
Avila College
meer dan onderwijs

school voor mavo en onderbouw havo

uitdagen - ontdekken - verbinden



Schoolleiding
Mick Geurts – teamleider onderbouw

Kasper Put – teamleider bovenbouw



In deze presentatie..

geven we u uitleg over ons onderwijs. Onze pijlers: 

uitdagen, ontdekken en verbinden zullen we middels enkele 

voorbeelden concretiseren. 



Ons onderwijs…

uitdagen

ontdekkenverbinden

Onze drie pijlers staan met 
elkaar in verbinding en 
passen ook goed bij ons 
motto: ‘meer dan 
onderwijs’

Hier komen we in de 
volgende dia’s op terug. 



Meer dan onderwijs

uitdagen

ontdekkenverbinden

Wat bedoelen we hiermee?
- Het gaat op school om meer 

dan alleen kennisoverdracht, 
maar ook om het aanleren 
van toekomstgerichte 
vaardigheden. Denk 
bijvoorbeeld aan: kritisch 
denken, creativiteit, 
samenwerken, 
probleemoplossend 
handelen, enzovoort. 

- We zijn geen leerfabriek, 
maar een omgeving waarin 
jongeren zichzelf kunnen 
ontdekken en verrijken. 



Pedagogische driehoek

uitdagen

ontdekkenverbinden

leerling

oudersschool

We vinden het belangrijk om 
te benadrukken dat de 
pedagogische driehoek de 
basis is van waaruit wij 
werken. Het contact tussen 
leerlingen, ouders en school 
is een voorwaarde om goed 
onderwijs te kunnen 
verzorgen en om een 
omgeving te kunnen zijn 
waar leerlingen zich fijn op 
hun plek voelen. 



Avila College
meer dan onderwijs

school voor mavo en onderbouw havo

uitdagen - ontdekken - verbinden

In de volgende dia’s zullen 
we de pijlers: uitdagen 
ontdekken en verbinden wat 
concreter maken. 



UITDAGEN



UITDAGEN - concreet

• Wij leiden op voor een diploma… en meer!

• mavo- en havocijfers in klas 1 (alle vakken)

• havo (pedagogisch-didactische aanpak)

• plusprogramma’s op het gebied van o.a.:

–wiskunde - Engels     - cultuur

– sport - muziek - beeld. vorming

• Slagingspercentages laatste jaren: rond de 94%

• In flexuren en langere reguliere lessen ruimte voor gerichtere en 

individuelere mavo-havo-aanpak 



ONTDEKKEN



ONTDEKKEN - concreet

• Ontdek jezelf en de wereld om je heen

• mentor (groepsdynamiek + sociaal/emotionele ontwikkeling)

• Loopbaanoriëntatieprogramma (LOB)

• maatschappelijke stage

• projecten op school en in de 

samenleving

In Xpert-uren aandacht voor talent en

interesses



Verbinden



Verbinden - concreet

Verbind dat wat je leert/doet - persoonlijkheidsontwikkeling

• samenwerking in de les (ook in flexuren)

• Vakoverstijgende projecten

• samenwerking tussen leerlingen (klassen- en 
leerjaardoorbrekend)

• samenwerking met partners buiten de school 

• in flexrooster meer ruimte voor 

verbinding



RTTI en OMZA

Op het Avila College maken we gebruik van RTTI en 

OMZA. Op de volgende dia wordt weergegeven waar deze 

afkortingen voor staan. Samengevat komt het erop neer dat 

we op deze manier beter kunnen determineren en 

differentiëren in de lessen. We zien de leerling achter het 

cijfer, in plaats van alleen naar het cijfer op zichzelf te 

kijken. 



RTTI – de leerling achter het cijfer 

RTTI OMZA

Reproduceren Organisatie

Toepassen - training Meedoen

Toepassen - transfer Zelfvertrouwen

Inzicht Autonomie



Wanneer kan een leerling naar het Avila College?

• Mavo-advies - T-advies

• Mavo/havo-advies - TH-advies

• Havo-advies - H-advies

• Advies school – wens ouders/kind – cito-score



Mavo en onderbouw havo op het Avila College

(schematisch)

Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5

mavo/havo

havo/mavo

mavo/havo mavo mavo

havo havo havo havo



Belangrijke data

• MINILESSEN OP AVILA
– hierover zal spoedig meer duidelijk worden, houd de 

website goed in de gaten. 

• OPEN HUIS

donderdag 28 januari 2021 (18.00-21.00 uur)

• AANMELDINGEN

1 en 2 maart 2021



Dank voor uw aandacht en 

graag tot ziens op het open 

huis op donderdag 28 januari 

2021!


