
Welkom
kennismaking en voorlichting 

Mavo 2



Programma

- Algemene informatie 

- Informatie over decanaat

- Informatie  coördinator leerlingenzaken

- Informatie over leerlingbegeleiding 

- Met de mentor in de klas voor verdere informatie,  

kennismaking en  gelegenheid tot vragen stellen.



Structuur Penta

Mavo

klassen 2, 3 en 4

Mavo, Mavo KC 
en Mavo-Havo stroom

Vakcollege

klassen 2, 3 en 4

Basis en Kader

onderbouw
klassen 1 Mavo-Havo, Mavo, Mavo KC & Kader en Basis



Structuur afdeling mavo

Locatie directeur

Afdelingsleider
Decaan
(LOB)

Leerlingbegeleiding

Mentoren en vakdocenten 

Coördinator 
leerlingenzaken Teamcoördinatoren



Op weg naar een diploma

TL = theoretische leerweg

GL = gemengde leerweg

VMBO TL & GL = MAVO

VMBO TL of GL (hangt af van het examenpakket in klas 4)

MBO-stroom (80%)

Twee stromen: 

HAVO-stroom (20%)



Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

- Kleinere klassen (waar mogelijk)

- Extra tijd mentoren (ondersteuning leerlingen)

- Inzet extra ondersteuning per afdeling (OLC onderwijsassistenten)

- Inzet extra ondersteuning sociaal- en emotionele ontwikkeling

- Huiswerkcafe per afdeling 
(voor alle leerlingen beschikbaar)

- Sport- en spelprogramma buiten school (sport+)

- Inzet op differentiatie in klas 
(ontwikkelprogramma docenten)

- Extra studiebegeleidingslessen (profielvakken klas 3 en 4)

- Inzet (externe) examentraining (op aanvraag richting examen)

- Inzet sociale vaardigheden/schoolbeleving (excursie 29-30/09)



Moeite met thuis huiswerk maken? Moeite met plannen? 
Moeite met motivatie?   

- Vrije toegang of op afspraak met mentor

- Elke dag tot 16.45 uur

- Kopje thee & koekje

- Ondersteuning plannen & leerstrategieën 

- ‘Huiswerkvrij’ naar huis! 

HuisWerkC@fe mavo 



Mentoraat in de mavo

− Vast aanspreekpunt voor ouders en leerlingen

− 2 jarig mentoraat(2-3/3-4) 

− 2e mentoruur voor individuele begeleiding

− Reflectiegesprekken



MAVO Excursies (leren buiten het klaslokaal)

Klas 2

- Internationalisering + dagactiviteiten   

Klas 3

- Soest 

- Groningen 

- Meerdaagse excursie: Parijs, Berlijn, Londen of de Ardennen 

Klas 4

- Rotterdam haven (ak en eco)

- Amsterdam (alle vakken)

- Den Haag (maatschappijkunde en gs)



Internationalisering/Italië mavo 2



Decanaat mavo



Wat doet de decaan?

- Ondersteuning van de mentor
- Begeleiding van het keuzeproces
- LOB doorlopende leerlijn 

- Helpt wanneer keuzeproces lastig gaat
- Gesprek
- Testen



Doorstroom naar MBO

Mavo (GL of TL) ---------------- niveau 3 of 4

Kader beroeps ---------------- niveau 3 of 4

Basis beroeps ---------------- niveau 2



VMBO  Theoretisch

Kader

Basis

MBO

HBO

HAVO

Doorstroom naar HBO



Keuzes/voorsorteren in klas 2

- Vakkenpakket kiezen voor klas 3
- Verplichte vakken 
- Profielvakken
- Keuzevakken

- Doorstroom naar MBO
- Doorstroom naar HAVO



Mavo MBO-stroom

Voorbereiding op het MBO door:

- Vak Dienstverlening & Producten (D&P)

- Theoretische aansluiting lesstof op het MBO

- Meeloopdagen op het MBO

- Keuze vakkenpakket

- Arbeidsoriëntatie week Mavo 3



Mavo - Havo stroom

Voorbereiding op de Havo:

- Geen D&P in klas 3 maar extra theorievak

- Verplicht 7e vak in het examenjaar (MBO en Havo)

- Volgen lessen Quintus in klas 2 en 3 (niet verplicht, wel gewenst)

- Meeloopdag op Quintus

- Verplichte lessen op Quintus (opstroommodules)

- Maken van toetsen op Quintus



Eind klas 3

- MBO Vakkenpakket kiezen of HAVO Vakkenpakket kiezen

- Wiskunde is belangrijk voor een goede doorstroom!

Klas 4
Kiezen van een vervolgopleiding

- MBO
- HAVO (voor sommige leerlingen van TL).

Je loopbaan staat niet vast!!!



Kennis maken met de beroepsbeoefenaar!

7 maart 2023 Beroepenfeest De Bonte Wever

21 maart 2023 DOE DAG Bezoek bedrijven

• leerlingen werken op school in het On Stage Paspoort 

• On Stage leerlingentraining: Junior Networking; 

• leerlingen ontwerpen hun eigen visitekaartjes; 

• leerlingen onderhouden het contact met hun nieuwe 
(beroeps)netwerk

“ALLES MAG JE WORDEN. BEHALVE ONGELUKKIG. BELOOFD?”



Wat kunt u als ouder/verzorger doen:

Meedoen aan On Stage als beroepsbeoefenaar! 
- We zoeken de automonteur, de secretaresse, de 

advocaat en alles er tussenin

- Het overdragen van enthousiasme voor een beroep 
staat centraal

- Aanmelden kan via : www.regioassenonstage.nl
- Projectleider: J.J. Brouwer mail@regioassenonstage.nl

http://www.regioassenonstage.nl/
mailto:mail@regioassenonstage.nl


CLZ

• Coördinator leerlingenzaken: dhr. U. Karlsson

kau@dr.nassaucollege.nl

• Regels naleven (gesprekken met leerlingen)

• Gesprekken met ouders

• Afwezigheid controleren

• Verlofaanvragen (leerplichtwet)

• Diverse vergaderingen voorzitten 

• Algemene vraagbaak voor leerlingen en ouders

mailto:kau@dr.nassaucollege.nl


Mavo Leerlingbegeleiding

mevr. R. v/d Hem           
dhr. N. Snippe

Begeleiding:

• Mentor = studiebegeleider + vakdocent

• Mentorgesprekken / dossier

• Mentoruur / LOB

• Leerlingbegeleider / OT/ OOT

• Begeleiding leerlingen met clusterindicatie



CICO

Voor leerlingen die 

schoolse zaken niet 

of moeilijk voor 

elkaar krijgen.                                

RT

Gespecialiseerde 

begeleiding van 

leerlingen met 

leerproblemen en/of 

leerstoornissen. 

Huiswerkklas

huiswerk, plannen, 

structuur, discipline 

en motivatie.

Dyslexie/dyscalculie

Ondersteunen lees en/of 

spellingsproblemen 

/ernstige 

rekenproblematiek 

Orthopedagoog

o.a. onderzoek bij 

leer en/of 

gedragsproblemen

Maatschappelijk 

werk
begeleiding bij 

persoonlijke en/of 

thuisproblematiek

Rebound

Als het even niet 

meer lukt in de 

normale 

klassensetting

Ondersteuning & 
begeleiding

Leerlingbegeleiding afdeling mavo:
Rixt Van der Hem & Niels Snippe

Extra ondersteuning 
faalangstreductietraining, 

Sova-training, 

examenvreestraining, 

logopedie

hmr@dr.nassaucollege.nl
snn@dr.nassaucollege.nl

mailto:hmr@dr.nassaucollege.nl
mailto:snn@dr.nassaucollege.nl


Oudercontact

Hoe willen we samenwerken?

A A             A

B

1.0

B

2.0

B       B

3.0



Alle kinderen 
doen mee!



Onze deur staat altijd open!



Indeling lokalen mentoren:

M4A Mevr. Hartenhof lokaal

M4B Dhr. J. Poel lokaal

M4D Dhr. S. Thies lokaal

M4E  Mevr. L. de Vries lokaal 

M4F  Mevr. R. van der Hem lokaal


