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Samen op weg 
naar succes
Openbare Daltonschool
vmbo-tl (mavo) leerjaar 1 t/m 4 
mavo-havo leerjaar 1 

Hoornselaan 10, 1442 AX Purmerend

 AANTAL 
 LEERLINGEN 

332

2

Zelf keuzes maken, goed plannen en veel 
samenwerken. Precies wat er later ook allemaal 
van je verwacht wordt. Op SG Nelson Mandela 
bereiden we je hier al goed op voor. We zijn een 
superleuke school waar je veel vrijheid krijgt
en daar hoort ook eigen verantwoordelijkheid
bij. Al zijn wij er natuurlijk altijd voor je om te
helpen. Zelf de baas zijn geeft je energie! 
En volop vertrouwen in wat jij kunt.

Een fijne school
waar je kunt leren
op de manier
die bij jou past
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•••••“Dalton heeft te maken met samenwerkenen elkaar te helpen. Het is fijn om elkaarte kunnen helpen!” Nienke Scholte (1e jaar)

mandela.psg.nl
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Mandela 
is leuk!

Er is genoeg leuks te doen met

je vrienden op onze school! We

hebben een eigen feestcommissie.

Deze leerlingen organiseren 

allerlei coole feesten. Het 

halloweenfeest, klassenuitjes, het

kerstgala en gave workshops op 

de Mandeladag. Maar ook ieder 

jaar een schoolreis (als dat kan

vanwege Corona natuurlijk). Beleef 

de gezelligheid van onze school.
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•••••
“We delen het gebouw met het Jan van EgmondLyceum. Daarom komenwe ook veel leerlingentegen van het Jan vanEgmond en we zijn ook vrienden van elkaar. Zoheb ik snel veel nieuwe vrienden leren kennen!”Maeson Heijnsdijk

(1e jaar)
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Gewoon doen wat 
bij je past                    Op SG Nelson Mandela                                                       draait het om jou! We kijken verderdan de standaard vakken. Wat vind je leuk om te doen? Waar ben jegoed in? Dit ontdek je in onze 

Je kunt kiezen uit de leukste richtingen:  Sport, Kunst, Cambridge Engels, ICT en                 Talentvak Frans.

talentklassen. 



De brugklas
In de brugklas ben je lekker op tijd uit en maak je veel huiswerk al op school. Zo houd je nog voldoende tijd over voor je hobby’s en vrienden.Je leert op je eigen manier en wordt daar goed bij geholpen door jedocenten. 

We zijn een vmbo-tl school, ook wel mavo genoemd.Ook hebben we een mavo/havo-brugklas,om te ontdekken of de havo misschien beter bij je past. En omdat we in hetzelfdegebouw zitten als het Jan van EgmondLyceum, is de stap heel makkelijken klein om door te stromen naar de havo. Of kun je een vak waar je heel goed in bent ook opeen hoger niveau volgen op hetJan van Egmond.

De brugklassers hebben
een eigen aula, maar op
het schoolplein kan je ook
lekker zitten of een potje
voetballen, basketballen en
tafeltennissen.

Je hebt een mentor die er
altijd voor je is. Hij of zij helpt je om goede cijfers te halen, maar ook als je soms wat minder goed in je velzit. Heb je dyslexie of  

extra hulp  nodig bij taal en rekenen? 
Dan helpt je mentor je ook.

0NZE BRUGKLASSEN NU

 AANTAL 
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•••••

“In de Dalton uren

kan je zelf kiezen

wat voor les je 

wilt gaan doen, of

waar je aan gaat 

werken.”

Jayden Tan-a-Kiam

(1e jaar)

Een Daltondag op Mandela

Bij ons krijg je Daltononderwijs. Dat wil zeggen 
dat je veel zelf mag kiezen. En dat motiveert! Je 
maakt je eigen keuzes in de les en al helemaal in het 
Daltonlesuur. Daar bepaal jij met welk vak je bezig 
bent en bij welke docent. Samen met docenten ontdek 
je een manier van leren die bij jou past. Op SG Nelson 
Mandela is leren een avontuur. 

Op Nelson werk je met papieren boeken EN met een 
laptop (deze breng je zelf mee van huis) of een ander 
apparaat. Zo maak je het leren zeker weten leuk, 
afwisselend en interessant! Je kiest zelf of je rustig 
in je boek werkt of dat je online creatief bezig bent 
met leren door opdrachten te maken zoals filmpjes of 
spelletjes.
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Zoek de 
verschillen

De basisschool en de middelbare

Het gebouw is vaak veel groter en

heeft een aula waar je samen met

vrienden luncht.

Je hebt niet één vaste juf of meester,
maar voor elk vak een andere docent.
Als je er eentje niet zo aardig vindt,
zie je die gelukkig niet de hele dag!

Er zijn vaak veel meer leerlingen dan 
op de basisschool. Een grote kans dus 
dat je nieuwe vrienden maakt! 

Je krijgt veel nieuwe vakken die je op
de basisschool nog niet hebt gehad.
Elk vak is in een ander lokaal.
      Lekker afwisselend!

Je krijgt een eigen kluisje: een kastje

waar jij je spullen in kan bewaren en

dat je op slot kunt doen. Daar laat

         je ook je jas.

Je hebt elk uur een ander vak. En op 
de ene dag heb je andere vakken dan 
op de andere dag in de week. Daarom 
krijg je een rooster, zodat je weet
            waar je heen moet. 

Je neemt je boeken en schriften steeds van huis mee naar school. Je moet dus elke dag goed opletten wat          je mee moet nemen.

Elke klas heeft een mentor. Dat is

een docent die altijd speciaal voor

jouw klas klaar staat. Je mentor zie

je vaker dan andere docenten en kan

je alles vragen. De mentor legt je van

alles uit en houdt in de gaten dat het 

goed gaat met jou.

Je hebt het vast al vaak gehoord: het is op de middelbare school anders dan op de basisschool. Maar wat is er dan zoanders?

Je huiswerk en je rooster staan
in Magister, een programma op je
laptop, tablet of computer. Daar kun
je ook al je cijfers zien. Je ouders
kunnen ook inloggen en jouw cijfers en
rooster bekijken.
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• Aardrijkskunde
• Economie
• Geschiedenis
• Biologie
• Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans
• Culturele en Kunstzinnige Vorming
• Handvaardigheid en tekenen
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding (Gym)
• ICT (Informatica)
• Natuurkunde
• Scheikunde
• Science (Techniek)
• Wiskunde

Welke 
vakken 
krijg je 
straks?

Het ligt er een beetje

aan naar welke school

jij straks gaat. Maar

deze vakken krijg je

waarschijnlijk op school:

De juffen en meesters heten docenten en
spreek je aan met meneer of mevrouw

en hun achternaam.
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Onderwijs 
   in Nederland
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Het Ministerie van Onderwijs heeft besloten dat vmbo-tl en gl samen 
moeten gaan in iets nieuws. Hoe dat allemaal precies zal gaan weten 
we nog niet. En het duurt ook allemaal nog wel even. Er moet nog 
veel onderzocht en uitgeprobeerd worden, want het moet natuurlijk 
allemaal wel heel goed zijn! We weten wel dat alle leerlingen meer 
praktijkopdrachten zullen gaan krijgen in de derde en vierde klas. Het 
Ministerie van Onderwijs denkt dat we in 2024 zullen starten met deze 
nieuwe leerroute.

Een officiële naam is er ook nog niet! Voorlopig hebben we het over de 
nieuwe leerweg.

In heel Nederland zijn er nu scholen bezig om te kijken hoe die nieuwe 
leerweg eruit moet komen te zien, zogenaamde pilotscholen. 

Bekijk hier een 
animatiefilmpje
over de nieuwe
leerweg

Vmbo-tl en -gl

gaan samen in 

iets nieuws
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Leuk weetje: SG Nelson Mandelais één van diepilotscholen!

!

In groep 8 krijg jij een ADVIES  voor een leerroute op de
middelbare school. Je juf of meester weet heel goed wat jij kunt, waar 
jij je fijn bij voelt en wat het beste bij jou past. De Cito-toets telt ook 
mee. Maar dat zegt niet altijd alles. 

Soms blijkt een andere leerroute beter bij je te passen. Daarom werken 
onze zeven scholen heel goed samen. Kies jij nu voor een vmbo-school, 
maar blijk je later toch havo te kunnen, dan helpen we je om de 
overstap te kunnen maken naar een andere school. 

SG Nelson Mandela (mavo) werkt nauw samen met het Jan van Egmond 
Lyceum (havo en vwo). Als je overstapt van de mavo naar de havo of 
andersom, dan word je daar heel goed in begeleid. Maar we kijken nog 
verder. Misschien blijk jij heel goed in een bepaald vak, dan kun je dat 
vak volgen op een ander niveau. Ga je bijvoorbeeld naar het vmbo op 
SG Nelson Mandela, maar ben je heel goed in Engels of iets anders, dan 
volg je dat vak op de havo van het Jan van Egmond Lyceum. We noemen 
dat barrièrevrij onderwijs.

 !
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 Wat je nog meer wil
weten over de 

middelbare school.

  

 Om alvast te kopen: 
een goede tas!

Je draagt je schooltas de hele dag bij je. Kies daarom een 
handige tas, waar je boeken, lunch en etui in passen. En één die 
jij leuk vindt natuurlijk! 

Hoe groot moet 
mijn rugzak zijn?

  Hoeveel vakjes 
heeft mijn tas   
   nodig? 

Schoudertas of rugzak?   Uit een
schoudertas pak je je boeken makkelijker. Een rugzak draagt 

     lekkerder. Kies vooral wat jij leuk vindt. Maar in ieder geval een tas 
met wat bredere banden en goede kwaliteit. 

Je moet er lang mee doen! 

Welk merk?    Eastpak, Herschel of Mi-Pac zijn
                            bekende merken van schooltassen. Maar zolang je tas 

stevig is, lekker zit en groot genoeg is, 
maakt het merk niet veel uit. 

Een schooltas met een
inhoud van 20 tot 30 liter

is prima. 

Je tas heeft een groot vak
nodig voor je boeken. Een

klein vakje voor je sleutels en
etui is erg handig. Kies je een
school waar je een laptop moet

meenemen? Koop dan een
tas met een apart vak.

Op de fiets!   Maak een

    rekje of mand op je fiets. Dan hoef jij die

zware boekentas niet de hele rit 

naar school te dragen. 

Gymles?  Hè bah,     stinkende gymschoenen naast jelunch! Stop ze gewoon in een extra     tas of plastic zak. En leg deze inje kluisje totdat de gymles begint.
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BOODSCHAPPEN-BOODSCHAPPEN-
LIJSTJELIJSTJE
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Agenda
Schooltas

Rekenmachine
Schriften

Kaftpapier
Geodriehoek

Passer 
Schaar 

Etui met pennen en potloden
Gum

Puntenslijper
En een …..

Laptop of tablet

 Een device uitzoeken
Op alle scholen gebruik je een device tijdens de les. 
Een laptop of tablet. Je moet er zelf eentje meenemen. 
Maar hoe zoek je nu de juiste uit? 

Systeemeisen

Windows laptop:
• Wifinetwerkkaart abgn (5 en 2.4Ghz). Van belang is dat het apparaat

kan connecten op de 5GHz band.
• Windows 10 Home of Pro
• Minimaal 8GB RAM
• I3of i5 processor (geen Celeron)
• Minimaal 128GB SSD
• HDMI-aansluiting

MacBook
• Niet ouder dan 3 jaar
• MacOS High Sierra of hoger
• Minimaal 128 GB SSD
• Tweedehands/refurbished: let op de batterij!
• Eventueel extra externe disk voor opslag/back-up
• Verder geldt: zelf zorgen voor virusscanner, additionele

software en back-up

Accu
Fijn als je laptop de hele dag mee kan, zonder een stopcontact te moeten 
zoeken. Veel laptops en tablets kunnen 8 uur zonder oplader. Dat is 
perfect voor op school. 
Schermgrootte
Niet te klein maar zeker ook niet te groot. Zorg dat je laptop of tablet in 
je schooltas past. 
Gratis Office 365
Word, PowerPoint, Excel en OneNote kun je gratis gebruiken. Microsoft 
biedt leerlingen namelijk gratis het pakket Office 365 Education aan. 
Waar kopen
Je kunt je device kopen waar je wilt. Bijvoorbeeld bij Studywise en 
Central Point. Je kunt hier soms ook betalen in termijnen. 
Niet zoveel inkomen? 
Vraag naar de mogelijkheid om gespreid te betalen. Of kijk naar de 
MeerDoen regeling van de gemeentes Purmerend en Beemster, om te 
zien of je een tegemoetkoming kunt krijgen. 
Laptop huren
Een laptop huren kan natuurlijk ook! De Purmerendse 
ScholenGroep heeft afspraken met The Rentcompany 
gemaakt hierover. Lees hier meer hoe dat zit en over alle 
andere kosten die er zijn. (Interessant voor je ouders!)

!
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Jouw nieuwe

school vertelt

jou straks 

precies wat voor

laptop je nodig 

hebt.



School gekozen?

Meld je aan!
Heb je een school gekozen die bij jou past? Vraag dan je

vader, moeder of verzorger of ze je aanmelden. 

Wanneer:   aanmelden kan tussen   

                  1 en 15 maart 2022

Stuur je jouw aanmelding ná 15 maart? Dan ben

je natuurlijk ook van harte welkom! Het kan dan

alleen wel zijn dat we jouw voorkeuren niet meer

kunnen toekennen. Bijvoorbeeld de keuze voor 

een talentklas of de wens om bij een bepaalde

vriend(in) in de klas te komen. De klassen zijn dan

al gevormd. Dus meld je op tijd aan! 
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Aanmeldendoe je oppsg.nl

!

Zo overleef jij
  de brugklas!

• Straks ben je een brugpieper  of  brugsmurf.
• Oudere leerlingen vinden het grappig om je zo te noemen.

Gewoon meelachen. 

• Ben je de enige van je oude klas die naar je nieuwe 
school  gaat? Bedenk dat er meer leerlingen
                          zijn die nieuwe vrienden willen maken.

• Schrijf je huiswerk en vakken netjes in je agenda.
Dat helpt je om te zien wat je moet doen en

welke les je wanneer hebt. 

            • En organiseer met je klasgenoten in gr

knalfeest.   Je verlaat de basisschool tenslotte
                                          maar één keer.  
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WOENSDAG

8 DEC
2021
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2022
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WOENSDAG
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2021
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23 NOV
2021

DONDERDAG
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2021

WOENSDAG
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WOENSDAG
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SG GERRIT
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e

SG W.J.
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e
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e

SG ANTONI
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e

JAN VAN
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LYCEUM

e

SG NELSON
MANDELA

e

DA VINCI
COLLEGE

e

MEELOOPDAGEN

PURMERENDSE SCHOLENGROEP

OPEN HUIS 2022

ZIEN WE JOU 
STRAKS OP EEN 
MEELOOPDAG EN 

OP HET OPEN HUIS? 
LEUK OM JE TE 
LEREN KENNEN!

Voordat je jouw nieuwe
school kiest, wil je 
natuurlijk even komen 

    kijken. Dat kan 
    tijdens de 

meeloopdagen. Je ziet 
    de data van de    
    meeloopdagen 
staan op de poster 

    hiernaast. 
Geef je op via de website
van onze school. Tijdens de
meeloopdagen krijg je lessen
en kan je alvast een beetje
voelen hoe het is om op SG
Nelson Mandela te zitten.

mandela.psg.nljanvanegmond.psg.nlpsg.nl
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Ook organiseren we Open Huizen. Dan

kunnen je ouders ook komen kijken en

kunnen jullie samen rondlopen in de

scholen en de scholen beter leren kennen.

Ben je al nieuwsgierig en wil je nu al

binnenkijken? Dat kan! Ga naar onze

website mandela.psg.nl.

Online Open Dag.

• Bekijk filmpjes over de school;

• Kijk rond in het gebouw; 

• Proef de sfeer;

• Voor je ouders staat er ook een

webinar over de school.

Kom
(virtueel)
langs. En kijk
zelf hoe mooi 
onze school is . 

Wil je de online open dag 
bekijken?
Wil je je aanmelden voor een 
meeloopdag?
Wil je meer informatie over  onze 
school weten?

Het kan zijn dat er iets niet 
door kan gaan, vanwege corona-
maatregelen. Houdt onze website 
mandela.psg.nl, of van de 
Purmerendse ScholenGroep, psg. 
nl, in de gaten om te zien of er 
iets niet door kan gaan.
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