
Make your world!
HAVO EN VWO MET TWEETALIG 

ONDERWIJS EN GYMNASIUM



Make your world, dat is onze slogan. We bereiden 
je met ons onderwijs voor op jouw plek in de 
wereld. Een wereld die steeds internationaler 
wordt. Kies je voor tweetalig onderwijs, dan 
leer je ook nog eens heel goed in het Engels 
communiceren. 

Wil je onze sfeer komen proeven? 
We zien je graag! Achterop deze folder 
vind je alle mogelijkheden om langs
te komen. 

bij het Dr. Mollercollege! We zijn een gezellige school voor havo, 

vwo en gymnasium. Als enige school in de omgeving bieden we 

tweetalig onderwijs. Heb je een mavo/havo-advies? Ook dan is het 

Moller niet ver weg. Je kunt terecht in de Olympiaklas bij onze buren, 

de Walewyc Mavo, en vanuit daar doorstromen naar onze school. 

Internationaal
Op het Dr. Mollercollege sta je midden in 
de wereld. Je gaat naar school in je eigen 
vertrouwde omgeving en maakt van 
daaruit internationale contacten met 
mensen van over de hele wereld.  
Dit gebeurt tijdens excursies en reizen  
en tijdens digitale gesprekken vanuit ons 
eigen schoolgebouw. Als enige school in 
de omgeving kun je bij ons kiezen voor 
tweetalig onderwijs (tto). Je leert Engels 
spreken en schrijven alsof je nooit anders 
gedaan hebt. Extra goed Frans en Duits 
leren kan ook.

Tweetalig
Op het tto krijg je de eerste drie jaar de 
meeste lessen in het Engels. Extra leuk: je 
gaat elk jaar naar het buitenland om de 
taal ook echt te spreken met leeftijds
genoten! Als je in de onderbouw tto hebt 
gevolgd, krijg je aan het eind van de derde 
klas een ttocertificaat. Daarna kun je in 
de bovenbouw doorgaan met Cambridge 
English: Advanced (CAE) en word je 
voorbereid op het International 
Baccalaureateexamen. Dat is het hoogste 
niveau dat een Nederlandstalige leerling 
in het Engels kan behalen.

Make your world

Welkom



Onderwijs afgestemd op jou
Wat je al weet, hoef je niet te leren. Op het Dr. Mollercollege onderzoeken  
we samen hoe jij je volledig kunt ontwikkelen op een manier die bij je past.  
Wij passen de lesstof aan op jou.  
Zo leer je wat jij nodig hebt en werk  
je toe naar je eindexamen. 

Jezelf zijn, samen met anderen

Ons rooster bestaat uit blokuren van  
90 minuten. Door die langere lessen heb 
je maar een paar vakken per dag: lekker 
overzichtelijk en minder huiswerk. Tijdens 
de blokuren krijg je uitleg van de docent 
én heb je ruimte om zelfstandig te werken. 

Naast het vaste rooster hebben we op het 
Moller keuzeuren, voor creatieve of 
sportieve projectlessen of voor extra uitleg 
over een bepaald vak. Zo krijg je 
onderwijs dat afgestemd is op jou! 

Mollertime 
Vijf dagen in de week kun je in het 10e en 
11e lesuur kiezen uit een breed aanbod 
van workshops: Mollertime! Er is een 
enorm aanbod: van verschillende talen, 
debatteren en typen tot archeologie, 
scooter sleutelen, sportklassen, graffiti,
modeklas, koken, examenvreestraining, 
robotica en nog veel meer.

Kies zelf en bereid je voor
Nog iets bijzonders: in onze bovenbouw 
kun je bijna alle combinaties van vakken 
kiezen. We zorgen er op alle niveaus voor 
dat ons onderwijs je zo goed mogelijk 
voorbereidt op een vervolgopleiding.  
Op de havo leer je vaardigheden die je 
helpen bij de aansluiting op het hbo,  
zoals samenwerken en informatie 
opzoeken. Op het vwo besteden we veel 
aandacht aan kritisch denken, analyseren 
en onderzoeken. Zo bereid jij je voor op 
een studie aan een universiteit. 

Werken op jouw laptop 
Bij ons werk je veel met je laptop. 
Daarop krijg je opdrachten op je 
eigen niveau. Vind je een bepaald 
onderwerp lastig? Dan krijg je 
wat meer oefeningen. Lukt het je 
makkelijk? Dan kun je sneller door 
naar een volgend niveau. Je leraar 
begeleidt je daarbij.

Iedereen is gelijkwaardig, vinden we op het 
Mollercollege. Op onze school accepteren 
we elkaar zoals we zijn. Makkelijk gezegd? 
Op het Moller is het écht zo! 

We vinden het belangrijk dat je kennis 
en vaardigheden opdoet, maar nog 
belangrijker is het dat je jezelf leert 
kennen. Bij ons krijg je de vrijheid om 
je te ontwikkelen op een manier die bij 
jou past. 

Wij houden altijd rekening met elkaar 
en hebben respect voor elkaars 
grenzen. Jouw vrijheid mag een ander 
niet in de weg staan. Samen zorgen we 
goed voor onszelf en voor elkaar. 



Extra uitdagend gymnasium
Het Dr. Mollercollege heeft een grote 
gymnasiumafdeling. Als Moller
gymnasiast word je volop uitgedaagd.  
Je volgt les in de vakken Latijn en Grieks. 
Deze talen en culturen hebben nog 
steeds grote invloed op onze samenleving. 
Na de derde klas kies je voor één van 
beide vakken. Zoek je nog meer 
uitdaging? Bij ons kun je gymnasium 
combineren met tweetalig onderwijs. 
Daarmee heb je nóg bredere 
keuzemogelijkheden voor een 
vervolgopleiding. 

Proefjes doen en onderzoeken
Make your world, zeggen we op het 
Moller. Dus betrekken we de wereld 
dichtbij en ver weg ook bij vakken als 
biologie en wiskunde. We doen proefjes 
en bouwen installaties. Je maakt je 
eigen kauwgom en kweekt een 
tuin vol nieuwe plantjes. 
We doen spannende 
dingen met stroom… 
te veel om op te 
noemen!  

Wat bieden wij nog meer?

In ons kleurrijke gebouw voel je je snel thuis. 
Er is genoeg ruimte om in de pauzes met je vrienden bij 
elkaar te zijn. We hebben lokalen voor uitleg en open 
leercentra (OLC’s) waar je meer zelfstandig werkt. 
Er zijn mooie praktijklokalen met een modern laboratorium. 
Ook hebben we een prachtige sportaccommodatie.

Een ruim en kleurrijk gebouw



Zien we je gauw?
Proeflessen
Kom ervaren hoe het is om les te  
krijgen op onze school. 
Dinsdag 4 oktober  
15.15 - 17.00 uur

Open avond
Jij en je ouder(s)/verzorger(s) zijn van 
harte welkom om sfeer te komen proeven. 
Donderdag 10 november  
17.00 - 21.00 uur

Bètamiddagen
Kom proefjes doen en leer onderzoeken 
op een van onze bètamiddagen: 
woensdag 11, vrijdag 13,  
woensdag 18 en vrijdag 20 januari 
13.30 – 16.00 uur

Voorlichtingsavonden 
Meer weten over onze school?  
Bezoek een van onze voorlichtings
avonden: maandag 16, dinsdag 17,  
maandag 23 en dinsdag 24 januari.  
De rondes starten om 19.00 en  
20.15 uur

Aanmelden
Wil je je inschrijven bij het  
Dr. Mollercollege? Heel fijn! Vanaf 
november vind je op de website meer 
informatie over het aanmelden voor de 
brugklas. Na je inschrijving ontvang je 
een uitnodiging voor onze 
aanmeldavonden op maandag 6 en 
dinsdag 7 maart 2023.

Kennismakingsdag
Aangemeld bij het Moller? Aan het eind 
van groep 8 maak je tijdens de gezellige 
kennismakingsdag alvast kennis met je 
klasgenoten en je mentor. 
Dinsdag 20 juni 14.00 - 16.00 uur

Meer weten?
Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten 
over onze school? Ga dan gauw naar 
www.drmollercollege.nl. Of stuur een 
mail naar de teamleider van de 
brugklas, Rosanne Melfor:  
r.melfor@drmollercollege.nl 

Dr. Mollercollege
Olympiaweg 8b
5143 NA Waalwijk
041633 28 63
info@drmollercollege.nl
www.drmollercollege.nl 

 @dr.mollercollege
 /Mollercollege

Het Dr. Mollercollege 
is onderdeel van OMO 
Scholengroep De Langstraat.
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