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HALLO BIJNA BRUGKLASSER!
Maak kennis met Laar & Berg 
een school voor tweetalig havo en vwo

www.laarenberg.nl

■ Je krijgt een mentor: een docent die jou met 
alles op school helpt.

■ Je krijgt vierplussers: leerlingmentoren uit 
de examenklassen die jou overal bij kunnen 
helpen. Zij gaan ook mee op Texelkamp met 
jouw klas.

■ Er zijn leerlingen uit hogere klassen die bijles 
kunnen geven voor een vak naar jouw keuze 
en er zijn hulplessen voor de vakken waar jij 
moeite mee hebt.

■ Tijdens het vak Leren te Leren, laten we je zien 
hoe je je schoolwerk aan moet pakken.

■ Je kan altijd bij iedereen aankloppen voor hulp; 
bij leerlingen en docenten.

BEGELEIDING

‘IK HEB NU NOG MEER 

‘MIJN VIERPLUSSER WAS 

‘IK WILDE NIET NAAR HUIS...’

SCHOOLKAMP TEXEL

‘IK LEER IN HET ENGELS 
EN IN HET NEDERLANDS.’

‘DE DOCENTEN ZIJN SUPERAARDIG.’

‘ER IS HIER EEN VOETBALVELD, 
HOCKEYVELD, ATLETIEKBAAN 
EN BUITENGYM!’

VRIENDEN IN MIJN EIGEN KLAS 
EN UIT ANDERE KLASSEN.’

ECHT HEEL GRAPPIG!’ www.laarenberg.nl

Laar & Berg
Langsakker 4

1251 GB Laren

T 035�-�539 54 22
E lb@atscholen.nl
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LAAR & BERG



WAAR KOMEN DE 
LEERLINGEN VANDAAN?

NAAR DE BRUGKLAS 
OP LAAR & BERG

Wat voor school is Laar & Berg:

■ Op onze school zitten ongeveer 800 leerlingen. 
Omdat iedereen in een leerjaar elkaar kent, 
hebben we een fijne en veilige sfeer.

■ Op Laar & Berg zijn sommige vakken in het 
Nederlands en sommige vakken in het Engels.

■ Er wordt rekening gehouden met jouw niveau 
van de Engelse taal, dus iedereen kan bij ons op 
school komen.

■ Je leert op verschillende manieren. Je leert door 
onderzoek te doen, door nieuwe producten te 
maken en door eropuit te gaan. Je ontdekt, je 
leert en je inspireert.

■ Het tweetalig havo en vwo wordt MYP genoemd.

■ Aan het begin van het jaar krijg je een eigen 
Chromebook, maar je gebruikt ook boeken en 
schriften.

Laar & Berg ligt in Laren maar leerlingen komen ook uit andere plaatsen in de omgeving zoals: 

Hilversum, Blaricum, Eemnes, Huizen, Breukelen, Kortenhoef, Almere, Bussum, Ankeveen, 

Utrecht, … Laar & Berg is zo’n leuke school dat leerlingen zelfs van ver naar ons toekomen. De 

meeste leerlingen komen met de fi ets, maar sommige leerlingen komen met de bus, want die 

stopt voor de deur.

■ World Scholar’s Cup

■ (Inter)nationale 
fi lmfestivals

■ Debatwedstrijden

■ Science dag

■ Schoolkamp Texel

■ Muziekoptredens

■ Boekenclub

■ Sporttoernooien

■ En nog veel meer!

KOM OP BEZOEK

Een kijkje nemen op Laar & Berg?
Kom naar de Open Dag op 21 januari.
Junior High – Meeloopmiddag

■ 16 november 14.30-16.30 - Sport op Laar & Berg:
Sporten onder leiding van onze gymdocenten.

■ 30 november 14.30-16.60 - MYP op Laar & Berg:
3 vaklessen om een goed beeld van tweetalig onderwijs te krijgen.

■ 25 januari 14.30-16.30 - Laar & Berg Beta Battle:
Technische lessen en raadsels; wie lost alles op?

■ 15 februari 14.30-16.30 - MYP op Laar & Berg:
3 vaklessen om een goed beeld van tweetalig onderwijs te krijgen.

Voor een Junior High kan je je aanmelden via lb.juniorhigh@atscholen.nl 
o.v.v. datum deelname Junior High, naam leerling en de naam van de 
basisschool.


