
MAVO ONC

2 scholen
2 mavo’s

Die perfect aansluiten bij jouw belangstelling en talenten

Waar je elk vak kunt doen op jouw niveau 

Waar we samen je persoonlijke leer- en ontwikkelplan opstellen: jij, je mentor en je ouders

Waar je les krijgt van een vast docententeam in je eigen mavo-ruimte

Clauslaan en Parkdreef



Vind je het fi jn als je actief kunt leren met veel afwisseling, veel mag doen en vaak kunt 
kiezen? Dan is de mavo op de Clauslaan dé mavo voor jou. 

• Je komt in een kleine mavo-klas

• Elke dag start je met je mentor op je eigen plek in de school
 Jullie plannen je dag samen, praten over je ervaringen en jouw ontwikkeling. 

• Tijdens de lessen ga je actief aan de slag 

 In groepjes, met je laptop of in een van onze praktijkruimtes.

• Op je rooster staat keuzewerktijd
 In het eerste jaar bepalen we samen of je aan een vak of talent werkt. Je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid om 

zelf je keuzewerktijd in te vullen. 

• In jouw persoonlijk ontwikkelplan staat hoe jij je ontwikkelt, welke hulp of uitdaging je nodig hebt en 

wat jij belangrijk vindt

• Bij Talent TOTAAL ontdek je je talenten, bouw je aan vaardigheden en maak je kennis met veel beroepen
 Wat kies jij? Techiek, Theater & Kunst, Media & Reclame, Muziek & Dans, Sport & Show, Kook & Zo. 

• Wil je nog meer uitdaging? Op mavo+ doe je een extra theorie- of praktijkvak

• SeeYou na school! 
 Tot half vijf kun je op school werken aan je huiswerk of meedoen met ehbo, dans, sport, Anglia, Clauslaan bakt... 

Heb je kader-advies? 
Onze Masterclass Kader is speciaal voor jou als je meer kunt én wilt. Een deel van je vakken is op mavo-niveau.

Wil jij havo doen?
Misschien ontwikkel je snel en kun je al vanaf klas 2 overstappen naar de havo op de Parkdreef.
Eerst mavo+ doen en dan naar havo 4 kan ook.

De Parkdreef is een actieve, ondernemende school die voor jou veel grenzen opent. 
Je ontdekt wie je bent, wat je kunt en wat je nog meer wilt.

• Met je mavo-advies kom je in een brugklas mavo/havo

• Je ziet je mentor elke dag in de mavo-vleugel
 Om te leren leren en plannen, mediawijs te worden en samen te refl ecteren over jouw ervaringen.

• Je hebt drie vakken per dag
 Zo kun je je goed concentreren en hoef je weinig van lokaal te wisselen.

• Met je vijf fl exuren kun je zelf een deel van je persoonlijke programma samenstellen
Kies je voor extra uitleg, vakken op een hoger niveau, huiswerk op school?

• Op onze ondernemende school ga je op stage, werk je samen in (duurzame) projecten, 

zet je een bedrijfje op, bied je anderen een helpende hand
Je kunt ook nog feesten organiseren, meedoen met debat- en ontwerpwedstrijden en Olympiades, presenteren of 
fi lmen voor A’hum TV...

• Doe je mee met ONC GO Talent? 
Kies voor: Sportklas, Research & Technology, Outdoor Education of Arts.

• We gaan veel de grens over: in de klas en daarbuiten
Anglia, Delf en Goethe examens doen, op uitwisseling gaan, je buigen over wereldvraagstukken met buitenlandse 
scholieren... ook op onze mavo is dat heel gewoon.

• Ben je erg goed in een vak of heb je meer uitdaging nodig? 

We stellen voor jou een persoonlijk programma samen.

Havo
Op de Parkdreef maken veel mavo-leerlingen de 

overstap naar de havo: 

na klas 1 of na je mavo-examen. 

Je kent je school al en de manier van werken. 

Dus dat is makkelijk.

MAVO TOTAAL 
    op de Clauslaan

ONDERNEMENDE MAVO 
op de Parkdreef

actief leren en veel doen!


