
 

 

Liefde, verbinding en vitaliteit –  

missie van het Mercurius College 

 
Het Mercurius College is een nieuwe vrije middelbare school in Delft. We streven er 
naar om een school te zijn die drijft op drie belangrijke pijlers: liefde, verbinding en 
vitaliteit. Door deze begrippen in alle facetten van onze school te verweven zijn we een 
school waar alle leerlingen welkom zijn en zich welkom voelen. Op het Mercurius 
College staat de mensontwikkeling centraal, door de leerlingen bewust te maken van 
voelen (hart), denken (hoofd) en willen (handen), ontwikkelen zij hun eigen 
competenties en kunnen zij worden wie zij willen en kunnen zijn. Het halen van een 
diploma is dan ook een onderdeel van het vinden van  een eigen plek in een steeds 
veranderende wereld. 
 
Het Mercurius College biedt afwisselend,  vitaal onderwijs. Leerlingen zijn niet alleen 
bezig met het hoofd, maar hebben een breed scala aan activiteiten op de dag en in de 
week. Met verhalen en verbeelding, spelenderwijs en flexibel, bewegend onderwijs 
willen we een vonk overdragen van nieuwsgierigheid. We willen dat zowel de 
leerlingen, maar ook  leerkrachten en alle anderen die bij de school betrokken zijn, met 
plezier naar school gaan, zodat zij een vitaal en dynamisch leven kunnen lijden. Vanuit 
aandacht voor vitaliteit kijken wij op het Mercurius College naar de leerlingen, onszelf 
en de wereld om ons heen. Voor ons betekent dit dat wanneer een leerling thuis komt, 
en alles gedaan heeft aan verplichtingen, nog voldoende tijd en ruimte heeft om te doen 
waar zijn hart van openspringt.  
 
Het Mercurius College biedt ouders, leerlingen, leerkrachten en alle medewerkers een 
gemeenschap waarin respect en waardering is voor iedereen die daaraan deelneemt. 
Iedereen is anders en dat respecteren maakt een omgeving die veilig is om te kunnen 
leren. In onze gemeenschap wordt samengewerkt vanuit empathie en liefde.  
 
Vanuit verbinding streven we naar een leven in eenheid met alles om ons heen. 
Verbinding komt in ons onderwijs op veel manieren terug: verbinden met jezelf en de 
ander, met de leerkracht, met ouders, de leerstof en het materiaal, de natuur, de aarde 
en de kosmos. Verbinding betekent ook elkaar niet uit de weg gaan en komen tot een 
gesprek, ook als dat niet gemakkelijk is. In contact met elkaar kunnen we kennis en 
levenswijsheid ontwikkelen. 
 
Wij vragen ons af: “Wat hebben de leerlingen van de toekomst echt nodig?” Zoveel 
leerlingen met zoveel talenten die zoveel breder zijn dan wat de normale schoolvakken 
van ons vragen. Of ze nu een beta-hoofd hebben of klus-handen: van elkaar kun je 
leren.  Liefde, verbinding en vitaliteit zijn belangrijke pijlers om een waarlijk 
gezondmakende en succesvolle school te zijn. Het Mercurius College is een  plek voor 
iedereen, ongeacht een religieuze of niet-religieuze overtuiging.  
 


