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Heel het onderwijsveld is in beweging, 
het  Heerbeeck College  ook!

We willen jullie graag inzicht geven in de     
ontwikkelingen op de mavo-afdeling.



Gaan leer l ingen veel m eer over  zic hzelf leren

L eren leer l ingen verant w oordel ijk heid nem en

M ogen leer l ingen eigen k euzes m ak en

Op de mavo-afdeling…



Brugklasjaar in het Junior College
Eigen gedeelte in de school
Leerlingen en docenten kennen elkaar (docenten 
geven voornamelijk les op de mavo)
Docenten geven veel duidelijkheid en structuur.

In de Mavo-afdeling…
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Intensieve begeleiding door leercoaches, 
leerlingbegeleider, intern begeleiders
Lessen remedial teaching
Leerlingloket, leerlingcoördinator, 
afdelingsondersteuners, 

In de Mavo-afdeling…
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Junior college



Wat kenmerkt het leren op de mavo?

Onderzoekend leren o.b.v. leerdoelen 
In samenwerking met bedrijven en MBO’s
Samenwerkend leren
Veel aandacht voor het ontwikkelen van 

vaardigheden: samenwerken, presenteren, plannen en 
leren leren

Maatwerk voor leerlingen 
Heerbeeckweken
Mavo Challenge Project



MAVO
Mavo Challenge (onderbouw)
De Nieuwe leerweg (bovenbouw)

Combinatie onderwijs en bedrijfsleven
Praktijkgerichte bedrijfsopdrachten

Samenwerking  met MBO
Gericht op technologisch getinte opleidingen

Bijzondere eindexamenvakken:
LO2 (schoolexamen), T&T (schoolexamen). 
Muziek, Beeldende vorming handvaardigheid/ tekenen.

Internationalisering



Doelen mavo project
Actieve houding bij leerlingen.
Eigenaarschap vergroten: beoordeling middels rubrics, vorderingen 

bijhouden in digitaal portfolio
Leerlingen werken aan persoonlijke leerdoelen (gepersonaliseerd 

leren) 
Het in beeld krijgen van de vaardigheden om te ontwikkelen 

(zelfexploratie)…
Het ontwikkelen van eigen vaardigheden, kwaliteiten en talenten 

(zelfontplooiing)
Onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in verbinding brengen 

waarbij beroepsoriëntatie centraal staat en waardoor leerlingen 
bewuste en passende keuzes kunnen maken richting hun 
vervolgopleiding.



Hoe geven we dit vorm?



Vaardigheden
Leerjaar 1:

Samenwerken

Plannen

Presenteren

ICT: 
Leerjaar 1: Word, PowerPoint, 

mappenbeheer, e-mail
Leerjaar 2: Excel, zoekopdrachten,

mediawijsheid





Kennismakingsouderavond
Kamp
Voortgangsgesprekken
Ouderavond leercoaches, vakdocenten
Toetsweken
Heerbeeckweken
Klassenactiviteiten

Overzicht schooljaar



Brugklaskamp



Schoolfeest - klassenactiviteiten



Heerbeeckweek



Toetsweek
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Leerlingvolgsysteem        Magister



Vragen?

Bedankt voor uw 
aandacht!
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