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he  o e s  ste st n het est nt n e school  
“ Ik ga er elke vrijdag eten, al jaren. Vier gangen, allemaal even lekker. 
Het is ook gezellig, we kletsen wat af. Het nieuwe restaurant is wel anders. 
Er is veel glas en het ligt aan een drukke gang. Dat maakt het wel wat 
levendiger. Het belangrijkste is dat de keuken nog even fantastisch is.”

onn e n ee en  co n to   n n st e e en n  
n o  

“We zijn heel blij met de accommodatie in de nieuwe school. Voorheen zaten 
we in allerlei zaaltjes, verspreid over Brielle. Een groep hier, een groep 
daar... Nu komen alle groepen bijeen op één plek. Ideaal. De zalen zijn 
groot en praktisch. En als leiding heb je nu veel beter contact met elkaar.”
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l e t o on en etho e  on e s
Onderwijs is de basis voor de samenleving, voor nu en voor de toekomst. 
Investeren in onderwijs blijft steeds belangrijk. Het nieuwe gebouw biedt 
ongekende onderwijsmogelijkheden en is zijn investering zeker waard. 
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s  n e  l  ocent l ch el e op oe n  
“Tot de herfstvakantie hebben we al gebruik gemaakt van het sportcom-
plex hier aan de overkant. We kunnen met drie klassen tegelijk terecht op 
de kunstgrasvelden. Het is een complex met mooie kleedkamers. En lekker 
dichtbij. Maar in de winter blijven we binnen, in onze eigen toplocatie.”

n  n l  ocent n els en ts  
“De vmbo-leerlingen krijgen taalles in onze taalstraat: drie open lokalen 
met een stilteruimte, groepswerkplaatsen en een computerwerkplaats. Na 
een korte instructie gaan ze met een opdrachtenblad aan de slag. Dit geeft 
meer leerplezier en meer rendement dan klassikaal lesgeven.”

n o se lo  ocent en co n to  n ne
“Maerlant heeft vmbo-opleidingen voor kapper en schoonheidsspecialiste. 
Die sluiten aan op de mbo-opleidingen van Zadkine, die wij in hetzelfde 
schoolgebouw bieden. We werken nauw samen. Er is een doorlopende leerlijn: 
de aansluiting verloopt naadloos. Heel prettig voor de leerlingen.”

 o n  ocent n t n e
“Maerlant wil leerlingen optimaal voorbereiden op technische vervolgoplei-
dingen. In dat kader past ons BINASK-lokaal met laboratorium. Biologie, 
natuurkunde en scheikunde werken veel meer samen. Naast de theorie-
lessen doen leerlingen onderzoek. Zo worden ze veel zelfstandiger.” 

ncent el n  lee l n   o
“Een goed gebouw, alles staat op z’n plaats. De school is stukken groter 
dan vroeger en de lokalen zijn veel beter. Vooral van binnen vind ik het 
gebouw mooi. Alles is modern en handiger. Het was zeker nodig, een nieuw 
gebouw, want het was wel oud, daar aan de Jan Matthijssenlaan.” on l  o el  p t nst cte  oen oo en n  n het 

t  olle e  
“In de groentetuin gaan onze leerlingen komend voorjaar zaaien. De 
kruiden en groenten zijn te gebruiken in onze keuken en die van Maerlant. 
We kunnen de kale vlakte rond de school beplanten en zorgen voor de 
binnenbeplanting. Goed voor de leerlingen én een visitekaartje voor de 
school.”


