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De mavo van de CSB is een gezellige, levendige afde-
ling met betrokken leerlingen. Je wordt uitgedaagd om 
jezelf te ontwikkelen. Je gaat ontdekken waar je goed 
en minder goed in bent, zodat je vooruit kunt en iets 
moois kunt bereiken.

We bieden onze leerlingen betekenisvol en eigentijds onderwijs. 
Onderwijs dat eisen stelt, prikkelt en uitdaagt, dat aansluit op hun 
eigen manier van leren. We vinden het belangrijk dat de lesstof 
dicht bij de leefwereld van de leerling staat, dat maakt het leren 
aangenaam en herkenbaar. Ook besteden we veel aandacht aan 
het bijbrengen van vaardigheden, zoals spreekvaardigheid en 
presentatie.

Eén dag in de week volgen alle leerlingen ontwikkelingsgericht 
projectonderwijs: Millennium Skills (MiSk). Bij MiSk besteden wij 
extra tijd aan het aanleren van vaardigheden als samenwerken, 
kritisch denken en communiceren. Wij zien dat dit het beste werkt 

als leerlingen van alle niveaus samenwerken. Leerlingen van de 
mavo, havo en het vwo werken op deze dag samen als één groep. 
Millennium Skills is opgedeeld in de drie stromen Grafisch Design, 
Technologisch Design en Junior Businessschool. Gedurende het 
schooljaar volgen de leerlingen alle drie de stromen.

De mavo van de CSB heeft de voordelen van een brede scholenge-
meenschap. De mavo is bij ons geen eindstation: een derde van de 
leerlingen besluit om verder te gaan op onze havo!

De CSB: een school waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht ach-
tergrond, levensovertuiging of talent. Wees welkom op de CSB!

Met een mavo- of mavo/havo- advies ben je 
van harte welkom op het Amstelveen College. 
Je start in de brugklas op het niveau mavo/
havo. In het schema hieronder kan je onze 
klassen zien.

We bieden je een tweejarige brugperiode aan. In princi-
pe blijf je gedurende 
twee jaar in dezelfde 
klas. Iedere leerling 
volgt  in de mavo/
havo klas in de 
heterogene brug-
periode het vak op 
twee niveaus, te 
weten mavo en havo. 
Na de tweejarige 
brugklas stroom je 
door naar mavo 3 of 
naar havo 3. Het is 
ook mogelijk dat je 
naar mavo 3 gaat en 
één of twee vakken 
op havoniveau blijft 
volgen. 

Wij hebben een nieuw 
& supermodern gebouw aan de Sportlaan in Amstelveen. 
Onderbouwleerlingen verblijven de eerste twee jaar in 
hun eigen afdeling met leslokalen en studieruimtes.  Iedere 
afdeling heeft een mooie eigen vleugel, waar de kluisjes 
staan, de theorielessen gegeven worden en waar de 
pedagogische conciërge en de afdelingsleider dagelijks 
aanwezig zijn. Je reist binnen de school naar de moderne 

sportzalen, prachtige praktijklokalen voor informatica, 
bètavakken, muziek, drama, kunsten, en het eigentijdse 
medialab.

Het Amstelveen College staat voor eigentijds onderwijs 
met een laptop als hulpmiddel bij het leren, de lessen 
‘leren programmeren’ en ‘mediawijsheid in het vak 
digikunde, en 3D-modules in ons high-tech medialab.

Het motto van de school is: “haal het beste uit jezelf en 
elkaar”. Iedere leerling komt in aanmerking voor een 
maatwerkprogramma: voor extra uitdaging of onder-
steuning.  Iedere leerling heeft daarbij de mogelijkheid 
om buiten de reguliere lessentabel een persoonlijke 
programma te volgen: de bijzondere lessen Cambridge 
Engels of Robotica, maar extra steunles voor de vakken 
Nederlands, wiskunde en Engels is ook mogelijk. 

Bij ons op school kan je in de onderbouw een pluspro-
fiel kiezen.
Met een plusprofiel krijgen leerlingen in de eerste twee 
jaren in de onderbouw 90 minuten per week extra les 
in hun favoriete vakken. Je kan kiezen uit de volgende 
plusprofielen: sport, expressie, bèta-talent of onder-
nemerschap. Je volgt de lessen van het plusprofiel 
niet samen met de havo- en vwo- leerlingen die zijn 
toegelaten tot het plusprofiel.

Het Amstelveen College staat voor kleinschaligheid, 
eigentijds leren en aandacht voor talent en maatwerk. 
Onze leerlingen voelen zich bij ons prettig en wij zijn 
trots op hun resultaten. Afgelopen jaar slaagde 99% 
van de mavoleerlingen voor het eindexamen. 

Wil je komen kijken, bezoek dan ons Open Huis op 
donderdag 24 en vrijdag 25 januari 2019! Welke Mavo kies jij?
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De mavo+ van Panta Rhei
Panta Rhei stimuleert leerlingen om alles uit zichzelf te 
halen. Dankzij goede persoonlijke begeleiding bereiken 
ze het hoogst haalbare. De mavo+ is een goede basis 
voor vervolgonderwijs en bereidt voor op de beroepen 
van de toekomst. 

De mavo+ van Panta Rhei in een notendop:
• kleinere klassen dan bij een gemiddelde mavo
• persoonlijke aandacht 
• goede begeleiding 
• extra uitdaging
• extra buitenschoolse activiteiten
• praktijkgericht
• technologie & Toepassing
• door praktijkvak goede doorstroom naar mbo 4 
• door 8e vak succesvolle doorstroom naar de havo 
• goede afspraken over doorstroom naar de havo
• hoog slagingspercentage, goed bereikbaar

Praktijkgericht
De mavo+ is er voor leerlingen die redelijk zelfstandig kunnen 
werken. Op Panta Rhei worden zij niet alleen theoretisch uitge-
daagd, maar leren ook om te ‘doendenken’. Door bezig te zijn 
met opdrachten uit de praktijk, ontwikkelen leerlingen 21e-eeuwse 
vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, informatie 
verzamelen, technisch innovatief denken en toepassen. 
Leerlingen van de mavo+ gaan regelmatig de school uit, waardoor 
ze kennis ontwikkelen van maatschappelijke, culturele en werkge-
relateerde aspecten van onze samenleving. Zo bereiden ze zich 
optimaal voor op hun toekomst. 

Ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden:
• zorgvuldig een mening uiten door deelname in de debatwedstrijd
•  beroeps- en professionele vaardigheden door oriëntatie op de 

mbo-beroepsprofielen en vervolgopleidingen 
•  innovatief en technisch denken met bedrijven als opdrachtgever, 

deels uitgevoerd op en begeleid door het mbo, afgesloten door 
een eindpresentatie (Technologie & Toepassing)

•  ondernemen door deelname aan ‘Day for Change’: met een 
microkrediet zelf een onderneming opzetten en winst maken voor 
een goed doel

•  culturele ontwikkeling door excursies naar culturele instellingen 
en een Berlijnreis

•  ISK-coachingstraject: buddy zijn voor leerlingen die nog maar 
kort in Nederland verblijven (vrijwillig sociaal project)

•  jongerenrechtbank: een doe-project als onderdeel van maat-
schappijleer waarbij leerlingen ‘rechtspreken’ bij overtredingen 
of conflicten (in samenwerking met Rechtbank, Openbaar Minis-
terie en Politie) 

Meer info: www.sgpantarhei.nl/Groep_8

De Westplas Mavo is een school waar we samen leren en werken op vmbo-t - 
niveau. Wij doen dat met eigentijds onderwijs. We maken slim gebruik van ICT en 
media door in en buiten de lessen gebruik te maken van iPads. Onze school heeft 
ongeveer 375 leerlingen, is ruim, licht,  overzichtelijk en goed bereikbaar met 
openbaar vervoer en de fiets.

Bij ons op school vinden we het belangrijk dat je naast de nodige kennis over de wereld ook leert wie 
jij zelf bent, waar je goed in bent, en hoe je op een goede manier met elkaar en de wereld om gaat. 
Daarbij moet jij je veilig voelen, en we besteden dus veel aandacht aan hoe je met elkaar omgaat. 
Daarom kies je bij ons tussen Businessklas of Projectklas, waar je zelf in kleine groepjes onderne-
mend werkt aan projecten. Daarnaast zetten leerlingen uit alle leerjaren zich in voor duurzaamheid 
(Eco-schoolsteam), helpen zij opbouwen bij evenementen (Techniekteam), ondersteunen zij de ICT 
(iTeam), of organiseren zij samen met Businessklas evenementen (Activiteitencommissie) of denken mee 
over hoe het bij ons op school gaat (Leerlingenraad). 

Bij ons sta jij zelf in het middelpunt van je ontwikkeling. Voor de mentorgesprekken nodig jij enkele  
keren per jaar je ouders op school uit, en presenteer je hen en jouw mentor je voortgang, je ambities 

en wensen. Zo krijgen wij samen zicht op 
wat je wilt, en hoe jij het beste verder kunt. 
Met de havo-opleidingen van het Hermann 
Wesselink College en het Amstelveen 
College is een bijzondere samenwerking die 
zorgt voor een zo goed mogelijke aanslui-
ting tussen onze tweede klas en hun derde 
klas van de havo, als dat voor jou de beste 
mogelijkheid blijkt te zijn. 

   

VMBO-t, met de t van talent
Het vmbo-t op het Hermann Wesselink College heeft 
talentontwikkeling hoog in het vaandel. Om die reden 
staat de ‘t’ van vmbo-t niet alleen voor ‘theoretische 
leerweg’, maar ook voor talent! 
We zijn een opleiding met een eigen karakter, wat
zowel het onderwijs als de begeleiding betreft
passend bij onze leerlingen. Het onderwijs moet van 
goede kwaliteit zijn, maar leerlingen moeten tegelij-
kertijd ook plezier hebben. 

De belangrijkste zaken die u moet weten over de vmbo-t /havo 
brugklas op het HWC:
•  voor alle leerlingen van groep 8 met een vmbo-t advies (zowel 

voor advies vmbo-t als plaatsingsadvies vmbo-t/havo)
• keuze tussen tweetalig en Nederlandstalig vmbo-t-onderwijs
• les op vmbo-t-niveau
• tweejarige brugperiode
• tweede helft klas 2 havotraject  (extra lessen richting havo 3)

Tweetalig vmbo-t
Op het HWC bieden wij al vijf jaar lang tweetalig vmbo-t aan. 
Inmiddels zit van alle vmbo-t leerlingen op het HWC de meerder-
heid op tweetalig vmbo-t. Dat is niet zo gek als je ziet wat we ze 
bieden:

Dertig procent van het onderwijsprogramma wordt in het Engels 
gegeven. English and P.E. (Physical Education, lichamelijke opvoe-
ding) worden volledig in het Engels aangeboden.

Voor andere vakken geldt dat ze een deel van het jaar in het 
Engels worden gegeven, zoals:
 • geschiedenis 
 • aardrijkskunde
 • biologie 
 • tekenen 
 • handvaardigheid
 • godsdienst 
 • drama
 • muziek
Ieder vak verzorgt per leerjaar een excursie of een workshop  
waarbij Engels de voertaal is. Daarnaast is er veel aandacht voor 
internationalisering in de vakken, bij de activiteiten en bij de rei-
zen. We organiseren een Engelandreis in klas 2, een uitwisseling 
met Italië in klas 3 en een internationaal georiënteerde stage in 
klas 4. 

Ook de Nederlandstalige klassen profiteren van deze ontwikke-
lingen; iedere leerling kan mee doen aan het Engelstalige Anglia 
en aan het Franstalige Delf Scolaire examen. Daarnaast zijn er 
keuzereizen naar Berlijn en Nice in klas 4. 

Wie geïnteresseerd is in het vmbo-t op het HWC en daar wel meer 
over wil horen, is van harte welkom op onze Open Huizen (26 
januari en 7 februari). Op dinsdagavond 12 februari 2019 is er 
een speciale informatieavond over tweetalig vmbo-t. Op de website 
kunt u ook terecht voor meer informatie.

Thamen daagt je uit met een vernieuwend vakkenpakket. 
Echte slimmeriken kiezen voor Thamen! Want op Thamen krijg 
je als mavoleerling iets extra’s: naast de mavo-havoklas en 
de gebruikelijke theoretische vakken volg je praktische vak-
ken die je goed voorbereiden op je vervolgopleiding op MBO 
4 niveau. Door deze nadruk op praktijk in jaar 1 hebben we 
concessies moeten doen: Frans wordt niet meer aangeboden, 
behalve in de mavo/havoklas. Leerlingen in deze klas volgen 
ook lessen op het Alkwin, waarmee Thamen al jaren nauw 
samenwerkt.

Omdat Thamen vanaf 2019-2020 een Vakcollege wordt, maak je direct in je 
eerste jaar al kennis met vakgebieden als zorg & welzijn, economie & onder-
nemen, produceren, installeren & energie, mobiliteit & transport, en bouwen, 
wonen & interieur. Deze praktische en beroepsgerichte vakken hebben als 
voordeel dat jij sneller kunt ontdekken waar jouw talenten liggen. Ben je op 
andere mavo’s vooral druk bezig met Nederlands, wiskunde en Engels, op 
Thamen ervaar je naast deze theoretische vakken wat het bedrijfsleven jou 
persoonlijk te bieden heeft. Dat is niet alleen leuk en motiverend, het zorgt er 
ook voor dat je beter kunt kiezen aan het einde van je schooltijd. 

Dus kies je voor een kansrijke toekomst, dan kies je voor Thamen! Ga de uitda-
ging aan en kom eens kennis maken op 30 januari! 
Echte slimmeriken kiezen voor Thamen!
Kijk ook op www.vakcollegethamen.nl
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