MANDEVILLE FIRST CLASS!© 2018-2019
De Mandeville First Class! ondersteunt hoogbegaafde scholieren bij het behalen van
startkwalificaties zoals een overgangsrapport, diploma of andere leerdoelen. De scholieren
maken kennis met de thesis-gestuurde onderwijsmethode van de Mandeville Academy die
specifiek is afgestemd op de manier waarop hoogbegaafden leren en studeren.
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