
Laar & Berg is een school voor tweetalig havo/vwo in Laren met circa 800 leerlingen. Het 

terrein van Laar & Berg ligt aan de rand van een natuurgebied en biedt prachtige faciliteiten, 

waaronder een groot sportveld. Op Laar & Berg volgen alle leerlingen in de onderbouw 

tweetalig havo/vwo volgens de uitgangspunten van het International Baccalaureate (IB). 

Dit wordt het Middle Years Programme (MYP) genoemd. Laar & Berg is een school waar 

leerlingen zich gezien en uitgedaagd voelen. Bij ons op school ontwikkelen jongeren zich tot 

zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers. Ons doel is dat iedereen op onze school 

ontdekt, leert en inspireert.

TWEETALIG ONDERWIJS

DISCOVER. 

LEARN. INSPIRE.

MYP: MIDDLE YEARS PROGRAMME   
TWEETALIG HAVO EN VWO

Naast tweetaligheid is onderzoekend leren een 

belangrijk uitgangspunt voor ons onderwijs. In ons 

onderwijs leggen wij de verbinding tussen vakinhoud 

en de betekenis daarvan voor de wereld om ons heen. 

Hierdoor werken wij aan een brede maatschappelijke 

ontwikkeling van onze leerlingen.

Vakken in het Nederlands Vakken in het Engels

Nederlands Engels

Wiskunde Design

Moderne vreemde talen 
(Frans, Duits, Spaans) 

Physical and Health 
education 

Arts (Visual Arts) Arts (Music, Performing 
Arts)

Mentorles Science (Biology, 
Chemistry, Physics)

Steunles                                                    Humanities 
(History, Geography                 
Economics, Social 
Studies)

Alle leerlingen volgen minimaal drie jaar tweetalig 

MYP-onderwijs. In jaar 1 en 2 zitten de havo- en vwo-

leerlingen bij elkaar. Zij helpen en inspireren elkaar. 

Na de tweejarige brugperiode gaan de leerlingen met 

een havo-perspectief verder in MYP-havo 3 en de 

leerlingen met een vwo-perspectief in MYP-vwo 3 en  

vervolgens MYP-vwo 4. Hierna gaan de leerlingen 

verder met het Nederlandstalige havo- of vwo-

bovenbouw pro gram ma.

Leerlingen op het vwo kunnen ook kiezen voor het 

Engelstalige eindexamen: IB Diploma Programme.

Ook leerlingen met een havo-diploma kunnen 

instromen.

INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD 
ONDERWIJS

VAKKEN IN HET NEDERLANDS EN 
IN HET ENGELS

TWEETALIG HAVO EN VWO

Onze docenten komen uit alle delen van de wereld. 

Omdat in een groot deel van de lessen de voertaal 

Engels is, spreken onze leerlingen aan het eind van 

het MYP-traject vloeiend Engels.

INTERNATIONALE DOCENTEN

Alle leerlingen ondernemen activiteiten die een  

bij drage leveren aan de omgeving: Service as Action. 

In dit programma leren zij hoe je als individu of als 

groep een verschil kunt maken in het leven van 

anderen. Er worden zowel in de les als buiten de les 

activiteiten georganiseerd.

SERVICE AS ACTION

TALENTONTWIKKELING

HET LEERLINGPROFIEL

CHROMEBOOKAANDACHT, VEILIGHEID EN ZORG

ACTIVITEITENBEGELEIDING

Alle leerlingen werken met een via school aan te 

schaffen Chromebook. Deze wordt met onderwijs-

korting aangeboden en volledig door ons ingericht. 

De Chromebook gaat in principe de hele onderbouw 

mee. Daarna kunnen leerlingen een eigen device 

meenemen of opnieuw een Chromebook via school 

bestellen.

De kleinschaligheid van onze school staat garant 

voor een geborgen sfeer. Leerlingen voelen zich door 

een grote onderlinge betrokkenheid veilig en gezien. 

De school onderhoudt veel contact met ouders en 

verzorgt regelmatig informatie- en ouderavonden. De 

begeleiding van leerlingen op Laar & Berg kenmerkt 

zich door de persoonlijke benadering.

Voor extra begeleiding heeft de school een  

uitge breide zorgstructuur.

In leerjaar 1 hebben de leerlingen wekelijks een 

mentor uur. In dit uur staat het landen op school en 

de sociale ontwikkeling van de leerling en de klas 

centraal. Ook is er een uur Learn to Learn. Tijdens deze 

lessen wordt het leren leren onder de loep genomen 

en besteden we aandacht aan studievaardigheden 

zoals plannen, organiseren en samenwerken.

Projectmatig werken en samenwerken staan sowieso  

hoog in het vaandel in ons onderwijs. Brugklasleer-

lingen worden geholpen door ouderejaars, de zoge-

naamde 4+ers. Ouderejaars kunnen ook gevraagd 

worden voor het geven van bijles.

Op Laar & Berg organiseren we veel evenementen 

en activiteiten. Iedere leerling gaat gedurende zijn 

schooltijd meerdere keren op werkweek in binnen- 

en buitenland. In de brugklas gaan we naar Texel.

Daarnaast organiseren we samen met de leerlingen 

activiteiten op het gebied van sport, kunst, muziek, 

toneel, film en debat en nemen we deel aan toernooien 

zoals het NK debatteren, de World Scholar’s Cup en 

(inter)nationale film festivals. 

Net zo belangrijk als 

het opdoen van kennis 

vinden wij de ontwikkeling 

van vaardigheden en 

karaktereigenschappen.



AANMELDEN

Voor toelating tot de brugklas volgt Laar & Berg het 

advies van de basisschool. De leerling moet een 

positief havo- of vwo-advies hebben. Aanmelden 

kan online via www.laarenberg.nl of door een 

aanmeldingsformulier af te halen op Laar & Berg.

Laar  &  Berg levert de leerling bij aanvang van het 

schooljaar de benodigde schoolboeken en bij het 1e 

leerjaar de Chromebook. Diensten die niet door de 

overheid worden bekostigd zoals excursies, projecten, 

activiteiten brengen wij als “overige dienstverlening” 

in rekening. Daarnaast betalen ouders een jaarlijkse 

MYP-bijdrage. 

Een overzicht van de kosten staat in onze schoolgids 

vermeld. Deze is te vinden op de website.

Meeloopmiddagen (Junior High) voor leerlingen

14.00-16.00 (aanmelden via website)

 ■ Woensdag 17 november – Sport op Laar & Berg

 ■ Woensdag 1 december – MYP op Laar & Berg

 ■ Woensdag 26 januari – Laar & Berg Beta Battle

 ■ Woensdag 16 februari – MYP op Laar & Berg

Open dag

 ■ Zaterdag 22 januari 9.30-13.00

Online Q&A

 ■ Woensdag 26 januari 19.30-20.30

Informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s)

 ■ Donderdag 3 februari 19.30-21.00

Meer informatie over alle bovenstaande momenten 

kunt u vinden op www.laarenberg.nl

*) Onder voorbehoud van Coronamaatregelen

INSCHRIJVEN

KOSTEN KOM OP BEZOEK*

Laar & Berg

Langsakker 4

1251 GB Laren

T  035 - 539 54 22

E  lb@atscholen.nl

W  laarenberg.nl

De school waar je 

Ontdekt. Leert. Inspireert.

www.laarenberg.nl


