
Nieuwsgierig 
naar de wereld?

Kies dan de Wereldklas voor mavo en havo
Ben jij nieuwsgierig naar de wereld om je heen? Wil jij ook 
graag jouw kennis van de Engelse taal verbeteren? Dan is  
de Wereldklas iets voor jou! In onze Wereldklas gebruik je 
informatie uit de hele wereld voor verschillende vakken. 
Je duikt ook dieper in de wereld van multimedia en ICT. 
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Wereldklas voor mavo en havo

Voor wie is de Wereldklas bedoeld?
De Wereldklas is voor leerlingen met een mavo- of havo-advies. 

Belangrijk is dat je interesse hebt in de wereld om je heen, de Engelse 

taal én van een uitdaging houdt. 

Wat zit er in het programma van de Wereldklas:
•  Je volgt een apart ‘Werelduur’. Hierin combineren we verschillende 

vakken en thema’s. We betrekken de wereld buiten de school bij het 

lesprogramma in (Engelstalige) projecten. 

•  Het ‘Werelduur’ sluiten we aan het einde van de periode af met  

het product dat je hebt gemaakt of ontwikkeld.

•  Engels is erg belangrijk in de veranderende wereld, daarom heb je  

één uur extra Engels.

•  Je wordt voorbereid op een Cambridge-examen op jouw eigen niveau. 

•  Je volgt het vak ‘Performance Arts’ (podium- en presentatiekunst). 

Hierbij leren we jou presenteren en communiceren.



In klas 2 gaan we met alle Wereldklassen naar het buitenland om de 

taal in de praktijk te oefenen en van andere culturen te leren. Aan het 

einde van klas 2 sluiten we het Wereldklas-traject feestelijk af!

 

Werelduren jaar 1

 1. Culture: kennis, land en samenleving.

 2. Art and Design: vormgeving, reclame en mode.

 3. Health and Sports: voeding, sport en EHBO.

 4. Media: multimedia en ICT-geletterdheid.

Werelduren jaar 2

 1. Science and Development: 3D-printer, ontwerp, forensisch onderzoek.

 2. Sustainability and awareness: duurzaamheid, klimaat, energie.

 3. Business and fairtrade: maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 4. Movie: filmtechniek, script en acteren.

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen!”
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Mavo, Havo, Atheneum en tweetalig Havo/Atheneum en tweetalig Atheneum
Sloetsweg 153, 7556 HM Hengelo, 074 - 291 46 29 

www.montessoricollegetwente.nl
montessoricollegetwente@osghengelo.nl
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Als Montessorischool in het Voorgezet Onderwijs 

willen wij meer bereiken met onze leerlingen dan 

alleen het einddiploma. Wij stellen ons als doel om 

onze leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van hun 

persoon lijkheid, waarbij al snel termen als 

‘zelfstandigheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ vallen. 

Deze en meer termen vallen binnen de brede 

ontwikkel doelen van het VMO (Voortgezet Montessori 

Onderwijs). Deze brede doelen zijn onlangs voor alle 

VMO-scholen verder uitgewerkt tot concrete 

handvatten zodat deze binnen de scholen zichtbaar 

(kunnen) worden en eenzelfde ondergrond hebben. 

Door deze uitwerking hebben wij als MCT handvatten 

gekregen om betere zichtbaarheid en uitleg te geven 

aan hetgeen wij onze leerlingen, naast het behalen 

van het einddiploma, meegeven. In onze ogen zouden 

alle leerlingen de kans moeten krijgen om te werken 

aan hun ontwikkeling naar persoonlijk leiderschap, 

creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. 

 (9
) 2

0
23

/2
4


