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We nemen u mee in..

• Onze missie
• Ons mavo en havo onderwijs 
• De organisatiestructuur en ondersteuning
• Het praktijkgerichte vak vanaf 2024



Onze missie

Uitdagen

OntdekkenVerbinden



• Ontdek jezelf en de wereld om je heen
• Mentor (groepsdynamiek + sociaal/emotionele ontwikkeling)
• Loopbaanoriëntatieprogramma (LOB)
• Projecten op school en in de samenleving
• Xpert-uren: aandacht voor talent

Ontdekken - 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 - Cambridge     - Culturele act.
– Sport - Muziek - Beeld. vorming

• Rekenen 2F-niveau voor alle leerlingen, uitdagen voor 3F
• Slagingspercentages laatste jaren: rond de 94%
• In flexuren en langere reguliere lessen ruimte voor gerichtere en 

individuelere mavo-havo-aanpak 

Uitdagen - 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
• Collega’s werken samen in groepen

Verbinden - concreet



‘Meer dan onderwijs’

Uitdagen

OntdekkenVerbinden



Pedagogische driehoek
Leerling

OudersSchool



Wanneer kan een leerling naar het 
Avila College?

• Mavo-advies

– T-advies

• Mavo/Havo-advies

– TH-advies



Ons onderwijs (mavo en onderbouw havo)

Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5

mavo/havo
havo/mavo

mavo mavo mavo

havo havo havo havo



Organisatie Avila College

2 teamleiders
– Onderbouw
– Bovenbouw

4 leerjaarcoördinatoren
– Per leerjaar

25 Mentoren
– Per stamklas



Ondersteuning

• Soms hebben leerlingen extra ondersteuning 
nodig op het gebied van:
– Sociaal-emotionele ontwikkeling
– Leren
– Gedrag
– Thuissituatie



Hoe doen we dat op Avila?

• Eerste aanspreekpunt: Mentor
• Mentor kan bij diverse collega’s ‘hulp’ vragen:
•  Verzuim: Leerjaarcoördinator
•  Leren, gedrag, sociaal-emotioneel, thuis:

via de ondersteuningsfunctionaris naar
andere specialisten.



BWP = Begeleide Werkplek

• Plek waar leerlingen buiten de klas kunnen 
werken

• Begeleiding
• Gespecialiseerde coach
• Verwijzing noodzakelijk



Andere ondersteuners

• Vertrouwenspersoon
– Mannelijke en vrouwelijke collega

• Dyslexiecoördinator
• LHBTI coach 
• Rouw coach

– voor gesprekken, geen hulpverlening



Nieuwe leerweg

• Vanaf 2024: ‘nieuwe leerweg’
• Praktijkgerichte component opnemen
• Fase van oriëntatie en ontwikkeling
• Uitgangspunten van Avila College:

– Breed blijven opleiden
– Kijken naar uitstroom huidige leerlingen
– Behoefte van leerlingen in kaart brengen
– Passend bij identiteit Avila College (mavo/havo)



Belangrijke data

• Minilessen
– Woensdag 16 november
– 14.30 – 16.00 uur

• Open huis
– Maandag 24 januari
– 18.00 – 21.00 uur

• Aanmeldingen
– Maandag 13 maart en dinsdag 14 maart 2023
– Vanaf 16.00 uur



Zijn er nog vragen?
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