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Het Hondsrug College,
		

een slimme start voor je toekomst!

Mavo
Met!

Ga je straks naar de mavo, dan bieden wij op het
Hondsrug College een mavo met extra’s. Naast de
reguliere mavo kun je opleidingen kiezen die passen
bij jouw interesses, capaciteiten en talent!

Met de diverse mavo-opleidingen van het Hondsrug
College leg je een stevige basis voor je toekomst. Je
stroomt vanaf de mavo door naar het middelbaar
beroeps onderwijs (MBO) of naar het havo. In de
eerste klas wordt je in een zogenaamde dakpanklas
mavo/havo geplaatst. Je kunt dus opstromen naar
het havo als dat past bij jouw talent. In het schema
hiernaast kun je zien hoe dat werkt. Je kunt gewoon
dat schema volgen, maar nog leuker, je kunt deze bij
ons ook nog eens aanvullen met extra’s!

De route
dakpan mh
mavo 2
mavo 3

mavo 3+

mavo 4

mavo 4+

mbo

havo

Mavo met aandacht!
Op het Hondsrug College hebben wij aandacht voor jou. We realiseren ons dat
iedereen zijn eigen aanpak en benadering nodig heeft. Voor ons is ieder kind
uniek!

“Docenten op de mav
o
hebben echt oog voor
jou”
- Adelinde -

Gewoon met mavo!
Het Hondsrug College biedt jou met de mavo-opleiding een goede start voor een
vervolgopleiding in het MBO of een vervolg op het havo.
Mavo+
Wanneer je na de mavo naar de havo wilt, kun je bij ons in de
mavo+ richting terecht. Hier wordt het onderwijs aangepast op
jouw ambitie!
Mavo met zeven vakken
Vind je leren leuk en heb je ambities? Dan kun je bij ons een
7e vak kiezen in klas 4. Het voordeel hiervan is een betere
aansluiting op mogelijke havo profielen of een bredere keuze
met betrekking tot een vervolgopleiding op het MBO.
Mavo met Anglia
Bij ons kun je Anglia volgen en een internationaal erkend
certificaat halen voor het vak Engels. Dit kan naast je diploma en
op je eigen niveau.

“Ik wilde technasium
doen, en kan dat nu
met T&T op de mavo”
- Leon -

Mavo met ondernemend leren
Wil je een eigen bedrijf beginnen? Ben je een echte
ondernemer? Neem jij graag het initiatief? Dan is ondernemend
leren iets voor jou! Je werkt met havo- en vwo-leerlingen samen
aan groepsopdrachten en het opstarten van je eigen bedrijf.

atieven
“Er is ruimte voor initi
van leerlingen”
- Leerlingpanel -

Mavo met praktijk!
Technologie en Toepassing (T&T)
Wanneer je geïnteresseerd bent in techniek, is T&T misschien
iets voor jou. Je werkt samen aan ‘echte’ opdrachten uit het
bedrijfsleven.

Dienstverlening en producten (D&P)
Dienstverlening en Producten is een praktijkvak waarbij je van
alles leert over opleidingen en beroepen die je na de mavo kunt
kiezen. Je werkt zelfstandig en ook in groepjes aan projecten.

Een grote school,
maar ook kleinschalig

Uitstekend voorbereid
op het MBO
Je voelt je snel thuis op het Hondsrug
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Wat kun je goed? Wat wil je graag? En hoe past dat bij elkaar?
Dat moet je voor jezelf goed op een rij hebben voordat je de
beste keuze kunt maken. De decaan voert gesprekken met jou
en je ouders/verzorgers en je mentor begeleidt dit hele proces.
Je kunt kiezen uit één van de drie profielen:
• techniek
• zorg en welzijn
• economie

gebouw (De Es). Hier zitten alle 1e klassen.

Kennismaken
Kennismakingsmiddag
Alle nieuwe leerlingen worden uitgenodigd om een
woensdagmiddag voor de zomervakantie een middag
op school te komen kijken. Ze maken dan kennis met
hun mentor en met de andere leerlingen van hun klas,
er is gelegenheid om allerlei vragen over de school te
stellen en het nieuwe schoolgebouw alvast een beetje te
leren kennen.
Introductiedag
Een nieuwe start is best lastig. In groep 8 kende je de
school op je duimpje. Had je elke dag dezelfde meester
of juf en misschien nog belangrijker; je wist precies wat
je aan je klasgenoten had. Wij snappen dus heel goed dat
je tijd nodig hebt om te wennen. Om daarbij te helpen
ga je aan het begin van het schooljaar als klas samen
een dag op pad. Even een dag geen boeken, huiswerk
of lesrooster maar een sport- en speldag. Lekker samen
bezig zijn is een prima manier om je klasgenoten en je
mentor beter te leren kennen.

Aan het eind van klas 3 hoef je pas te kiezen in welk profiel jij je
het beste thuis voelt.

We helpen je bij het keuzeproces door in de tweede klas met
alle mavo-leerlingen uit de regio naar een beurs te gaan, waar
je voor het eerst gaat ervaren hoe een vervolgopleiding zou
kunnen zijn. In leerjaar drie loop je een week (snuffel)stage.
In de vierde klas bezoek je open dagen, heb je een meeloopdag
op een MBO-school en bespreek je alles met je mentor en
decaan. Je hebt dan na klas twee en drie een goed beeld
gekregen van wat je wilt. Bij de keuze van je profiel hoort ook
een persoonlijk profielwerkstuk dat onderdeel wordt van je
portfolio, dat je meeneemt naar het intake-gesprek op het MBO.

Uitstekend voorbereid
op het havo met mavo+
Heb je de ambitie om na de mavo naar het havo te gaan dan word
je met mavo+ op het Hondsrug College daar prima op voorbereid.
Zo is de keuze van het vakkenpakket gebaseerd op de profielen
op het havo en krijg je bij de kernvakken Nederlands, Engels en
wiskunde een programma dat helemaal aansluit op het havo.

Je doet in zeven vakken examen op de mavo, waarbij je de
mogelijkheid hebt om al in één vak op havo-niveau examen te
doen: Engels.

Mavo
Met!

Ondernemend Leren

Dienstverlening en producten

Je leert door te ondernemen. In de eerste klas maken alle leerlingen hier kennis mee.
Mavo is niet alleen maar theorie, maar ook praktijk! Het vak dienstverlening en
Om te kijken of jij aanleg hebt voor Ondernemend Leren ga
je in de brugklas deelnemen aan het project ‘BOSS’, waarbij
ondernemende eigenschappen specifiek worden aangesproken
en gestimuleerd. Je kiest daarbij een goed doel waarvoor je
samen met anderen een origineel idee gaat uitvoeren. Werken
voor het goede doel hoeft niet alleen om geld te gaan, het
kan ook zijn dat je helpt met het bouwen van een website,
het ontwerpen van een mooi logo of het verzinnen van een
pakkende slogan. Zo leer je hoe je een bijdrage kunt leveren aan

de samenleving. Als het project ‘BOSS’ je goed is bevallen en je
wilt op deze manier doorgaan op het Hondsrug College, dan
kun je je opgeven voor de entreefase van Ondernemend Leren.
In de 2e en 3e klas van mavo/havo/vwo zo’n 5 lesuren per week
aan de slag; in het eigen Ondernemend Leren lokaal (met goede
ICT-voorzieningen) en onder begeleiding van SOL-docenten. Zo
stimuleert het Hondsrug College je om jouw mogelijkheden te
ontdekken en je talenten te ontwikkelen.

producten (D&P) is bijvoorbeeld zo’n praktijkvak. Tijdens de lessen leer je van alles over
de beroepsopleidingen die je na de mavo kunt kiezen.
Je werkt actief, zowel zelfstandig als in groepjes, aan projecten
die horen bij de profielen economie en zorg en welzijn. Je leert
onder meer:
• Word, Excel, Power Point en plannen op de computer;
• Presenteren;
• Praktijkoefeningen zorg en welzijn: zoals bloeddruk en

•

hartslag meten en wraps en smoothies maken;
Praktijkoefeningen Economie: Cadeautjes inpakken en
posters maken.

DenP is een uitstekende voorbereiding op de manier van werken
in het MBO. Daarom kun je (praktijk-)examen doen in D&P.

Technologie en toepassing
Cultuur, maatschappij en sport
Wil jij niet alleen bezig met theorie, maar ook met je handen? Lijkt jou het leuk om er als
een teamspeler voor te zorgen dat opdrachten die je krijgt van echte bedrijven zo goed

Allerlei creatieve activiteiten beleven, excursies in binnen- en buitenland,

mogelijk uitgevoerd worden? Wil je ervoor zorgen dat jouw ideeën ook echt in praktijk

sporten en ondernemen. Gewoon leuke dingen doen. En dat telt dan deels

worden uitgevoerd? Dan is T&T geschikt voor jou!

ook nog mee voor je examen.

Je gaat als team problemen oplossen die je aangereikt krijgt
door mensen uit het bedrijfsleven. Je maakt uitstapjes naar het
MBO, zodat je een goed beeld krijgt op zo’n opleiding iets voor
jou is of niet.
In alle projecten is de technologie achter een probleem het
steeds weer terugkerende thema. Maar dat betekent niet dat
je hier alleen maar technisch voor moet zijn! Uit het profiel
techniek, die je kunt kiezen op de mavo, worden projecten

uit het bedrijfsleven aangereikt. Creatief leren denken wordt
gestimuleerd en iedere rol in een groep is even belangrijk. Dat
is echt leren samenwerken! De eindoplossing van een project
ga je presenteren aan de opdrachtgever uit het bedrijfsleven. Je
leert doelen te stellen voor jezelf en je ontwikkelt steeds meer
vaardigheden die je later nodig zult hebben. Vanuit mavo met
technologie kun je, als je havo-ambities hebt, prima de overstap
maken naar het technasium.

Bijvoorbeeld het vak Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV).je
maakt tijdens CKV zelf foto’s en films en leert hoe je daar goed
in wordt. Verder krijg je op de mavo allerlei vakoverstijgende
projecten op maatschappelijk en cultureel gebied. Wij
organiseren excursies naar binnen-en buitenland. Met
sportoriëntatie kun je zelfs in klas 4 grotendeels invulling geven
aan de lessen die je volgt.
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