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Mavo
Een apart team begeleidt onze mavo-klassen van leerjaar 1
t/m leerjaar 4. Je kunt in leerjaar 1 instromen met minimaal
een k/t (ook met lwoo) advies. Vanzelfsprekend werken we op
de mavo ook met keuzewerktijd, de dagstart en heeft iedere
leerling een coach. Het bijzondere van onze mavo is dat je met
een breed advies kunt instromen en op verschillende manieren
kunt uitstromen.
Uitgestelde keuze: In de mavo bepalen we pas in leerjaar 3 of
4 voor welk diploma de leerling gaat. Dit ligt dus nog niet vast
na de tweede klas. Door een uitgekiende lessentabel en goede
begeleiding kunnen we deze keuze flexibel maken. Iedere
leerling start in de derde klas met 6 theorievakken en
1 profielvak. Afhankelijk van de individuele ontwikkeling wordt
met de coach en ouders bekeken of het een mavo+, een mavo
of een gemengde leerweg diploma wordt. Deze keuze kan zelfs
nog gemaakt worden na het maken van het eindexamen.
Je krijgt bij ons dus echt de mogelijkheid zo lang mogelijk
te werken aan het meest optimale resultaat!
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Mavo+: je doet eindexamen in 6 theorie-vakken en in
1 profielvak. Heel voordelig als je al weet dat je naar het mbo
wilt en je profielvak ook nog aansluit op het gekozen profiel
op het mbo. Als je wilt proberen om na de mavo de havo te
gaan doen, loont het de moeite om met je coach te
bespreken of het profielvak omgeruild kan worden
voor een extra theorievak.
Mavo: je doet eindexamen in 6 theorievakken. Als je
hiervoor kiest, dan kun je dus de tijd die vrijkomt, omdat je
het praktijkvak niet doet, gebruiken om te besteden aan je
theorievakken. Zo vergroot je de kans om te slagen en ligt
de weg naar het mbo of de havo open.
Gemengde leerweg: je doet eindexamen in 5 theorievakken en
1 profielvak. Je kunt de tijd die vrijkomt doordat je 1 theorievak
minder doet gebruiken om aan je andere vakken te werken om
zo de kans op het gemengde leerweg diploma te vergroten.
Het gemengde leerweg diploma geeft, net als het mavodiploma, recht op instroom op het hoogste niveau van het mbo.
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