
hallo bijna 
brugklasser!

Maak kennis met Laar & Berg  
een school voor tweetalig havo en vwo

www.laarenberg.nl

http://www.laarenberg.nl


 ■ Je krijgt een klassenmentor; een docent die net  
als jouw groep 8 docent het vaste aanspreekpunt 
voor jou is.

 ■ Als je extra hulp nodig hebt, regelt jouw 
klassenmentor dit.

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

 ■ Er zijn bijlesleerlingen; leerlingen uit hogere klassen 
die bijles kunnen geven voor een vak naar jouw 
keuze.

 ■ Er zijn hulplessen voor de vakken waar jij moeite  
mee hebt.

 ■ Je krijgt hulp bij het maken van huiswerk tijdens de 
huiswerklessen.

 ■ Je leert om te leren tijdens het vak Learn to Learn.

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

begeleiding



‘IK HEB MIJN KLAS NU NOG 
BETER LEREN KENNEN.’

‘ONZE KAMER WAS DE 

‘IK KEN NU OOK DE KINDEREN 

‘WANNEER GAAN WE WEER?’

‘HET REGENDE, MAAR DAT MAAKTE  
NIETS UIT, HET WAS ALLEMAAL LEUK!’

‘MIJN MENTOR KAN SERIEUS 

texelkamp

‘MIJN MENTOR KAN SERIEUS 
EN GRAPPIG ZIJN.’

GEZELLIGSTE VAN ALLEMAAL!’

UIT DE ANDERE KLASSEN.’



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 
te onderzoeken, door te lezen in boeken, door 
te luisteren naar verhalen van docenten en door 
werkstukken te maken.  
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.



waar komen de 
leerlingen vandaan?

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 fiets, maar sommige leerlingen komen met de bus, want die 

stopt voor de deur.



‘EEN SUPERLEUKE SCHOOL!’

‘ALS JE IETS NIET WEET 
HELPEN DE DOCENTEN JE.’

‘IK TWIJFELDE OVER MIJN 

‘HET GEBOUW IS HEEL LICHT.’

‘DE VIERPLUSSERS ZIJN 
ECHT HEEL LIEF!’

‘ONZE DOCENTEN KOMEN VAN 
OVER DE HELE WERELD.’

laar & berg

ENGELS, MAAR IK HEB NU   
AL ZOVEEL GELEERD!’



extra’s zijn heel 
gewoon op laar & berg

 ■ World Scholar’s Cup

 ■ (Inter)nationale film 
festivals

 ■ Debatwedstrijden

 ■ Science dag

 ■ Brugklaskamp

 ■ Muziekoptredens

 ■ Boekenclub

 ■ Sporttoernooien

 ■ En nog veel meer!



Maak kennis met Laar & Berg, een school 

voor tweetalig havo en vwo

 ■ Open dag: 16 januari 2021  
9.30-13.00

 ■ Meeloopmiddag (Junior High):  
25 november 2020 en  
20 januari 2021 14.00-16.00

Laar & Berg
Langsakker 4
1251 GB Laren

t  035 - 539 54 22
e  lb@atscholen.nl
w  laarenberg.nl
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