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COLOFON

Het Merletcollege staat 

midden in de maatschappij! 

En dat laten we zien met  

een prachtig, nieuw, multi- 

functioneel schoolgebouw. 

Het samenvoegen van de scholen aan de Grote- 

straat en Robijnlaan tot één nieuw gebouw maakt 

dat het totale onderwijsaanbod in één school aan-

geboden kan worden. 

Maar nog belangrijker is het dat onze leerlingen én 

docenten één schoolgebouw hebben dat voldoet 

aan de eisen van nu. Het nieuwe Merletcollege is 

transparant, heeft een moderne uitstraling, goede 

ICT-voorzieningen en er is ruimte én rust in de ver-

schillende lokalen en werkgelegenheden. Dat onze 

opleidingen voor beroepsonderwijs en theorie 

gebundeld zijn op één locatie heeft meerwaarde 

voor iedereen. De unieke ligging aan de Maas is 

de kers op de taart.

MIDDEN IN DE
MAATSCHAPPIJ

Merletcollege is at the heart of the community and showcases this with its new, multifunc-

tional college building. The new building is transparent, modern, has excellent ICT facilities 

and many different rooms in which to learn and work. Furthermore, it has a unique location 

on the bank of the river Maas. 
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“Tijdens je middelbare schooltijd verander je van kind naar jongvolwassene. 

Dat is een boeiend proces, waarin de basis wordt gelegd voor je verdere leven. 

Onderwijs bestaat uit leren met je ‘hoofd’ en met je ‘hand en hart’. 

Bij het Merletcollege geven we leerlingen ruimte om naast cognitieve ook 

culturele, sociaal-maatschappelijke en creatieve vaardigheden op te doen. 

Een schoolgebouw dat inspireert helpt bij de totale ontwikkeling. Onze visie 

op onderwijs en onze gedreven en betrokken docenten zijn daarnaast be-

palend voor de kwaliteit. Dat de ligging daarnaast grandioos is, geeft onze 

school iets unieks. Omdat zo’n rivier altijd in beweging is en in contact staat 

met de natuur, is het zien en ervaren ook een leermoment. Het is inspirerend 

en rustgevend tegelijk.”

Het Merletcollege heeft een heel eigen 

karakter. De ruimtes zijn slim en doordacht 

ingericht. Iedere vierkante meter wordt 

efficiënt benut. 

“Desondanks zijn de gangen breed en op een aantal plaat-

sen zijn ‘rustplekken’ gecreëerd, waar leerlingen zelfstandig 

kunnen studeren. De aula biedt drie functies: een centrale 

ontvangstruimte, een grote kantine met prachtig uitzicht 

op de Maas en een multifunctionele studiezaal. Deze kan 

onder meer ook als expositieruimte gebruikt worden. 

Net als de rest van het gebouw is de kantine één en al 

transparantie. Er is een grote glazen wand en ook het dak 

laat daglicht door. Dit zorgt voor een optimale natuurlijke 

lichtinval en geeft bovendien prachtig zicht op de rest van 

het gebouw. En een magnifiek uitzicht op de omgeving. 

Het nieuwe gebouw heeft veel innovatieve en duurzame 

elementen. De natuurlijke ventilatie en de geavanceerde 

manier van koeling met water uit de Maas zijn hier mooie 

voorbeelden van. Ook de zonnepanelen en het gebruik van 

eerlijke materialen dragen bij aan een beter milieu.”

Het Merletcollege had al in 2004  

nieuwbouwplannen. Het is een boeiend 

en enerverend proces geweest.

“Voor een braakliggend terrein in Cuijk waren vanuit de gemeen-

te al eerder verschillende bestemmingen naar voren gekomen. 

Onze school maakte daar ook deel van uit. De ontwikkeling 

bleek echter niet uitvoerbaar. Vanaf 2011 zijn we samen met 

de gemeente Cuijk gaan kijken naar een goede plek voor ons 

nieuwe schoolgebouw. Die vonden we op een bijzondere plek: 

aan de Maas, in de buurt van sportvelden. Het pand staat 

dichtbij de Maasdijk, daardoor heb je vanuit bijna alle ruimtes 

in de school een prachtig uitzicht op de dijk, de groene om-

geving en de Maas. De rivier heeft overigens op verschillende 

manieren waarde en invloed. We gebruiken het water uit de 

Maas om het gebouw te koelen en het ontwerp is afgestemd 

op de ligging aan het water: compact en transparant. Dat sluit  

dan weer mooi aan bij de wijze waarop wij met leerlingen om-

gaan: open en direct.” 

The new college building has a very special location: on the bank of the Meuse, close 

to sports fields and with a beautiful view of the natural surroundings. Water from the 

river is used to cool the building, the design of which is tailored to its location on the 

bank of the river: compact and transparent. This mirrors the way in which Merlet- 

college deals with its students: open and direct. 

Merletcollege has its own, unique 

character. The rooms are intelligently  

and thoughtfully laid out. 

Every square metre is used efficiently. 

Even so, the hallways are spacious 

and a number of quiet spaces have 

been created for students to study 

independently. On top of all this, the 

new building includes many innovative 

and sustainable elements. 

INSPIRATIE

UNIEKE LIGGING
AAN DE MAAS

Education consists of learning with 

your head as well as your hands and 

heart. Merletcollege gives students 

room to learn new skills and develop 

them. The inspirational surroundings, 

along with our vision of education 

and our motivated and engaged 

teachers, help to achieve this.

Het nieuwe schoolgebouw 

aan de Maas biedt onderdak 

aan ongeveer 1000 leerlin-

gen en verschillende onder-

wijsrichtingen (van vmbo 

tot en met vwo).

Paul Metzemaekers is trots 

op wat er is bereikt en zeer 

tevreden over het resultaat: 

“Een modern schoolgebouw 

is één van de basisvoorwaar- 

den voor goed onderwijs.”

EIGEN
KARAKTER
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Schoonmaakartikelen
Vloeronderhoudsmiddelen
Sanitairbenodigheden
Reinigingsmachines

Rijnstraat 47-49, 5347 KN Oss
Telefoon 0412-623215
Telefax 0412-622970
verkoop@leros.nl
www.leros.nl

Zeep - Handdoek - Toiletsystemen
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A D V E R T E N T I E

Merletcollege offers a broad educational 

programme, from preparatory secondary 

vocational education (basic vocational,  

advanced vocational and theoretical pro- 

gramme, all with learning support) to pre- 

university education (technical, grammar 

school and bilingual education). The college 

has a two-year bridging period for students 

to become accustomed to further educa- 

tion. In addition, it gives them the chance  

to find out which level best suits them.  

ONDERWIJS 
DAT PAST!

We bieden een breed onderwijsaanbod van vmbo 

(basis, kader en theoretisch, allen met leerweg- 

ondersteuning) tot en met vwo. Leerlingen met 

een havo of vwo niveau die een specifieke be-

langstelling hebben voor exacte vakken, komen 

prima tot hun recht op het technasium. 

De meer klassiek georiënteerde leerling kan kiezen voor het 

gymnasium. Tenslotte bieden we op het vwo ook tweetalig  

onderwijs aan. Dit betekent dat meer dan de helft van de 

vakken in het Engels wordt gegeven. De leermethodes voor 

vmbo-leerlingen zijn veel praktischer ingericht. In de bovenbouw 

krijgen deze leerlingen de kans zich te specialiseren in één van 

de keuzevakken. Onze school kent een tweejarige brugperiode 

waarin de leerling kan wennen aan het voortgezet onderwijs. 

Daarnaast geven we ze de kans te ontdekken en te laten zien 

welk niveau het best bij hem of haar past. Dit sluit goed aan 

op ons uitgangspunt iedere leerling een passende leerroute te 

bieden. Op die manier bieden wij voortgezet onderwijs voor alle 

leerlingen van 12 tot 18 jaar binnen de Cuijkse gemeenschap.

wil graag iedereen bedanken die het mogelijk 
heeft gemaakt dit magazine te realiseren

expresses gratitude to all who enabled 
the realisation of this magazine

De focus van het Merlet-

college ligt op respect en 

samenwerken. 

Paul Metzemaekers: “We 

vergelijken de school vaak 

met een minimaatschappij.”

“Net als in het gewone dagelijkse leven is er een grote diversiteit aan mensen. 

Wij zijn er voor elkaar en door elkaar en functioneren bijna als een club, waar 

iedereen onderdeel van uitmaakt. 

We organiseren veel activiteiten om zo de samenwerking positief te beïnvloe-

den. Sport- en culturele activiteiten voor leerlingen staan regelmatig op het 

programma. Dit verbetert niet alleen de onderlinge sfeer en betrokkenheid, 

maar brengt ook samenwerkingen tot stand, die tot ver buiten de schooldeuren 

actief zijn. De opzet van het nieuwe schoolgebouw draagt eraan bij dat álle 

leerlingen, ongeacht achtergrond of opleidingsniveau, samen een school- 

gemeenschap vormen.”

Merletcollege is built on respect and co-operation. We are there for each other 

and stand by each other, operating like a club where everyone is a member. 

The new building’s design reinforces the idea that all students, regardless of 

background or level of education, form a college community together. 

VÓÓR EN DÓÓR ELKAAR VÓÓR EN DÓÓR ELKAAR


