
Het Avila College
‘Een school waar jij 
gezien en gekend wordt’



Kasper Put – teamleider bovenbouw
Mick Geurts – teamleider onderbouw

Schoolleiding Avila College



Vandaag

• Deel 1: Algemene informatie over Avila College 
(teamleider: Kasper Put)

• Deel 2: Specifieke informatie
vakkeuzeformulier (decaan: Anne-Marijn 
Weierink)





Op Avila College kun je 
erop rekenen, dat: 

• je op een school komt met 
een goede sfeer

• we je goed leren kennen
• je prettig kunt doorstromen
• je eigen keuzes mag maken 
• je jouw talenten kunt ontdekken

en ontwikkelen 
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Flexuren
• SWT = studiewerktijd
• VST = vakstudietijd
• Stilte-uur = studiewerktijd

in stilte
• Xpert-uur = talentuur



Xpert-
uren
• Jouw talenten ontdekken en ontwikkelen:

– Theater/Drama
– Kunst
– Wiskunde
– Sport

• Voorbeelden van Xpert-uren:
– Schilderen op doek
– DJ-workshop
– Dinnershow organiseren
– Cambridge Engels
– Wiskunde+



Voordelen Avila College en flexrooster
• meer eigen keuze: wat je leert en wanneer

je iets leert
• minder leswisselingen
• minder boeken mee naar school
• huiswerkarm onderwijs
• je kunt naar extra uitleg van een vakdocent
• ruimte voor ontdekken van je talent
• mentoren zien je vaker en kunnen gerichter ondersteunen



• Bovenbouw
Werken richting examens

• Vakkenpakketkeuze: 
Wat vind je leuk? 
Welke opleiding wil je doen?
Slim kiezen en breed opleiden!

• Activiteiten en excursies
– Introductieweken
– Berlijn, Parijs, Ardennen
– Skireis
– CKV Rijksmuseum Amsterdam

Leerjaar 3



Deel 2: Specifieke informatie vakkeuzeformulier

Decanen Avila College: A. Weierink en J. Hesseling

De decaan helpt bij het maken van keuzes tijdens de 
schoolloopbaan. Elke bovenbouwlocatie heeft een decaan.



Mavo (TL)

• Mavo
• Profiel Economie
• Profiel Techniek
• Profiel Zorg en Welzijn
• Profiel Landbouw/Groen

In Mavo 3 doet Avila College effectief nog niets met de profielen, 
omdat leerlingen altijd nog in meerdere profielen zitten (breed 
opleiden). Leerlingen zitten dan ook willekeurig bij elkaar in de 
klas.



Havo (H)

• Voor 3 Havo: nog geen vakkenkeuze 
(profielkeuze) 

• In 3 Havo profielkeuze en daarna doorstroom 
naar 4 Havo elders

Het Twickel College
Hengelo

Lyceum de Grundel
Hengelo

http://twickelcollege.nl/
http://lyceumdegrundel.nl/


Vervolgopleidingen

Mogelijkheden met diploma mavo:
• Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

• Havo (na behalen Mavo-diploma) 
(Havo 4 en Havo 5: doorstroom naar HBO)



niveau 1 niveau 2 
niveau 2 niveau 3
niveau 3 niveau 4
niveau 4 HBO 

Doorstroommogelijkheden

BBL

KBL/TGL

Diploma Uitstroom
Niveau 2

Niveau 3 of 4

Vervolgopleiding in het MBO



Je profielkeuze

• Wat kan je kiezen?
• Hoe werkt het kiezen?
• Wanneer moet je het inleveren?
• Bij wie kan je terecht met vragen?



Wat kan je kiezen?

Verplichte vakken



Wat kan je kiezen?



Hoe werkt kiezen?

• Je kiest welke vakken bij jouw toekomst passen.
• Je kiest de vakken waar jij denkt dat de meeste kansen liggen voor jou.

1. Vul het voorlopige profielkeuzeformulier in met de profielen.
2. Vul daarna het definitieve formulier in. Het invullen gaat via Zermelo.



Wanneer moet je het inleveren?

Je voorlopige 
profielkeuzeformulier moet 
je uiterlijk inleveren op:

24 februari 2023

Je definitieve profielkeuze 
moet je invullen in Zermelo, 
dit kan tot uiterlijk:

30 maart 2023



Bij wie kun je terecht voor vragen?
• Vraag je ouders om hulp met het invullen
• Je mentor kan je helpen
• De decaan kan je helpen 

- Mevrouw A. Weierink
- Mevrouw J. Hesseling 

Vragen voor de decaan? Stuur een mail naar:
a.weierink@carmelhengelo.nl of j.hesseling@carmelhengelo.nl

mailto:a.weierink@carmelhengelo.nlj.hesseling@carmelhengelo.nl
mailto:a.weierink@carmelhengelo.nlj.hesseling@carmelhengelo.nl


Tot ziens op Avila College!

Zijn er vragen?

Bedankt voor uw 
aandacht!
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