeeld perenclafoutis gemaakt en die recept. We hebben bijvoorbeeld perenclafoutis gemaakt en die 

heb ik thuis samen met de anderen opgegeten; lekker!”heb ik thuis samen met de anderen opgegeten; lekker!”
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GIJS OVER TALENTKLAS SPORT
“Ik hou heel veel van sporten en wil dat ook “Ik hou heel veel van sporten en wil dat ook 
graag op school doen. Ik heb 3 uur gym met graag op school doen. Ik heb 3 uur gym met 
de klas, en daarnaast dus 2 uur sportklas. de klas, en daarnaast dus 2 uur sportklas. 
Ik zag de grote trampoline en dat vond ik Ik zag de grote trampoline en dat vond ik 

super. Verder heb ik het goed naar mijn zin super. Verder heb ik het goed naar mijn zin 
op de Topmavo.”op de Topmavo.”

FENDER OVER TALENTKLAS LIVE & MEDIA
“Ik hou van muziek én van filmpjes editen en “Ik hou van muziek én van filmpjes editen en 

bewerken. En dat kan met Live & Media. Ik heb bewerken. En dat kan met Live & Media. Ik heb 
keyboard en basgitaar gespeeld en al filmpjes keyboard en basgitaar gespeeld en al filmpjes 

gemaakt met een zender microfoon.”gemaakt met een zender microfoon.”

Julian, Amber en Anouk (klas 1 tl): 
       

        Ik vond dit meteen een leuk gebouw en een leuke school.  

Dan is het niet moeilijk kiezen.

        Mijn broer en wat vrienden zitten hier ook op school.  

Toch heb ik zelf gekozen.

        Kies een talentklas die bij je past. Denk erover na, en dan wordt 

het leuk.

        Als je rustig oplet in de klas, dan is de les leuk en heb je minder 

huiswerk.

       Oordeel niet te snel over anderen.

        Je kent vast wat andere kinderen en je maakt ook nieuwe 

vrienden.

       Een lolletje kan, maar kies wel het juiste moment.

        Als je buiten Alphen woont, ga je op tijd weg. Vaak fietsen we 

dan in een groepje en zijn ruim op tijd op school.

Tim, Nick, Esmee en Tess (klas 1 t/h): 
       

        Kijk of je je goed voelt als je de school ingaat. Ik voel me er 

goed en dus gaat het goed.

        Neem een handige schooltas mee waar je spullen makkelijk  

in kunnen.

        Sta open voor nieuwe vriendschappen.

       De eerste schooldag is spannend, maar het komt goed.

       Je krijgt echt een leuke mentor.

        Als je het soms even druk vindt in de gang, wacht dan even, 

want daarna kun je gewoon doorlopen.

      Maak je huiswerk, dan loop je niet achter met je werk.

       Je leven verandert wel op de middelbare: met school, huiswerk, 

ontspannen en sporten is je week lekker vol.

TIPS VAN LEERLINGEN
AAN KINDEREN 
VAN GROEP 8
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DYSLEXIE NA DE BRUGKLAS
Na de brugklas begeleidt de dyslexiecoach, indien nodig, leerlingen 

met dyslexie. Deze begeleiding kan bestaan uit extra tips, extra 

oefenopdrachten of aanpassing van faciliteiten op de steunkaart.

DYSCALCULIE
Leerlingen met dyscalculie krijgen een steunkaart waarbij  

gekeken wordt wat voor hen kan helpen.

VERDERE ONDERSTEUNING
Als leerlingen hulp nodig hebben bij het maken van huiswerk, 

dan kan dit. We hebben hiervoor studiebegeleiding. Leerlingen 

die moeite hebben met leren leren kunnen terecht bij de leer-

ondersteuning. Soms lopen leerlingen vast met een vak of 

rekenvaardigheden en ook daar bieden we vormen van  

begeleiding aan. Dit vindt na schooltijd plaats en we 

bieden dit zonder extra kosten aan.

Begeleiding op 
de Topmavo
MENTOR
Op de Topmavo speelt de mentor een belangrijke rol in de relatie 

school-leerling-ouders/verzorgers. Hij/zij ziet de leerling veel uren 

per week (tijdens Topuren en de vaklessen) en houdt de leerling 

goed in de gaten.

 

PASSEND ONDERWIJS
Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben is het goed om 

contact op te nemen met de school, zodat we kunnen inschatten of 

we de ondersteuning kunnen bieden én of er bij de aanvang van het 

schooljaar direct mee gestart kan worden. Contact zal plaatsvinden 

met de zorgcoördinator van de school  en kan verlopen via de 

unitleiders.

LEERLINGEN MET EEN VERMOEDEN  
VAN DYSLEXIE
Indien de basisschool aangeeft dat er een vermoeden van dyslexie 

bestaat, bekijken we de gegevens van de basisschool en de 

toetsresultaten (o.a. Nederlands leesvaardigheid, maar ook de 

leerlingvolgtoetsen) van de eerste periode en kunnen we besluiten  

tot extra testen.

 

REMEDIAL TEACHING
Voor alle leerlingen uit de brugklas staat Remedial Teaching (RT) 

op het lesrooster. In overleg met de mentor en het docententeam 

nodigt de RT’er de leerlingen hiervoor uit. Tijdens een periode 

van 6-8 weken krijgt een leerling in een kleine groep extra 

ondersteuning op het gebied van begrijpend lezen, leren  

leren, moderne vreemde talen of spelling.
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INTERVIEWS  
MET PERSONEEL

Roy Hoogenboom  

“Ik loop nu zo’n vijf jaar rond op de Topmavo. Ik ben 

hier binnen gekomen als docent bewegen & sport, maar 

heb ondertussen ook mijn studie biologie afgerond. 

Momenteel geef ik daarom bewegen & sport, mens & 

natuur en biologie. De meeste tijd ben ik in de gymzaal 

te vinden dus daarom kom je mij vaker tegen in een 

trainingspak dan in mijn nette kloffie van de foto. Buiten 

deze werkzaamheden ben ik ook mentor van de leukste 

brugklas en organiseer ik onder andere brugklaskamp en 

sportdagen. 

Ik maak graag een geintje om de lessen leuk te houden. 

Maar het is echt niet altijd leuk hoor, er wordt ook 

gewoon hard gewerkt. Een goede mix daarin vind ik 

belangrijk. Daar krijg ik veel positieve energie van en dit 

hoop ik dan ook weer uit te stralen.

Jules Martin 

“Bonjour tout le monde!” dat betekent 

“goedemorgen allemaal!”. Zo start ik 

mijn Franse lessen op de Topmavo. De 

klas antwoordt dan “Bonjour monsieur.” 

Dat betekent “goedemorgen, meneer”. 

In de lessen Frans gebruiken we een 

boek, maar ik probeer jullie ook op 

andere manieren Frans te leren. Onder anderen door 

zelf, maar ook jullie, regelmatig Frans te laten praten, 

ik laat jullie mij nazeggen, we gaan Franse video’s 

kijken en teksten lezen. Daarnaast hebben wij het 

over Frankrijk en zijn rijke cultuur. We praten over de 

plaatsen, de monumenten, de muziek en het eten. 

Zelfs als je Frans moeilijk vindt, zullen we de tijd 

nemen om je ermee te helpen. Hopelijk zal jij het ook 

leuk vinden in de lessen Frans volgend jaar. “Au revoir!” 

en dat betekent “Tot ziens!”

 

Lotte Berkhuizen 

“Ik ben docent kunst (beeldende vorming) in de 

onderbouw. Al een aantal jaar ben ik mentor 

van klas 1 op de Topmavo. Dit doe ik met veel 

plezier. Zo maak ik mijn mentorklas wegwijs 

in de school, help ik de leerlingen te starten 

met het schooljaar en geef de leerlingen 

zelfvertrouwen om zich op hun eigen manier 

te ontwikkelen op de Topmavo. Het brugklaskamp eind 

september vind ik één van de leukste activiteiten in klas 1 

waarbij je als mentor en docent de klas goed leert kennen. 

Daarnaast vieren we ook Sinterklaas en Kerst en zijn er 

meerdere gezellige schoolfeesten in het jaar. Er zijn dus 

veel verschillende dingen te doen in klas 1. 

Naast docent kunst ben ik ook docent van de talentklas 

atelier; dat is een leuke creatieve groep leerlingen om 

mee te werken. Bij atelier krijg je meer uitdaging in de 

kunstopdrachten. Door de hele school heen hangt er werk 

dat door de leerlingen is gemaakt. Al deze kunstwerken 

geven een kleurrijke sfeer aan de Topmavo en ik ben er 

trots op dat leerlingen dit hebben gemaakt. De school is 

niet zo groot en daardoor ken je als docent snel (bijna) 

alle leerlingen. Dus wie weet, zie ik je volgend jaar terug 

in een van de kunstlessen hier op school.”

Lucinda SchoutenLucinda Schouten  
“De ochtenden start ik altijd door de leerlingen te 

verwelkomen aan de deur of vanaf de receptiebalie, waar 

ik bij drukte help met de binnenkomende telefoontjes en 

e-mails. Als onderwijsassistente in de onderbouw ondersteun 

ik de mentor tijdens de Topuren, zodat de mentor meer tijd 

heeft om individuele gesprekken met de leerlingen te voeren. 

Elke dinsdagmiddag ben ik te vinden bij de talentklas culinair.

Kom je ergens niet uit op school, dan zoeken we samen naar 

een oplossing! Op de Topmavo zorgen we er met zijn allen 

voor je dat je je gezien voelt.”
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WAT DOEN JULLIE MET LESUITVAL?
Als er lesuitval is, wordt de les van klas 1 tot en met 4 zoveel 

mogelijk opgevangen door een andere docent. We streven ernaar 

om de lessen door te laten gaan. Leerlingen uit klas 1 hebben geen 

tussenuren.

HOE ZAGEN DE LESSEN ERUIT TOEN DE 
LEERLINGEN THUIS ONDERWIJS KREGEN?  
De leerlingen kregen online les van hun eigen docenten. Elke leerling 

heeft een iPad, waardoor dit ook kon en mogelijk was. De lessen 

duurden 30 minuten (en geen 50 minuten). Voor toetsen  

kwamen de leerlingen in de middag, na de les, naar school toe.  

De toetsen werden afgenomen in de gymzalen die hiervoor waren 

ingericht. Soms vonden de toetsen online plaats. In de middag was 

er ook spreekuur waar de leerlingen vragen konden stellen aan de 

vakdocenten of waar ze hun mentor konden spreken. Alle vakken 

gingen zoveel mogelijk door, zo ook bewegen en sport, waar de 

leerlingen met een sportchallenge uitgedaagd werden.  

MOGEN DE LEERLINGEN VAN HET 
SCHOOLPLEIN AF TIJDENS DE PAUZE?
De leerlingen van klas 1 t/m 4 mogen tijdens de pauze het 

schoolplein niet verlaten. Als er een tussenuur is, mogen de 

leerlingen van klas 1 en 2 ook niet van het schoolplein af. De 

leerlingen van klas 3 en 4 mogen dit wel.

16

VEELGESTELDE
VRAGEN
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HOE WORDEN DE KLASSEN SAMENGESTELD?
In klas 1 streven we naar een groepsgrootte van 25 tot 28 leerlingen 

per klas. Soms is dit niet haalbaar. We kijken goed wat de wensen 

zijn die worden aangegeven bij de aanmelding en proberen hier 

zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het advies van de 

basisschool, de ondersteuning die sommige leerlingen nodig hebben 

en de woonplaats zijn ook belangrijk.

HOE LANG WERKEN DE LEERLINGEN PER DAG 
AAN HUN HUISWERK?
Op school kunnen de leerlingen hier tijdens de les al aan werken.  

De tl-klassen zijn thuis ongeveer 1 uur bezig met hun huiswerk en 

de tl/havo klassen ongeveer 1 ½ uur. 

HOE VERLOOPT DE COMMUNICATIE TUSSEN 
DE SCHOOL EN DE LEERLINGEN EN OUDERS/
VERZORGERS?
Een heldere en duidelijke communicatie is voor ons van groot 

belang. Voor leerlingen en ouders/verzorgers spelen de mentoren 

hierin een belangrijke rol. Tweewekelijks op vrijdag ontvangen 

jullie “Toppers” met informatie over de afgelopen weken en 

vooruitkijkend op wat komen gaat. Op de website van groep 8 staat 

hier een voorbeeld van. Daarnaast ontvangt u per mail brieven 

en twee keer per jaar een klassennieuwsbrief, geschreven door de 

mentor. We hebben een ouderklankbordgroep op school die vier 

keer per jaar bijeenkomt en er zijn ouders vertegenwoordigd in 

de medezeggenschapsraad (DMR) van de Topmavo. Verder kunt u 

meekijken in Somtoday waar cijfers, absentie en de agenda te zien 

zijn. Het (dag)rooster is te vinden in Zermelo voor zowel leerlingen 

als ouders/verzorgers.

TOPMAVO

MEER

DAN LEREN
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PRAKTISCHE
INFORMATIE

VIRTUELE RONDLEIDING

VIDEO KIJK MEE OP SCHOOL

VOLG ONS OP INSTAGRAM

VRAGEN?
Heeft u nog vragen over schoolzaken of wilt u 

specifiek iets weten over zorg en begeleiding? U kunt 

deze vragen stellen tijdens ons Open Huis of aan één 

van de unitleiders:  

Ellen Eggermond, unitleider tl onderbouw  

(eleg@scopescholen.nl)

Anet van Genderen, unitleider havo  

(age@scopescholen.nl)

AANMELDEN
Enthousiast geworden? Dan volgt hier de route voor 

het aanmelden:

 De basisschool heeft ons aanmeldingsformulier. 

Deze levert u in bij de juf of meester van groep 8. Zij 

zorgen ervoor dat wij de formulieren op tijd krijgen.

 Het aanmeldingsformulier kunt u ook vinden op 

onze website: groenehartscholen.nl/topmavo 

onder het kopje groep 8.

 Het aanmeldingsformulier moet vóór 15 maart 

2023 binnen zijn. Daarvan krijgt u een bevestiging. 

 Voor de meivakantie ontvangt u bericht over de 

definitieve plaatsing.



19

ALGEMENE
CONTACT 
GEGEVENS
Groene Hart Topmavo

Tolstraat 9

2405 VS Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer: 0172-449 550 (keuze 2)

E-mailadres: admtopmavo@scopescholen.nl

Website: groenehartscholen.nl/topmavo
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GROENE HART TOPMAVO
GROENEHARTSCHOLEN.NL

ZIEN WE JE 
in het nieuwe schooljaar?
in het nieuwe schooljaar?


