aandacht

voor jouw ontwik kelin g

Muurhuizen voor jou!
Mavo Muurhuizen staat voor goede resultaten, uitgebreide
leerlingbegeleiding en een warm en veilig schoolklimaat.
We bieden de theoretische leerweg, gemengde leerweg
(zorg en welzijn) en een havo 4 en 5. Mavo Muurhuizen
staat voor aandacht voor jouw ontwikkeling.
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Op onze school voel je
je veilig. Daar werken

wij hard aan, maar jij ook.

Aandacht voor jouw ONTWIKKELING
ziet er bij ons zo uit:
KLEINE KLASSEN
In een klas van ongeveer 25
leerlingen hebben we aandacht
voor elke leerling. Met ruim 700
leerlingen zijn we bovendien een
relatief kleine school. Iedere leerling
wordt bij ons gezien.
60-MINUTENROOSTER
In de lessen is tijd voor instructie,
diverse werkvormen waarin
je oefent met de 21e eeuwse
vaardigheden en het maken van
een deel van het huiswerk.
Je mentor staat altijd
voor je klaar!

I-UREN
Vier keer in de week kun je naar een
i-uur voor extra ondersteuning of
extra uitdaging.
HERKANSINGSSYSTEEM
Veel toetsen die je niet goed hebt
gemaakt, mag je opnieuw maken.
LAPTOP EN BOEK
In de lessen wordt afwisselend
gewerkt op je eigen laptop en uit
het lesboek.
EXAMEN
Bij ons kun je examen doen in
bijzondere vakken, namelijk
muziek, sport en beeldende
vorming. Ook is het mogelijk
om in een extra vak examen te
doen. Je ontdekt bij ons op school
jouw talenten en ontwikkelt je
vaardigheden, zodat je goed
voorbereid bent op het mbo of
de havo.

HAVO
Weet je dat wij ook 4 en 5 havo
hebben? Zo kan je na de mavo in
een vertrouwde omgeving ook je
havodiploma halen.
Bij ons op school
krijg je alle kansen!
Durf jij het aan?

PORTFOLIO
Elke leerling krijgt een mentor. De
mentor is jouw eerste aanspreekpunt. Tijdens portfoliogesprekken
bespreek je samen met je ouder(s)/
verzorger(s) en mentor hoe het gaat,
waar je nog beter in wilt worden
(leerdoelen) en welke hulp je daarbij
nodig hebt.
BEGELEIDING
Bij ons op school kan elke leerling
als dat nodig is extra zorg krijgen.
Denk daarbij aan een coach die
helpt met plannen, remedial
teaching, tijdelijk extra begeleiding
als je een lastige tijd doormaakt
of een programma als Kurzweil
bij dyslexie.
Je kent elkaar snel, dit komt
ook door de schoolfeesten
waar alle klassen komen.

INTERNATIONALISERING
Wil jij de wereld beter leren kennen?
Dat kan bij ons op school. Er zijn
veel uitdagende activiteiten, waarbij
je samenwerkt met leerlingen
uit andere landen. Je kunt op
uitwisseling met een school in
Europa of zelfs op reis naar Afrika
voor het goede doel.

