
Voorlichting Mavo – zesjarige Havo – Havo 
Door: Wim Willemsen en Diederik  Roosch



Wat verwacht u over een half uur te 
weten?

Het doel van vanavond

Surf mobiel naar:
www.menti.com

code: 34907

http://www.menti.com/


Van basisonderwijs naar 
voortgezet onderwijs 

Stikkerlaan Hommesplein
(mavo/zesjarige havo)                (basis/kader/havo/vwo)

Presentator
Presentatienotities
Plaatsingswijzer, eindcito second opinion, herwaarderen mag, hoeft niet. Bij voorkeur werken vanuit succeservaring, blije leerling = blij kind in huis.  



Overeenkomsten Mavo/Havo

• Leren leren
• Actief leren en oefenen 
• Huiswerk
• Ondersteuning 
• Elk uur ander vak + docent
• Elk uur ander lokaal 

Presentator
Presentatienotities
Begin schooljaar in mentoruur en in vaklessen  veel aandacht  voor leren. Samenvatting maken, mindmap, woordjes leren etc.. Veel dingen om aan te wennen.  Dit geldt voor alle niveaus. havo./vwo leerlingen waren op p.o. vaak de beste van de klas  en hoefden thuis niet veel te voor te bereiden. Nu ga je op je niveau werken. 



Mavo Stikkerlaan 

• Leerjaar 1 tot en met 4 bij 
elkaar

• Zien en gezien worden 
• Kleinschalig 
• Betrokken

Presentator
Presentatienotities
Ouderbetrokkenheid, maatschappelijk betrokken, weten wat er speelt in het Oldambt en in de wereld, LOB 



Mavo Stikkerlaan 
• Samen onderwijs 

ontwikkelen
• LeerKRACHT
• Iedere dag een stapje 

beter
• Examencafé
• Ouderavond nieuwe stijl
• Ambities per leerjaar

Presentator
Presentatienotities
Ouderbetrokkenheid, maatschappelijk betrokken, weten wat er speelt in het Oldambt en in de wereld, LOB 



Loopbaanoriëntatie begeleiding
• Alle leerjaren
• Wie ben ik, wat kan ik, 

wat wil ik, wie kan mij 
daarbij helpen?

• Stage, carrousel
• Vervolgopleidingen

bezoeken

Presentator
Presentatienotities
De grote keuze voor een beroepsrichting komt eraan!LOB, ouderbetrokkenheid, bedrijven, voortrekkersrol 



6-jarige Havo
• Voor de mavoleerling die iets 

meer kan
• De leerling die na de mavo  

naar het havo wil
• Na 4 jaar mavodiploma
• Na 6 jaar zowel mavo- als 

havodiploma

Presentator
Presentatienotities
Weg van succes 



Havo
• Grote(re) hoeveelheden stof
• Motivatie en discipline
• Inzicht
• Reflecteren op jezelf

Presentator
Presentatienotities
Er wordt meer verwacht op gebied van zelfstandigheid en inzicht.  (natuurlijk niet vanaf dag 1).



Havo
• Onderbouw: 1 mentoruur en 2 

coachingsuren
• Leerdoelen stellen en beste uit 

zichzelf halen
• Remind

Presentator
Presentatienotities
Profiel kiezen is een jaar later dan op mavo. Remind: leerlingen helpen leerlingen met leer strategieën, motivatie, etc. Ook kunnen leerlingen daar zelf actief Remindcoach worden. Ondersteund door aantal docenten



Activiteiten 
• Cultuurdagen
• Projecten 
• Social media
• Sportdagen
• Schoolkamp/Schoolreizen
• Buitenschoolse activiteiten 

Presentator
Presentatienotities
Voor elk wat wils. Lego league, concours culturel, open podium, nu zelfs een kerstkoor in klas met Ubbo. Gaan optreden in verzorgingshuis. Sommige dingen verplicht, andere voor de leerlingen die het leuk vinden.  Social media in klas 1: online cursus over hoe ermee om te gaan, wat de gevaren zijn. Wordt afgesloten met een certificaat. 



www.kahoot.it

De grote eindquiz!!!!
Surf op uw telefoon naar:

http://www.kahoot.it/


Belangrijke data 
• Voorlichtingsavond op de 

basisschool
• Lessencarrousel 24 en 25 

januari 2019 
• Open Huis 29 januari 2019 
• Aanmelding via de 

basisschool voor 1 maart 



• Dank voor uw aandacht en 
komst

• Is uw doel bereikt?

Vragen?
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