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Uitdagend onderwijs
De Alberdingk Thijm Mavo (ATM) biedt vier jaar uitdagend on-

derwijs. Elke dag hebben de leerlingen maximaal vier vakken, in 

blokken van 90 minuten. Door het beperkte aantal leswisselingen 

is er meer tijd beschik baar voor onderwijs. Er wordt tijdens de 

lessen gewerkt in verschillende werkvormen om aan de leerstijl en 

talenten van alle leerlingen tegemoet te komen. Leerlingen krijgen 

korte  instructies en werken zelfstandig aan taken onder bege-

leiding van de docenten. Daarnaast wordt er veel projectmatig 

lesgegeven. Het schoolgebouw is speciaal voor dit onderwijs ont-

worpen en is ingericht met instructieruimtes en open leerruimtes.

Geen lesuitval
Een ander voordeel van dit systeem is dat de leerlingen altijd 

verder kunnen met hun werk. Afwezigheid van docenten leidt 

dan ook niet tot lesuitval. Ook het begrip tussenuur bestaat op 

de Alberdingk Thijm Mavo niet. In de pauzes blijven de leer-

lingen op het schoolterrein.

Projecten
Leerlingen leren beter en sneller als zij leerstof in context 

en samenhang krijgen aangeboden. In projecten leren 

kinderen naast de vereiste lesstof ook vaardigheden zoals 

plannen, zelfstandig werken, presenteren, refl ecteren en 

samenwerken. De ATM ontwikkelde hiervoor een eigen leerlijn 

en beoordelingsmodel. Ook worden verschillende leerstijlen 

bediend door een breed scala aan werkvormen en opdrachten. 

Films maken, toneelstukken schrijven en  opvoeren, kunst en 

maquettes maken, programmeren en computer modellen 

bedenken zijn hiervan voorbeelden. 

IMYC
De ATM is een van de scholen in Nederland die deelneemt 

aan het International Middle Years Curriculum. Het IMYC 

werkt project matig en biedt de leerlingen de mogelijkheid 

om te  werken met eigen leervragen binnen hun eigen leerstijl. 

Het IMYC is het vervolg op het International Primary 

Curriculum (IPC) dat op veel basisscholen in de omgeving 

wordt aangeboden.

Huiswerkvrij
Na schooltijd nog sporten of andere activiteiten doen? 

Dat kan, want op de ATM krijg je in de onderbouw geen huis-

werk. Leerlingen werken op school aan taken en opdrachten, 

waardoor de docent goed zicht heeft op de manier waarop de 

leerling werkt. Er hoeft dan geen werk mee naar huis en een 

zware tas met boeken is niet nodig. Alle leerlingen krijgen een 

eigen kluisje waarin zij hun spullen kunnen opbergen.

Chromebook en ICT
Leerlingen werken op een eigen Chromebook die voor 

verschillende leeractiviteiten wordt ingezet. Deze Chromebook 

wordt door de school in bruikleen gegeven en mag de leerling 

ook buiten school gebruiken. Daarnaast maakt de ATM 

veelvuldig gebruik van andere moderne technologieën.

Persoonlijke aandacht
De begeleiding van het onderwijssysteem is zo georganiseerd 

dat wanneer de leerlingen zelfstandig aan hun taken werken er 

altijd voldoende docenten en onderwijsassistenten aanwezig 

zijn. De leerlingen kunnen hulp vragen aan alle begeleiders. 

Het kleine team kent alle leerlingen goed waardoor een 

persoonlijke benadering mogelijk is. Op deze manier wordt 

het maximale bereikt op het gebied van studieresultaat en 

persoonlijke groei. Ook heeft elke leerling een persoonlijke 

mentor die zorg draagt voor de leerling op het gebied 

van resultaten, werkhouding en welbevinden. De mentor 

onderhoudt ook nauw contact met thuis.

Activiteiten
We organiseren elk jaar een groot aantal uiteenlopende 

activiteiten. Zo gaan we regelmatig op stap als onderdeel van 

een project, zijn er introductieactiviteiten, een Texelkamp in klas 

1, museumbezoeken, sportdagen, woensdagmiddagactiviteiten  

naar keuze, feesten en in de bovenbouw een educatieve reis 

naar Spanje. 

Meer weten?
De ATM is bij uitstek een school die u in de praktijk moet zien. 

Maak een afspraak om op een gewone schooldag te komen 

kijken. U ontvangt dan van de schoolleiding meer informatie 

over de school en ons onderwijs. Op de open dag kunt u zich 

laten rondleiden door een van onze leerlingen. U bent ook 

van harte welkom op de informatieavond voor ouders. Voor 

eventuele toekomstige nieuwe leerlingen organiseren we twee 

open lesmiddagen.

‘Mijn vrienden zitten vast aan huiswerk, 
maar ik heb ook tijd voor mijzelf’

De Alberdingk Thijm Mavo is een kleinschalige 

en dynamische school. Wij onderscheiden ons 

door een uitdagend onderwijssysteem in een 

moderne leeromgeving. De Alberdingk Thijm 

Mavo is een categoriale mavo met ongeveer 

honderdzestig leerlingen verdeeld over 

vier leerjaren.

‘Iedereen helpt elkaar en de leraren 
weten wat je moeilijk vindt’


