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Voorlichting AVO Plus

Welkom ouders groep 8 leerlingen
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AVO Plus

Bestemd voor leerlingen die met ambitie en talent aan hun succes willen werken 

door het aanleren van vaardigheden, het vergroten van hun kennis en het 

verbreden van interesses. Specifiek binnen AVO Plus is er aandacht voor de 

interessegebieden technologie, cultuur en ondernemen

(Zelf)kennis is de basis en een gelukkige leerling met ambitie presteert optimaal. 

We helpen de leerlingen om leiding te geven aan hun eigen succes.
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Dé Plus 

• Het vak M’Bition in drie leerjaren (1mhv, 2 en 3 mavo)

• TB-uur met een plusmodule voor de kernvakken

• Twee mentorlessen met de focus op relatie en zelfkennis

• Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB)

• Mixed Learning (digitaal en papier, laptops op school beschikbaar)

• Ambitiegesprekken en een portfolio als plusdocument
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Dé Plus (2)

• Elke week leerlingbespreking

• Insteken op de driehoek kind-ouder-school

• Homogene klassen zijn het streven, afhankelijk van instroom 

• Altijd les op het ingeschreven niveau

• Focus op studievaardigheden 
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Dé Plus (3)

De vroege overstap voor h/v-leerlingen naar locatie FS

• Doorlopende leerlijn wordt gewaarborgd

• TB-uur wordt verder uitgebreid 

• Een ruim gebouw met meer gebruik van flexibele ruimtes

(OLC en studieruimtes)
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1AVO Plus (FS + BB)
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BUI TENBAAN AVO Plus 

mavo

havo

atheneum

leerjaar 1 2 3 4 5 6

FEDDE SCHURER AVO Plus en gym nasium  

en 2 e fase

mavo

havo

atheneum

gymnasium

leerjaar 1 2 3 4 5 6
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Tumult

• Plannen

• Leerstrategieën

• Informatievaardigheden

• Mondeling presenteren

• Schriftelijk presenteren

• Samenwerken
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Tumult
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M’Bition

M’Bition klas 1 en 2:

• Technologie, Cultuur & Ondernemen én het aanleren van vaardigheden

• Workshops binnen de interessegebieden om talent en ambitie te stimuleren en 

te ontdekken. Eerst door de docent en later door de leerlingen

• Ambitiegesprekken 

M’Bition klas 3:

• 5 lesuren in Mavo 3: Ondernemen, Burgerschap en Communicatie 

• Aansluiting op het IBC programma van havo Fedde Schurerplein

• Portfoliogesprekken 
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TB-uur
Kijken naar wat de leerling nodig heeft en samen mét de leerling een keuze 

maken in verdieping, verbreding, extra vakinhoudelijke 

begeleiding en/of studievaardigheden

• Inschrijfsysteem met keuzes uit hulp-, plusprogramma of studievaardigheden

• Mogelijkheid tot het oefenen van een vak op een hoger niveau 

• Alle klassen worden gemengd

• De lokalen zijn in een zone geroosterd waardoor leerlingen en docenten elkaar 

kunnen opzoeken tijdens het lesuur
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Portfolio als Plusdocument

Het portfolio helpt bij het kiezen van het vakkenpakket en een vervolgopleiding. Net als 

het ambitiegesprek in klas 1 en 2 leidt de leerling het gesprek waarbij ook de ouders 

worden betrokken. De leerling is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling en toont dat aan 

middels het portfolio. 

• Het portfolio wordt gebruikt bij de intake op de havo of het MBO

• Na leerjaar 1 wordt het portfolio meegenomen naar Fedde Schurer
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De zeven eigenschappen van Covey

We begeleiden de leerlingen in het proces naar zelfstandigheid. 

De leerlingen leren hoe zij eigen successen kunnen sturen.
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• De zeven eigenschappen geven richting aan de zelfsturing van 
leerlingen.

• Het gesprek mét de leerling wordt gevoerd op basis van de 
zeven gewoonten.

• Geluk kun je sturen.
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Rooster

• Vaklessen

• Mentorlessen

• TB-uren

• MBI uren 

• Activiteitenweek

9-12-2019Voorlichting AVO Plus november 201916



/ /

Leerlingbegeleiding en contact

• Leerling- en cijferbesprekingen elke week op de dinsdagochtend 

• Meer tijd in mentoruur voor leerlingzaken en relatie

• Contact met ouders in driehoek kind-ouder-school

• Ondersteuningscoördinator per onderwijsstroom 

• MDO waar nodig met externen zoals leerplichtambtenaar, schoolarts, 

jeugdpreventiemedewerker, Team Jeugd en Gezin
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AVO Plus herhaling

Leerlingen met ambities en talent werken aan hun succes door het aanleren van 

vaardigheden, het vergroten van kennis en het verbreden van interesses. 

Als je goed in je vel zit dan kun je jezelf doelen stellen en je interesses verbreden. 

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

• Dinsdag 4 februari 14:30 – 16:00 uur

Opgeven digitaal 

(zie website: www.sevenwolden.nl of folder AVOPlus)
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Open Huis 
• Woensdag 15 januari 15:30 – 20:30 uur

Bekijk ook onze folder op de site!

http://www.sevenwolden.nl/


Hartelijk dank
voor uw aandacht


