
“25-30% van onze 
mavo+ leerlingen 
kiest voor havo”

Mavo+

Veelgestelde vragen

Is Mavo+ moeilijker dan andere VMBO-TLL 
opleidingen?
Het is niet moeilijker. Je moet wel iets extra’s 
willen doen.

Wat is het verschil met de Mavo-Havo brugklas?
In de mavo-havo brugklas liggen het tempo en 
niveau weer net wat hoger.
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Is een advies vmbo-tl genoeg om mavo+ te doen?
Ja - en iedere ‘gewone’ mavoleerling kan als hij of zij 
bereid is flink te werken onze mavo+ succesvol afronden.

Zijn er extra kosten aan verbonden?
Niet voor de mavo+ klas. Voor bijvoorbeeld de sportklas 
of de cultuurklas vraagt de school wel een financiële 
bijdrage aan ouders.

Meer weten?
We hebben meerdere informatiemomenten.
Houd onze website in de gaten voor actuele 
data en tijden of kijk op onze Open Dag App*

*Die kun je gratis downloaden in de App Store 
(je vindt een link op onze site)



“We krijgen hier speciale 
ondersteuningslessen 
voor rekenen en taal”

Meer tijd om na te denken 
Als je mavo kiest, in plaats van vmbo k/b, stel  
je je studie- of beroepskeuze nog wat uit. Je 
kunt na het behalen van je diploma dan alsnog 
de keuze maken voor een vervolgstudie in 
vrijwel elke beroepssector.

Naar mbo of havo 
Je wordt breed opgeleid en doet in 8 vakken 
eindexamen. Hiermee leg je een stevige basis 
voor iedere vervolgopleiding in het middelbaar 
beroepsonderwijs, maar ook voor de overstap 
naar de havo. Je kunt dan elk havo profiel kiezen 
en in twee jaar eindexamen doen.

Toelating 
Iedere leerling met een mavo-advies kan worden 
toegelaten. Wel vragen we nogal wat inzet van je, 
dus moet ook je motivatie in orde zijn. De decaan 
mavo+ vertelt je hier graag meer over. Deze is 
telefonisch te bereiken via school: 0164 - 242 150.

Meer weten?
We organiseren over dit onderwerp informatie-/
doemiddagen. Houd onze website in de gaten voor 
actuele data en tijden of kijk op onze Open Dag App. 
Die kun je gratis downloaden in de App Store (je 
vindt een link op onze site).

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

“Als je goede cijfers haalt, 
kun je zelfs doorstromen 
naar havo 2”

Bèta Challenge, sportklas 
of cultuurklas
In de brugklas kun je al starten met het Bèta 
Challenge Programma. BCP kun je volgen in elke 
sector (zorg en welzijn, economie, natuur en milieu, 
techniek). Hiermee kun je je mbo-studie versnellen, 
maar je kunt er ook mee naar de havo. In plaats 
van BCP mag je ook kiezen voor de sportklas of de 
cultuurklas. De keuze voor een van deze richtingen 
mag je ook nog maken in klas 2. Meer weten? Vraag 
het ons of lees de betreffende folders.

De hoofdpunten op een rijtje
•  Tempo en niveau van de lesstof zijn afgestemd op  

het mavoprofiel.
•   Je kiest na het tweede leerjaar mavo+ voor het profiel 

techniek, zorg en welzijn of economie. Je blijft in alle 
gevallen het mavo+ programma volgen en je doet 
eindexamen in 8 vakken. 

Talenten ontdekken 
Onze mavo is dé plek om je talenten te ontdekken 
en je kwaliteiten verder te verbeteren. Vanaf het 
begin kijken we samen welke studies of beroepen 
het best bij je lijken te passen. Dit noemen we 
loopbaanleren – en daarin word je goed begeleid.

Een plus  voor iedereen 
Als je bij ons mavo gaat doen, begin je altijd in 
de mavo+ brugklas. Samen ga je naar de tweede 
klas, waar dan ook de mavoleerlingen uit de 
mavo/havo brugklas bijkomen.


