
Elke schooldag zijn het 3de 
en het 5de lesuur daltonuren. 
Met behulp van de dalton- 
planner vult de leerling deze 
uren in om aan een vak te 
werken. Dit kan bij de docent 
van zijn keuze. 

De voordelen van dalton-
onderwijs:  
•  Leerlingen kunnen alle docen-

ten raadplegen tijdens de dal-
tonuren (dus onder schooltijd). 

•  Door de daltonuren leer je 
veel docenten beter kennen 
waardoor de samenwerking 
prettiger en soepeler verloopt.  

•  Snelle leerlingen krijgen de  
ruimte om zelf verder te 

 werken.
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Het uitgangspunt is dat de 
leerling zijn unieke talent 
ontplooit en zich ontwikkelt 
tot een zelfstandig mens die 
midden in de maatschappij 
staat. Op het Maurick College 
leert hij samenwerken,initiatief 
ontplooien en kritisch kijken 
naar zijn eigen ontwikkeling 
en leerproces. 

•  Het nieuwe schoolgebouw  
is vriendelijk en toegankelijk, 
leerlingen voelen zich er snel 
thuis. 

•   De daltonwerkwijze bereidt  
de gymnasiast goed voor op 
hogeschool en universiteit.

Agora 
Het schoolgebouw heeft 
verschillende pleinen waar 
leerlingen kunnen pauzeren 
en studeren. 
De lokalen van de klassieke talen 
liggen aan hun eigen plein. 
Gymnasiasten van alle leerjaren 
treffen elkaar hier.

Traditie
Het Maurick College heeft een 
lange gymnasiale traditie – van 
de oorsprong in 1931 van het 
Sint Franciscus Xaverius College 
via de fusie met de MMS 
van Regina Coeli tot de veel-
zijdige scholengemeenschap 
van vandaag.

Het culturele programma 
van het gymnasium:
Klas 1  Romeins park in Xanten 
Klas 2  Thermenmuseum in  

Heerlen en de catacom-
ben in Valkenburg

Klas 2  Vierdaagse reis naar  
Cambridge/Londen

Klas 3  Museum Het Valkhof
 in Nijmegen
Klas 4  Zesdaagse reis naar  

Griekenland
Klas 5  Romereis

Maurick Muziek Concours
Leerlingen strijden met elkaar 
op muziekgebied. Alles komt 
aan bod: van harp tot slidegitaar, 
van solozang tot Maurick Koor. 
Een professionele jury 
beoordeelt de deelnemers.

Topsport en lesprogramma
Leerlingen die aan topsport 
doen, kunnen afspraken maken 
over hun schoolprogramma. 
Het Maurick College neemt 
actief deel aan de jaarlijkse 
Mission Olympic en de 
interscolaire sportkampioen-
schappen volleybal, basketbal 
en hockey.

Maurick Dance Company
Maurick Dance Company is de 
naam voor de dansactiviteiten die 
in een daltonuur plaatsvinden. 
Getalenteerde leerlingen kunnen 
deel uit gaan maken van een selec-
tiegroep of les geven aan jongere 
leerlingen. De selectiegroepen 
trainen buiten de schooluren en ver-
zorgen optredens in het buitenland.                                              

Maurick Musical
Het Maurick College heeft een
lange traditie op het gebied 
van musicals – van Chicago tot 
The Lion King. Alle leerlingen 
die deelnemen, verzorgen een 
onderdeel van de musical: acteren, 
dansen, zingen en musiceren in 
het orkest, grimeren en het 
maken van kleding en decors.

Het Maurick College heeft 2000 
leerlingen van wie 20% gymnasiast is. 

Toelating
Een leerling kan op ons gymnasium 
terecht op basis van het vwo- en 
havo/vwo-advies van de basisschool. 

Doorstroming
Brugklasleerlingen uit havo/vwo
kunnen door hun goede resultaten,
werkhouding en belangstelling 
doorstromen naar de tweede klas 
van het gymnasium. In de afgelopen 
jaren is er gemiddeld een extra klas 
doorgestroomd naar 2 gymnasium.

•  Vanaf de vierde klas kan zowel 
Latijn als Grieks worden gevolgd. 

•  Voor de invulling van de  dalton-
  uren zijn de volgende keuze-
  mogelijkheden: studeren in   

het stiltecentrum, werken bij  
vakdocenten, sporten en dansen.

•  Leerlingen in de bovenbouw  
kunnen een waardevol inter- 
nationaal certifi caat behalen  
wanneer zij ervoor kiezen 

 tijdens hun daltonuren de   
 verrijkingsvakken Delf-Frans 
 en Goethe-Duits te volgen. 

Cambridge Engels 
Brugklasleerlingen van het 
gymnasium en havo/vwo volgen 
Cambridge Engels. Tijdens de 
lessen wordt uitsluitend Engels 
gesproken. Na de derde klas 
behalen zij hun First Certifi cate 
in English.

Chinees
Het is mogelijk vanaf de 
tweede klas Chinees te volgen.

Sinds 2014 is het Maurick College 
structureel aan de slag om haar 
internationale activiteiten te verbin-
den aan de Global Citizen School 
certifi cering, zodat leerlingen
makkelijker aan Europese univer-
siteiten kunnen worden toegelaten. 
Tijdens de lessen wordt veel 
aandacht besteed aan Europa en 
de wereld. In het kader van inter-
nationalisering is er een uitgebreid 
uitwisselingsprogramma met diverse 
Europese middelbare scholen. 

Leerlingen van het Maurick College 
kunnen deelnemen aan het MEP. 
Zij debatteren met leeftijdsgenoten 
over politiek en verdiepen zich in 
de standpunten van verschillende 
Europese landen.

kiezen in 
verantwoordelijkheid

zelfstandigheid samenwerken

De 3 daltonwaarden van het Maurick College zijn:



open 
huis
Zie voor datum en tijd: 
www.maurickcollege.nl 

gymnasium
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de docenten klassieke talen:
- de heer Leon Hermse,   
 l.hermse@maurickcollege.nl 
-  mevrouw Jolanda Boumans, 

j.boumans@maurickcollege.nl
- de heer Willeon Slenders
 w.slenders@maurickcollege.nl
- de heer Dirk Paagman
 d.paagman@maurickcollege.nl

de brugklascoördinatoren:
-  mevrouw Nadine Parihala 

n.parihala@maurickcollege.nl
- de heer Pierre Ridders   
 p.ridders@maurickcollege.nl
- de heer Raymond de Laat 
 r.delaat@maurickcollege.nl

Titus Brandsmalaan 1
5262 BS Vught
073 6562302
www.maurickcollege.nl
info@maurickcollege.nl
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Vragen over het gymnasium of de aanmelding? 

Vragen over topsport 
in combinatie met het 
lesprogramma?
- de heer Martin Vader
 m.vader@maurickcollege.nl

De docenten Latijn, 
Grieks en Klassieke 
Culturele Vorming


