
Programma online open dag Greijdanus Meppel 
vrijdag 28 januari 2022 
 

TIJD RONDE ONTMOETINGEN 

15.00 uur talkshow Op Greijdanus Meppel  

15.30 uur 1 meet & greet 
leerlingen 

identiteit   Duits wiskunde ethiek & 
maatschappij 
en godsdienst 

diensten & 
producten en 
kookstudio 

techniek 

15.50 uur 2  Onderwijs-
aanbod 

  Engels science beeldend en 
cultuurklas 

bewegingsond
erwijs en 
sportklas 

scienceklas 

16.10 uur 3 meet & greet 
leerlingen 

ondersteuning 
en huiswerk-
begeleiding 

  Frans wiskunde ethiek & 
maatschappij 
en godsdienst 

diensten & 
producten en 
kookstudio 

techniek 

16.30 uur talkshow Op Greijdanus Meppel 

17.00. uur 5 meet & greet 
leerlingen 

mentoraat en 
leerstrategieën  

H/V-Delta en 
hoogbegaafd-
heid 

cultuurklas Nederlands science  beeldend en 
cultuurklas 

bewegingsond
erwijs en 
sportklas 

scienceklas 

17.20 uur 6  identiteit   Duits wiskunde ethiek & 
maatschappij 
en godsdienst 

diensten & 
producten en 
kookstudio 

 

17.40 uur 7 meet & greet 
leerlingen 

Onderwijs-
aanbod 

  Engels science  beeldend en 
cultuurklas 

bewegingsond
erwijs en 
sportklas 

 

18.00 uur 8  ondersteuning 
en huiswerk-
begeleiding 

 cultuurklas Frans wiskunde ethiek & 
maatschappij 
en godsdienst 

diensten & 
producten en 
kookstudio 

techniek 



18.20 uur 9 meet & greet 
leerlingen 

mentoraat en 
leerstrategieën  

H/V-Delta en 
hoogbegaafd-
heid 

 Nederlands science  beeldend en 
cultuurklas 

bewegingsond
erwijs en 
sportklas 

scienceklas 

18.40 uur 10  identiteit  cultuurklas  Duits wiskunde ethiek & 
maatschappij 
en godsdienst 

diensten & 
producten en 
kookstudio 

techniek 

19.00 uur talkshow Op Greijdanus Meppel 

19.30 uur 11 meet & greet 
leerlingen 

Onderwijs- 
aanbod 

  Engels science beeldend en 
cultuurklas 

bewegingsond
erwijs en 
sportklas 

scienceklas 

19.50 uur 12  ondersteuning 
en huiswerk-
begeleiding 

 cultuurklas Frans wiskunde ethiek & 
maatschappij 
en godsdienst 

diensten & 
producten en 
kookstudio 

techniek 

20.10 uur 13 meet & greet 
leerlingen 

mentoraat en 
leerstrategieën  

H/V-Delta en 
hoogbegaafd-
heid 

 Nederlands science  beeldend en 
cultuurklas 

bewegingsond
erwijs en 
sportklas 

scienceklas 

20.30 uur 14  identiteit  cultuurklas Duits wiskunde ethiek & 
maatschappij 
en godsdienst 

diensten & 
producten en 
kookstudio 

techniek 

20.50 uur afsluiting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aula 
Welkom in de aula van Greijdanus Meppel. Leuk dat je er bent!  Wij willen je graag ontmoeten. Je kunt zelf kiezen welke ontmoetingen 
jij wilt bezoeken. De talkshow 'Op Greijdanus Meppel' is hier om 15.00 uur, 16.30 uur en 19.00 uur te bekijken. Praat je mee? In de aula is 
ook de plek voor een meet & greet met onze leerlingen. Je kunt hen echt alles vragen. En heb je een vraag over het programma van 
vandaag? Ook dan staan we in de aula voor je klaar.  
 
Identiteit 
We zijn een christelijke school. Hoe merk je dat?   
 
Onderwijsaanbod 
Bij de ontmoeting onderwijsaanbod wordt informatie gegeven over de verschillende leerroutes op Greijdanus Meppel  en de manier 
waarop we ons onderwijs organiseren. Meer weten over: vaste en flexlessen, talentklassen, vakken volgen op een hoger niveau, vwo-
bovenbouw, enz.? Kom langs! 
 
Ondersteuning 
Om allerlei redenen kan een leerling een tijdje extra begeleiding nodig hebben. Wat kunnen we dan doen? In deze ontmoeting wordt 
informatie gegeven over ons ondersteuningsaanbod, maar u kunt ook vragen stellen in een persoonlijk gesprek.  
 
Mentoraat en leerstrategieën  
Wat doet een mentor eigenlijk? En hoe leren we onze leerlingen leren?  
 
H/V Delta en hoogbegaafdheid 
In de leerroutes havo en vwo bieden we voor alle leerlingen, die dat kunnen en willen, extra uitdaging in het Deltaprogramma. Onze 
hoogbegaafdheidsspecialisten vertellen u graag meer over Delta en over de individuele begeleiding voor hoog- en meerbegaafde 
leerlingen.  
 
…. 
 
Cultuurklas 
Wat gebeurt er bij de talentklas: cutluurklas?  
 



Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans 
Kom sfeer proeven bij de talen 
 
Wiskunde 
Maak kennis met wiskunde en de wiskundedocenten 
 
Science (biologie, natuur- en scheikunde) 
Kom meer te weten over science 
 
Ethiek & maatschappij en godsdienst 
Wat gebeurt er bij ethiek & maatschappij en godsdienst? 
 
Beeldende vakken 
Maak kennis met de beeldende vakken en de docenten 
 
Diensten & Producten en kookstudio 
Kom sfeer proeven in de keuken en neem een kijkje bij D&P (vmbo bovenbouw) en de talentklas: kookstudio 
 
Bewegingsonderwijs en sportklas 
Neem een kijkje in de gymzaal en hoor en zie meer van de lessen bewegingsonderwijs en de talentklas: sportklas 
 
Techniek en scienceklas 
3d-printer, lasersnijder, robotica: neem hier een kijkje in het technieklokaal en zie meer van de lessen techniek of de talentklas: science 
 
 
 
 




