MAVOa

op het Dorenweerd  a

Volgend jaar naar de mavo?
Heb je een mavo-advies? Dan kom je op het Dorenweerd College in de
mavo/havo-brugklas. Dat is een gemengde klas. Na het eerste jaar is
duidelijk welk niveau het beste bij je past. De meeste leerlingen gaan
naar 2 mavo, ongeveer een kwart van de leerlingen mag door naar
2 havo.

Les op maat

Wij geloven in maatwerk en willen jou alle kans geven om je talent te
ontdekken. Dat betekent dat je in de klas vaak in kleinere groepen werkt.
Met leerlingen die even goed en even snel werken bijvoorbeeld. Op deze
manier is er tijd en ruimte voor extra uitleg als dat nodig is. Maar ook voor
extra opdrachten als er tijd over is. De lessen zijn erg gestructureerd.
Je weet dus precies wat er van je wordt verwacht.
Omdat onze mavodocenten in bijna alle jaarlagen lesgeven, zie je elk jaar
weer veel dezelfde gezichten voor de klas. Dat voelt vertrouwd!

In de brugklas volg je de volgende vakken:
› Nederlands
› Engels
› Frans
› Geschiedenis
› Aardrijkskunde
› Tekenen
› Wiskunde
› Handvaardigheid
› Biologie
› Muziek
› Lichamelijke opvoeding (4 uur per week!)
› Levensbeschouwing

Je krijgt vier uur per week gym
in de brugklas!
Naast de “echte” vakken, krijg je lessen Taal en Rekenen en staan er
twee mentoruren op je rooster. Eén mentoruur om het leren onder de knie
te krijgen en één uur om met je klas aan “teambuilding” te doen.Je leert
ook plannen, samenwerken en reflecteren (terugkijken op wat je hebt
gedaan). Deze vaardigheden komen later goed van pas!

Mavo huiswerkarm

Op de mavo, met name in klas 2 en 3, richten we de lessen zó in dat
de leerlingen hun maakwerk zoveel mogelijk op school kunnen maken,

afhankelijk van de stof die behandeld wordt en natuurlijk de inzet
van de leerlingen tijdens de les. Hoe fijn is dat: thuis kun je je
focussen op je leerwerk en heb je nog voldoende tijd voor het
sporten en je andere hobby’s!

Bovenbouw

Vanaf het derde jaar kun je jouw eigen richting bepalen op school.
In 3 mavo leg je al een accent op sport, taal óf techniek. In 4 mavo
kies je vervolgens één van de vier profielen: Zorg & Welzijn,
Techniek, Landbouw of Economie.

”Op de mavo heb ik geleerd steviger in mijn
schoenen te staan. Ik heb mezelf
echt leren kennen”

Studiekeuze

Het eindexamen is natuurlijk nog ver weg. Maar je start al in 2 mavo
met loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB). Samen met je
mentor en de decaan zoek je uit waar jouw talenten en interesses
liggen. Ook reflecteren is bij LOB belangrijk: wat wil ik, waar ben ik
goed in, wat vind ik leuk en waar moet ik me verder in verdiepen?

Het gaat erom dat je leert
je eigen keuzes te maken!
Na de mavo kun je een mbo-opleiding (niveau 4) volgen.
Ongeveer 20% van de mavoleerlingen gaat na het behalen van het
mavodiploma verder op de havo en behaalt ook dat diploma. Wil je
na de mavo doorstromen naar 4 havo, dan doorloop je een speciaal
doorstroomprogramma. Dit maakt de overstap naar havo een stuk
makkelijker.

Aandacht voor jouw talent

Wij willen ervoor zorgen dat jij het beste uit jezelf haalt. En dat je
vakken volgt die passen bij jouw talenten en interesses.
Daarom kun je, vooral in de bovenbouw, zelf kiezen waar je het
accent op legt.

Sport en bewegen

Wil jij na de middelbare school een opleiding volgen op het gebied
van sport en bewegen? Dan zit je hier op de juiste plek. In de
brugklas volg je maar liefst vier uur per week LO, oftewel gym.
Daarnaast kun je in het derde jaar kiezen voor het vak LO2. Naast
extra lessen LO, loop je stage en leer je hoe je een sportactiviteit
opzet en begeleidt. Heb je het vak LO2 succesvol afgesloten? Dan
mag je zonder toelatingsexamen beginnen op het CIOS.

Als je het vak LO2 succesvol afsluit,aa
mag je zonder toelatingsexamenaa
naar het CIOS!aa

Kies het Dorenweerd!a
Engelse taal

“De overstap van 2 havo naar
3 mavo verliep erg soepel en
was een goede beslissing.”

In 3 mavo kun je op het Dorenweerd het Cambridge-certificaat
voor Engels behalen. Hiermee kun jij laten zien dat je de
Engelse taal uitstekend beheerst. In 4 mavo ga je samen met
je klasgenoten op taalreis naar Ierland. Om de taal te oefenen
én om de Ierse cultuur te ontdekken. Ook doen mavoleerlingen
mee aan het Taaldorp Engels; een samenwerkingsproject met
de tweetalige afdeling van het Dorenweerd.
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“Ik zit pas 3 maanuis op de mavo!”
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Creatieve vakken

Ben je graag creatief bezig? Dat komt goed uit! In 3 mavo werk
je op het Dorenweerd aan een creatief project, waarbij je zelf
het accent kiest: tekenen, handvaardigheid of muziek. Het
project sluiten we in juni af met een Artfestival. Je volgt dus
creatieve lessen die passen bij jouw interesses.

“Ik mag als mavoleerling Muziek als
examenvak volgen op de havo”

Bijzondere activiteiten

Naast de gewone lessen valt er op het Dorenweerd genoeg
te beleven. Je neemt tijdens jouw schooltijd deel aan veel
verschillende buiten-lesactiviteiten. Sportdagen, workshops en
excursies bijvoorbeeld. Over grenzen heen kijken vinden we
ook belangrijk. Daarom ga je minstens één keer op reis naar
het buitenland!

Meer weten?
Wil je meer weten over de mavo op het
Dorenweerd? Neem dan contact op met
Els Peters, afdelingsleider mavo:
Telefoonnummer: 026 - 339 70 30
E-mail: e.peters@dorenweerd.nl
Of kijk op onze website:
www.dorenweerd.nl
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