Maurick College
Welke middelbare school past bij uw zoon of dochter?
Het is een spannende stap: een nieuwe school, andere klasgenoten en elk uur
les van een andere docent. Daarom is het belangrijk dat uw zoon of dochter
zich goed oriënteert op de keuze voor een middelbare school.
De afgelopen jaren kwamen docenten van het Maurick College langs bij de
basisscholen in de regio om voorlichting te geven. Dit jaar zijn leerlingen uit
groep 8 welkom op het Maurick College tijdens meeloopdagen en nodigen wij u,
als ouder(s)/verzorger(s), uit voor een voorlichtingsavond. Zo proeft u meteen
de sfeer op onze school.

Meeloopdag: vmbo-b en vmbo-k/t
Heeft uw kind interesse in vmbobasis of vmbo-kader/theoretische
leerweg met het profiel Zorg en
Welzijn? Meld uw zoon of
dochter dan via de onderstaande
button aan voor de meeloopdag
op maandag 7 november van 14.15
t/m 16.00 uur.

Meer informatie

Meeloopdag: vmbo-t, havo en vwo
Voor leerlingen uit groep 8 die
interesse hebben in vmbo-t/havo,
havo/vwo of gymnasium organiseert
het Maurick College een
meeloopdag. Zij volgen een aantal
lessen en krijgen informatie over het
daltononderwijs. De meeloopdagen
vinden plaats op 8, 9 en 10
november van 14.15 t/m 16.00 uur.
U kunt uw zoon of dochter via de
onderstaande button aanmelden
voor een van deze middagen.

Meer informatie

Voorlichtingsavonden
Geïnteresseerde ouder(s) en
verzorger(s) van leerlingen uit groep
8 zijn welkom op een van de
voorlichtingsavonden op het Maurick
College. De avonden vinden plaats
op 13 december, 15 december, 17
januari en 19 januari van 19.00 t/m
20.00 uur. Aanmelden voor de
voorlichting kan via de onderstaande
button.

Lees meer

Open Huis
Op zaterdag 11 februari 2023
organiseert het Maurick College
tussen 10.30 uur en 14.00 uur een
open dag voor leerlingen van groep
7 en 8 en hun ouder(s)/verzorger(s).
Het belooft een feestelijke dag te
worden met rondleidingen door onze
leerlingen, dans- en
muziekoptredens en proefjes. We
raden u aan om deze datum alvast in
uw agenda te noteren.
Open Huis

Voorlichtingsfilm Maurick College

Het Maurick College te Vught is een innovatieve school voor vmbo, havo, atheneum en
gymnasium. De leerlingen worden begeleid en gecoacht op basis van de daltonfilosofie,
waarbij verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken de kern vormen. Naast
kennis en kunde staan de menswording en talentontwikkeling van de leerlingen centraal.
Het Maurick College biedt de leerlingen de kans het maximale uit zichzelf te halen.

Website

Email

Facebook

Instagram

LinkedIn

Copyright © 2021 Maurick College, All rights reserved.

