
MAVO+

Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks
gymnasium, atheneum, havo en mavo

Burg. Stulemeijerlaan 24

4611 EG Bergen op Zoom

t 0164-242150

f 0164-256534

e info@rsgrijks.nl

w www.rsgrijks.nl

De informatieavonden van de school 

hebben een apart programma voor 

ouders en leerlingen van groep 7 en 8. 

Dat begint om 19.00 uur. U wordt 

verzocht op tijd aanwezig te zijn. 

De avonden zijn ongeveer om 21.00 

uur afgelopen.

Maandag 25 februari
Bergen op Zoom (stad), Halsteren

aanvang 19.00 uur

Dinsdag 26 februari
Bergen op Zoom (stad), Halsteren

aanvang 19.00 uur

Woensdag 27 februari
Woensdrecht, Wouw e.o.

aanvang 19.00 uur

Donderdag 28 februari
gemeente Steenbergen, 

gemeente Tholen e.o.

aanvang 19.00 uur

Woensdag 23 januari 2019
aanvang 14.00 uur

INFORMATIEAVONDEN 2019

DOE-MIDDAG MAVO+ EN BCP

VEEL GESTELDE VRAGEN

Nee. Het is niet moeilijker. Je moet wel iets extra’s willen doen. Dat moet je er voor over hebben.

In de mavo-havo brugklassen liggen tempo en niveau hoger.

Ja. Op ‘t Rijks kiest 25-30% van de mavo+ leerlingen voor havo.

Nee, maar wel als je mavo+ combineert met de sportklas of de cultuurklas.

Ja. We geven daar vanaf het eerste leerjaar ondersteuningslessen voor.

Dit kan. Je moet wel heel goede cijfers halen. We bespreken dit met je ouders en je docenten.

IS MAVO+ MOEILIJKER DAN ANDERE VMBO-TL OPLEIDINGEN?

WELK VERSCHIL IS ER TUSSEN DE MAVO+ BRUGKLAS EN DE ANDERE BRUGKLASSEN?

KIEZEN VEEL LEERLINGEN NA MAVO+ VOOR HAVO?

ZIJN ER VOOR OUDERS EXTRA KOSTEN VERBONDEN AAN DE MAVO+ KLAS?

GEEFT DE SCHOOL OOK ONDERSTEUNING IN REKENEN EN TAAL?

KUN JE VANUIT DE MAVO+ BRUGKLAS OOK NOG DOORSTROMEN NAAR HAVO 2?

Ja. Iedere mavoleerling heeft voldoende intelligentie en kan als hij of zij bereid is goed te 

werken mavo+ doen.

Ja, we willen dat leerlingen ontdekken waar kun talenten liggen.

KAN IEDERE LEERLING MET EEN ADVIES ‘VMBO-TL’ MAVO+ DOEN?

KUN JE MAVO+ COMBINEREN MET HET BÈTA CHALLENGE PROGRAMMA, DE 



MAVO+ WAT IS DAT PRECIES?

Alle mavoleerlingen van ’t Rijks komen in de mavo+. De kinderen mogen al in de 

mavo+ brugklas beginnen. In de tweede klas komen alle mavoleerlingen uit de mavo/

havo brugklas in mavo+.

Op onze mavo vinden we het belangrijk dat je ontdekt waar je talenten liggen en dat 

je leert om je kwaliteiten in te zetten. We begeleiden je in het maken van keuzes bij 

studie en beroep. Dit noemen we loopbaanleren.

DE MAVO+ BESTAAT UIT DRIE PIJLERS:

1. Uitstel van studie- en beroepskeuze
Als je kiest voor de mavo van ’t Rijks stel je jouw studie- en of beroepskeuze zo lang 

mogelijk uit. Je kunt na het behalen van je mavodiploma op ‘t Rijks vaak nog elke 

gewenste vervolgstudie kiezen in de verschillende beroepssectoren.

2. Doorstroom naar middelbaar beroepsonderwijs
Je volgt een breed pakket aan vakken en doet in 8 vakken eindexamen. Hiermee 

leg je een goede en stevige basis voor iedere vervolgopleiding in het middelbaar 

beroepsonderwijs.

3. Doorstroom naar havo
Je volgt een zo breed mogelijk pakket aan vakken. Je doet in 8 vakken eindexamen. 

Op die manier kunnen wij in klas 4 het pakket breed houden. Je hebt dan de 

mogelijkheid om nog elk havo profiel te kiezen. Na het diploma mavo stap je over 

naar klas 4 havo. Daar doe je in twee jaar eindexamen havo.

’N ACCENT OP IEDERS TALENT

‘T RIJKS MAVO+
KEUZE VOOR BÈTA CHALLENGE, 
SPORTKLAS OF CULTUURKLAS

Je kunt in de brugklas starten met het Bèta 

Challenge Programma (BCP).

Dit programma wordt toegepast op elke sector (zorg 

en welzijn, economie, natuur en milieu, techniek). 

Met dit pakket kun je je mbo-studie versnellen maar je 

kunt met dit pakket ook naar de havo (zie folder BCP).

In plaats van het Bèta Challenge Programma mag je 

er ook voor kiezen om in de brugklas deel te nemen 

aan de sportklas òf aan de cultuurklas (zie de folder 

van de sportklas of de folder kunst & cultuur).

De keuze voor Bèta Challenge, sportklas of 

cultuurklas mag je ook maken in klas 2.

WANNEER WORD JE TOEGELATEN TOT 
MAVO+?

Iedere leerling met een mavo-advies van de 

basisschool kan worden toegelaten. Je moet 

natuurlijk wel gemotiveerd zijn om te werken.

•   Tempo en niveau van de lesstof zijn afgestemd 
op het mavoniveau.

•   Mavoleerlingen kiezen na het 2e leerjaar mavo+ 
voor de mavo-mbo route of voor de mavo-
havo route. In beide gevallen blijf je het mavo+ 
programma volgen en doe je eindexamen in 8 
vakken.

•   Doorstroom naar elk profiel van havo is mogelijk. 
Na het behalen van je havodiploma kun je zelfs 
nog doorstromen naar het vwo.

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE


