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Op onze locatie Salland hebben we een dakpanklas 
mavo. Als het advies van de basisschool twijfelachtig is 
tussen TL en havo kan je in deze klas komen. Ook als je 
een havo-advies hebt gekregen, maar hieraan twijfelt, 
is onze mavoklas iets voor jou! In dit boekje lees je 
meer over de mogelijkheden.

PAST MAVO
BIJ MIJ?

Amelie Prophitius, M1A
“Ik kies voor mavo omdat ik deze school leuker vind om 

te doen. Dit komt doordat je bij veel vakken creatief kan 

zijn en doordat de mensen heel aardig zijn. Ik wil wel mijn 

havo diploma halen maar ik doe dat nu via een andere 

weg. Ik heb liever dat ik deze jaren op de middelbare 

school veel plezier heb en er een jaar langer over doe.”
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Jouw eigen leerpad
Als het havoniveau bij jou past, kun je aan het eind van de 
brugklas doorstromen naar havo 2. Als je het prettiger vindt 
om verder te gaan met de mavo-opleiding, dan kan dat 
natuurlijk ook. Beide opleidingen zijn een goede basis voor 
een vervolgopleiding die bij jou past. 
Als je op Salland in het tweede leerjaar in de mavoklas 
blijft, wordt er extra lesstof aangeboden en wordt er 
getraind op vaardigheden die nodig zijn voor een eventuele 
overstap van mavo 4 naar havo 4. 
Welk diploma je na vier jaar haalt, hangt af van je 
resultaten en inzet in de jaren bij ons op school. De keuze 
voor een diploma op een bepaald niveau wordt dus nog 
even uitgesteld. Dit geeft kansen! 

In de mavoklas wordt lesstof aangeboden op mavoniveau, 
waarbij de havo-lessentabel gevolgd wordt met het extra 
vak Duits. Er wordt bij de meeste vakken lesgegeven vanuit 
het havo-lesmateriaal, zoals ze dat op onze locatie Lariks 
in havo 1 ook krijgen. Tevens krijg je dezelfde vakken 
als in havo 1, met een extra vak Duits. Op deze manier 
dagen we je uit om te onderzoeken of havo misschien iets 
voor jou is. Toetsen en cijfers krijg je op zowel mavo- als 
havoniveau. Op deze manier kan je uitzoeken welk niveau 
jij het prettigst vindt. Ook wordt er gewerkt met een 
vaardighedenrapport om te kijken of een overstap van 
mavoklas 1 naar havo 2 op Lariks mogelijk is. Dit houdt in 
dat we onder andere kijken naar je werkhouding, motivatie 
en hoe je je huiswerk maakt.

Ook in de mavoklas maak je kennis met de vier 
verschillende werelden van Salland:
• De wereld van sport en gezondheid
• De wereld van kunst en cultuur
• De wereld van groen, duurzaamheid en voeding
• De wereld van techniek
Je krijgt de kans om te ontdekken wat bij jou past. Je bent 
praktisch, technisch, ondernemend, creatief of zorgend 
bezig en kunt de werelden ook combineren. Je ontdekt 
daardoor wat je leuk vindt en waar je goed in bent! Je leert 
om keuzes te maken. Om je goed te begeleiden bij het 
maken van keuzes, maken we gebruik van leerlingcoaching. 
De leerlingcoach begint de schooldag met alle leerlingen 
samen. Aan het einde van elke dag is er ruimte voor 
coaching met groepen leerlingen of individuele coaching als 
je hier behoefte aan hebt.

Flexlessen
Verder geldt voor deze brugklas wat voor alle leerlingen 
geldt die kiezen voor Salland: alle leerlingen werken 
met een laptop en er is veel aandacht voor activerende 
werkvormen in lessen van 40 minuten. Ook zijn er de 
zogenaamde flexlessen. Deze les mag je zelf kiezen. 

WAT IS DE 
MAVOKLAS 
PRECIES?

ER VALT VEEL 
TE KIEZEN 
IN MAVO

Vind je bijvoorbeeld wiskunde lastig? Dan kun je kiezen 
voor een extra les wiskunde. Ga je liever aan de slag met 
Nederlands, omdat je dat leuk vindt? Dan kies je daarvoor! 
Je coach en vakdocent helpt je om deze keuzes te maken.

Janna Oldenbeuving, 
teamleider locatie Salland
“Op Salland vinden wij het belangrijk dat een leerling 

het beste uit zichzelf kan halen. Met een tl/havo advies 

komen leerlingen in de mavobrugklas. In deze klas krijgt de 

leerling de kans om te ervaren of havo de leerroute is die 

bij hem of haar past. Dit doen we door Frans aan te bieden 

en door les te geven op het havoniveau. Zo kunnen we de 

overstap naar havo 2 zo soepel mogelijk laten verlopen.”
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In de brugklas krijg je veel verschillende vakken. Welke 
dat zijn, zie je hier. Op je lesrooster kun je makkelijk 
terugvinden welk vak je op welk moment volgt. 

Na de herfstvakantie krijg je flexlessen. Dit betekent 
dat jij zelf kan kiezen of je naar wiskunde, Nederlands 
of Engels gaat. Ben je bijvoorbeeld heel goed in Engels, 
dan kan je voor deze flexles kiezen om extra uitdaging te 
vragen. Maar als je extra hulp bij Nederlands wilt, is dat 
ook een goede reden om te kiezen voor Nederlands. Om 
goede keuzes te maken, krijg je hulp van je leerlingcoach.

DE VAKKEN

Natuur & techniek

Lichamelijke
opvoeding

Beeldende vakken

Engels

RekenenFrans Mens & natuurDuits Godsdienst

Nederlands

Geschiedenis

Muziek AardrijkskundeWiskunde
Nieuwsgierig geworden? 
Geef je op voor een meedraaimiddag of kom naar 
de open dag op 26 januari 2023.

Op onze website vind je veel informatie over onder 
andere onze school, het onderwijs, de aanmelding, 
de voorlichtingsactiviteiten en de overstap naar het 
voortgezet onderwijs. Heb je toch nog vragen? Neem dan 
contact op met onze basisschoolcoördinator, de heer 
Benjamins (b.benjamins@csvvg.eu), hij is telefonisch 
bereikbaar via 0592-390290.

MEER 
INFORMATIE
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