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AANMELDING 

Aanmelden kan rechtstreeks bij de Alberdingk Thijm 
Mavo. 
De officiële aanmelding start op 6 maart 2023. 

• Advies: vmbo-TL 
• Geen loting op principiële  

grond  
• Open voor iedereen  

Via de website en bovenstaande QR-code kun je je 
inschrijven voor een:  

• open lesmiddag  
• oriënterend gesprek met de schoolleiding  

Houd onze website in de gaten voor actuele 
informatie over onze voorlichtingsmomenten. 

Op www.alberdingkthijmmavo.nl is alle 
informatie te vinden over de aanmeldingsprocedure 
van de Alberdingk Thijm Mavo. 

KLANTTEVREDENHEID 

De reden voor 
leerlingen om te kiezen 
voor de ATM is het 
huiswerkvrije element.  

Ouders zijn het meest 
tevreden over:  
• kleine school 
• vaste lestijden zonder 

lesuitval 
• goed contact tussen 

ouders en school

SLAGINGSPERCENTAGE 

Het slagingspercentage op de ATM van de laatste 
drie jaar:  

 100%  (2022) 
 100%  (2021) 
 100%  (2020)

  MAAK KENNIS MET DE ATM 

De ATM is… Aanmelden

WIST JE DAT . . . 
We met Chromebooks werken op de ATM?  
Deze mag ook mee naar huis! 

Iedereen een eigen kluisje heeft? 

Je op de ATM Spaans krijgt? 

Bij de start in klas 1 de meeste leerlingen nog 
niemand kennen, en in een paar weken bijna 
iedereen? 

De ATM huiswerkvrij is? 

Je veel in groepen samenwerkt aan projecten? 

Je in de eerste klas op kamp gaat naar Texel? 

Je maximaal vier vakken per dag hebt?

Weetjes

GEEN 

HUISWERK

Quotes

“De ATM is  
een kleine 

school, dus ik 
ken iedereen.”

“Iedereen helpt 
elkaar en de 

docenten weten wat 
je moeilijk vindt.”

“Na schooltijd 
heb ik lekker tijd 

voor mezelf.”

“Zelf plannen heeft  
mij zelfstandig en 
verantwoordelijk 

gemaakt.”

De Alberdingk Thijm Mavo 
is dé mavo-specialist in 

de wijde omgeving.



OPEN DAG 
Zaterdag 14 januari 2023 
09.00-12.30 uur 

INFORMATIEAVOND  
VOOR OUDERS 

Maandag 16 januari 2023 
19.30-21.00 uur 

OPEN LESMIDDAGEN 
Deze worden gehouden van  
13:00-15:15 uur op: 

• Woensdag 14 december 2022 
• Woensdag 25 januari 2023 
• Woensdag 8 februari 2023 

www.alberdingkthijmmavo.nl 

Houd de website in de gaten  
voor actuele informatie  
over de open dagen! 
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Open dagenPlattegrond Wat vinden zij? Ook ATMKleine school

Ik vind de sfeer heel fijn op deze 
school, en de kinderen zijn heel 
hecht met elkaar. 

Gigi

“ “
Mijn broer zat hier op school, 
en van hem hoorde ik coole 
verhalen over de ATM. 

Siebe

“ “

KLEINE SCHOOL 

Op de Alberdingk Thijm Mavo  
zitten ongeveer 140 leerlingen.  
Dat is een mooi aantal, want zo leer je snel 
iedereen kennen. 

We vinden een goed contact belangrijk, 
zodat je je thuis voelt en met plezier naar 
school gaat. 

Het gebouw van de ATM is heel over-
zichtelijk, je zult er niet snel verdwalen!

HOE GAAN DE LEERLINGEN 
NAAR SCHOOL?

91% komt op de 
fiets (ook e-bike)

4% komt met 
de trein

3% komt  
met de bus

2% komt lopend

Meld je aan 
via de QR-code 

voor de open 
lesmiddag.

140 
leerlingen


