Kom kijken en meedoen!
ONC Clauslaan
Informatieavond
donderdag 7 januari 2021
maandag 8 februari 2021
19.30 - 21.30 uur

MAVO ONC
Clauslaan en Parkdreef

Open Huis
vrijdag 15 januari 2021
18.30 - 21.00 uur
zaterdag 16 januari 2021
10.30 - 12.30 uur
clauslaan.onc.nl

2 scholen
2 mavo’s

ONC Parkdreef
Informatieavond
donderdag 14 januari 2021
19.30 - 21.30 uur
Open Huis
zaterdag 23 januari 2021
9.30 - 12.30 uur
parkdreef.onc.nl

voor leerlingen met TL- of mavo-advies
•
•
•
•
•

Jouw talenten ontwikkelen
Elk vak op de manier die bij jou past
Samen je persoonlijk programma opstellen: jij, je mentor en je ouders
Les van een vast docententeam
Bouwen aan jouw toekomst op havo of mbo

ONC Clauslaan: Mavo TOTAAL			
• In jouw kleine mavo-klas op je eigen plek in de
school leren jij en je docenten elkaar goed kennen.
Zo voel je je snel thuis.
• Je start elke dag met je mentor. Om je dag te
plannen en te praten over jouw ervaringen en jouw
ontwikkeling.
• Door te oefenen in de praktijk leer je beter.
Daarom ga je tijdens de lessen actief aan de
slag. In groepjes, met je laptop of in een van onze
praktijkruimtes.
• Welke begeleiding of uitdaging heb je nodig?
Wat vind jij belangrijk? Met jouw persoonlijk
ontwikkelplan zorgen we er samen voor dat jij
het maximale uit jezelf haalt.
• Tijdens keuzewerktijd werk je aan een vak of aan
een talent van jouw keuze.
• Op ónze mavo kun je een extra praktijk- of
theorievak kiezen. Hiermee ben je nóg beter
voorbereid op het mbo of de havo.
• Je ontdekt je talent én ontwikkelt je vaardigheden
bij Talent TOTAAL: Techniek, Theater & Kunst,
Media & Reclame, Muziek & Dans, Sport & Show,
Kook & Zo
Heb je kader-advies? Ook in onze Masterclass
Kader krijg je vakken op mavo-niveau. En ontwikkel
je je snel in de mavo-brugklas, dan kun je al vanaf klas
2 naar de havo op de Parkdreef.
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ONC Parkdreef: Ondernemende mavo
• De mavo/havo-brugklas geeft je een jaar lang
de tijd om te ontdekken welke opleiding het beste
bij je past.
• Je mentor helpt je om je weg te vinden op school.
Je hebt elke dag een begeleidingsuur waarin je
leert leren en huiswerk maken.
• Je krijgt individuele aandacht in een gezellige
school waar je jezelf kunt zijn.
• In je flexuren kies je zelf wat je wilt doen: extra
uitleg, huiswerk maken of extra uitdaging bij ONC
Excellent.
• Op onze ondernemende mavo ga je op stage,
doe je mee met ontwerpwedstrijden, organiseer je
feesten, ga je filmen en presenteren… Zo ontwikkel
je vaardigheden voor nu en later.
• Doe je mee met ONC GO Talent? Kies voor:
de Sportklas, Research & Technology, Outdoor
Education, Art of debat.
• Je wordt wereldburger op onze Global Citizen
School.
Op ONC Parkdreef maken veel mavo-leerlingen de
overstap naar de havo. Dat doe je na klas 1 of na
het mavo-examen. Je kent dan je school en de
manier van werken al.

