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Voorlichting AVO Plus

De pluspunten
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AVO Plus

Bestemd voor leerlingen die met ambitie aan hun succes willen werken door het 

aanleren van vaardigheden en het vergroten van hun kennis.
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AVO Plus
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BUITENBAAN AVO Plus 

mavo

havo

atheneum

leerjaar 1 2 3 4 5 6

FEDDE SCHURER AVO Plus en gymnasium 

en 2e fase

mavo

havo

atheneum

gymnasium

leerjaar 1 2 3 4 5 6
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AVO Plus

Kennis is de basis en een gelukkige leerling met ambitie presteert optimaal.

Als je goed in je vel zit dan kun je jezelf doelen stellen. Als je doelen hebt gesteld 

ontwikkel je de ambitie om ze te willen halen. Hiermee geef je leiding aan je eigen 

succes.
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Rooster

• Vaklessen

• Mentorlessen

• TB-uren

• HOT-uur
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Tumult

• Plannen

• Leerstrategieën

• Informatievaardigheden

• Mondeling presenteren

• Schriftelijk presenteren

• Samenwerken
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Tumult
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Leerlingbespreking en contact

• Leerling- en cijferbesprekingen

• Mentoren, ondersteuningscoördinator, docenten en deelschoolleider

• MDO waar nodig met externen als leerplichtambtenaar, schoolarts, 

jeugdpreventiemedewerker, CJG

• Contact met ouders
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De zeven eigenschappen van Covey

• Geluk wordt voor 40 procent door eigen 

handelen bepaald

(50% DNA, 10% omstandigheden)

• Je hebt zelf invloed
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M’bition

• Ambitie ontstaat nadat je doelen hebt gesteld!

Dit kan al vanaf klas 1

• Nu als vak in klas 3 mavo

• M’bition sluit mooi aan op het programma van IBC (havo)
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M’bition

• 3 uren Jong Ondernemen

• 1 uur Burgerschapsvorming

• 1 uur Communicatie
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Portfolio als plusdocument

• Het portfolio helpt je bij het kiezen van je vakkenpakket en een vervolgopleiding

• Leerlingen leiden een portfoliogesprek

• Mavo leerlingen nemen het portfolio mee naar hun intakegesprek bij havo en het MBO
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Kort overzicht van de pluspunten (1)

• Twee mentorlessen per week

• Tumult als kapstok

• Teambegeleidingsuren

• Huiswerk onder toezicht

• Elke week leerling/cijferbespreking

• Laagdrempelig contact met ouders

• Homogene klassen, afhankelijk van aanmelding mogelijk ook combiklas

• Mixed Learning (ict op school, geen i-Pad kopen)
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Kort overzicht van de pluspunten (2)

• De 7 eigenschappen van Covey

• Het vak M’bition in 3 mavo

• Het portfolio

• Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB)

Bekijk ook onze folder op de site!
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AVO Plus herhaling

Kennis is de basis en een gelukkige leerling met ambitie presteert optimaal.

Als je goed in je vel zit dan kun je jezelf doelen stellen. Als je doelen hebt gesteld 

ontwikkel je de ambitie om ze te willen halen. Hiermee geef je leiding aan je eigen 

succes.
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Doemiddagen AVO Plus en SLS
• Woensdag 23 januari 14:30 – 16:00 uur

• Dinsdag 29 januari 14:30 – 16:00 uur

Opgeven via e-mail!

(zie website: www.sevenwolden.nl)
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Open Huis 
• Woensdag 6 februari 15:30 – 20:30 uur



hartelijk dank
voor uw aandacht


