Mavo

Een zee aan mogelijkheden!

Heb jij een vmbo-tl advies? Dat is mooi,
want dan heb je écht een zee aan mogelijkheden! Op de mavo van RSG Simon
Vestdijk werken we met een klein team
betrokken docenten aan een fijne en leerzame periode voor jou bij ons op school.
RSG Simon Vestdijk is een veilige school
waar je echt gezien wordt. Je hebt veel
contact met je mentor en de vakdocenten.
Doordat we als mavo een kleine afdeling
zijn, hebben we het snel in de gaten wanneer je wat extra ondersteuning of juist
extra uitdaging kunt gebruiken.
Samenwerken
Er wordt goed samengewerkt tussen het
leerlingenbureau, de vakdocent, de mentor
en de intern begeleider. Daardoor kunnen
we ervoor zorgen dat je op tijd krijgt wat je
nodig hebt om van jouw tijd op de mavo
een succes te maken. We vinden duidelijke communicatie met thuis daarin erg
belangrijk. We werken bij de mavo met
een tweejarig mentoraat in de onderbouw.
Dat betekent dat je de eerste twee jaren
samenwerkt met dezelfde mentor.
Leren leren
Vanaf de start van je eerste schooljaar,
word je stapje voor stapje begeleid in het
maken van huiswerk en het leren van

steeds grotere hoeveelheden stof. Hoe pak
ik dat aan? Hoe leer ik voor een toets? Tijdens de vaklessen en in de mentorles leer
je stap voor stap hoe je steeds meer zelf
verantwoordelijk kunt zijn voor jouw leren.
Zee aan mogelijkheden
De mavo op RSG Simon Vestdijk biedt
jou een zee aan mogelijkheden. Maar hoe
kom je er achter welke richting jij het beste
kunt kiezen? En hoe weet je nou wat je
echt leuk vindt? Tijdens de 4 jarige mavoopleiding, ga je op verschillende manieren
op zoek naar wat bij jou past. Zo worden al
vanaf het tweede jaar bezoeken gebracht
aan vervolgopleidingen en ga je kijken in
echte bedrijven en organisaties om te zien
welke beroepen er allemaal zijn.
Afwisseling
Het onderwijs op onze school is afwisselend. Alle leerlingen werken tijdens
de lessen zowel met boeken als met een
iPad. Daarnaast worden er verschillende
projecten georganiseerd. Daarin maak je
op vaak net even andere manier kennis
met onderwerpen en leergebieden. Ook
tijdens de gewone lessen krijg je de stof
op verschillende manieren aangeboden,
zodat je kunt leren op de manier die bij
jou past.

Naast al het schoolse leren, organiseren we op de mavo verschillende buitenschoolse activiteiten. Voorbeelden
daarvan zijn: verschillende excursies,
het kamp in klas 2, de stage in klas 3
en de meerdaagse schoolreis naar het
buitenland in klas 4!

Toekomst
Met een diploma van de mavo op zak
kun je echt alle kanten op. Zo kun je
direct instromen in niveau 4 van het
MBO. Daarnaast biedt RSG Simon
Vestdijk de mogelijkheid om eventueel
door te stromen naar de havo.

Meer info
Wil je meer weten over de mavo
en de school dan kun je kijken
op de website: www.vestdijk.nl
Je kunt natuurlijk ook altijd contact
met ons opnemen.

Contactgegevens
Harlingen
Dhr. P. van der Mark
(teamleider mavo Harlingen)
Tel. 0517 - 43 29 00
E-mail: p.vandermark@vestdijk.nl
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