
Welkom
Zoek jij een mavo opleiding waarin je echt wat kunt kiezen, waarin jij ruimte 

krijgt om jouw talenten en interesses te ontdekken? Of weet jij nog niet 

zeker of je havo of mavo wil doen?

Dan is de mavo op Penta echt iets voor jou!

Mavo



Hie

Contact
Dr. Nassau College, locatie Penta 
A.H.G. Fokkerstraat 1• 9403 AM Assen 
T (0592) 333 160
penta.nassaucollege.nl

Wat is mavo op Penta?
Heb je een vmbo gl/tl of een havo advies, 
dan kun je bij ons naar de mavo. In de 
mavo krijg je vooral theorie. Naast 
Nederlands en Engels krijg je in het eerste 
jaar veel veschillende theorievakken. 
Bijvoorbeeld biologie, wiskunde of mens 
en maatschappij.

Wat is er te kiezen?
Waaruit kan je kiezen binnen de mavo?
- mavo/mbo-stroom
Het vak Dienstverlening & Producten staat 
in deze stroom centraal. Je doet ervarin-
gen op met verschillende richtingen en 
beroepen. 
- de Kunst- & Cultuurklas 
Als je kiest voor deze klas krijg je extra les 
in bijvoorbeeld: Dans, fotografie of het 
maken van filmpjes.
- mavo/havo-stroom
Heb je een vmbo-tl-advies of havo advies 
maar wil erachter komen of de havo echt 
bij je past, dan biedt Penta jou deze 
mogelijkheid.

Hoe werkt het?
Omdat iedereen eerst even zal moeten 
wennen aan de nieuwe school beginnen 
alle leerlingen in klas 1 op mavo niveau.  
De leerlingen die kiezen voor de Kunst- & 
Cultuurklas zitten samen in één groep.
Kies je voor de mavo/mbo-stroom aan het 
einde van klas 2, dan krijg je het vak 
Dienstverlening & Produkten in klas 3. 
Hier ga je kennismaken met verschillende 
richtingen en beroepen. Heb je voor de 
mavo/havo-stroom gekozen dan ga je na 
de eerste periode steeds meer vakken op 
havo niveau volgen en ook toetsen op 
havo niveau maken. Als dat allemaal goed 
lukt ga je samen met je mentor bekijken of 
een overstap naar de havo aan het einde 
van klas 1 mogelijk is. We blijven je bij ons 
op school uitdagen om de stap naar de 
havo te zetten.

In klas 2 volgen de leerlingen van de 
mavo/havo-stroom de talentrichtingen, 
Technasium en Ondernemen op Quintus. 
In klas 3 kunnen leerlingen van de 
mavo-havo stroom extra uren Nederlands, 
Engels en wiskunde volgen en in klas 4 
noemen we dat “opstroomodules”. 
De mavo/havo stroom bereidt je goed 
voor op deze overstap! Vind jij de Kunst- & 
Cultuurklas ook aan het einde van klas 2 
nog steeds heel erg leuk dan kies je voor 
extra uren Kunst in klas 3 en kan je examen 
doen in handvaardigheid of tekenen of 
muziek in klas 4.


