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Waar je groeit
door gezien te
worden.

Welkom op de
Openbare MAVO Zeist
~
De school ligt in een oud en beschermd
natuurgebied. Je fietst er elke dag met
plezier naar toe. De school is ook goed
bereikbaar met de bus. Ben je op zoek
naar een kleine en leuke mavo, dan is
dit een aanrader.
We bieden een rustige en vriendelijke leerom
geving, want de leerlingen en de leraren kennen
elkaar. Dat is gezellig en geeft een vertrouwde
sfeer. Nieuwe leerlingen voelen zich bij ons snel
op hun gemak. De docenten geven duidelijke
uitleg en de opdrachten zijn helder. Dat leidt tot
de goede examenresultaten waar we trots op zijn.

De school voor jou
Op Schoonoord is iedereen welkom.
De mavo en het vmbo zitten in aparte gebou
wen. Daardoor wordt de school niet te groot
en kent iedereen elkaar. Wij accepteren en
waarderen de verschillen tussen mensen
en staan open voor elkaar. De school geeft
elke leerling de ruimte om zichzelf te zijn.
Het gaat niet om je huidskleur of geloof, maar
om de ontwikkeling van je persoonlijkheid.
Dat is het hele leven van belang.
Leren met resultaat
De school staat voor leren en presteren.
Zo kun je het beste uit jezelf halen. Dus heb
je bij ons een goede kans om door te stromen
naar een hoger niveau. Wij weten dat veel
mavo-leerlingen ambities hebben. Zij leren
graag en willen straks zo ver mogelijk komen.

‘Wij vinden het belangrijk
dat je het beste uit
jezelf haalt.’

Je docenten helpen je op de goede manier te
studeren en dagen je uit. Na vier jaar heb je
het mavo-diploma op zak en ben je uitstekend
voorbereid op de overstap naar havo 4 of naar
een van de vele mbo-opleidingen.
Drie mogelijkheden
Je hebt van de basisschool het advies gekregen
voor de mavo. De school houdt binnen dit
niveau rekening met verschillen. Je kunt kiezen
voor regulier onderwijs, dan wel voor expressie
of sport.

Het reguliere programma
~
Dit is het normale lesprogramma. Een gedeelte
van de lessen is samengevoegd in leergebieden.
Dit zijn combinaties van vakken die in samen
hang worden gegeven, bijvoorbeeld mens en
maatschappij. Dit leergebied verbindt belangrijke
delen van aardrijkskunde, geschiedenis en eco
nomie. Je krijgt les in blokuren. Daardoor zijn er
minder leswisselingen.

Expressieprofiel
~
Wil je samen met andere leerlingen jouw crea
tiviteit verder ontwikkelen dan biedt het expressieprofiel daarvoor ruimte. Na je aanmelding
word je uitgenodigd voor de presentatiemiddag.
Dan horen we graag waarom jij in het expressieprofiel wilt en laat je zien waar je thuis of op
school mee bezig bent. Wat vooral nodig is, zijn
inzet en enthousiasme. Je kunt goed kijken en
luisteren en bent iemand met een eigen mening.
Je respecteert de ideeën van anderen. Het expressieprofiel is voor basis-, kader-en mavoleerlingen
van de eerste en de tweede klas. Er is meer tijd
voor de drie kunstvakken en er zijn workshops
en activiteiten buiten de deur. Je gaat bijvoor
beeld naar de popacademie, je krijgt les van
kunstenaars en gaat naar het theater. Op de
expressie-avonden zien je ouders en anderen
wat je hebt gemaakt en zijn er optredens.

In de tweede klas ga je drie dagen op expressie
kamp naar Amsterdam. De deelname aan het
expressieprofiel kost € 175,per jaar.

Sportprofiel
~
Dit is het profiel voor kinderen die graag meer
met andere meisjes en jongens willen sporten.
Iedereen die zijn talenten wil ontwikkelen,
kan meedoen. Op de testmiddag beoordelen de
lo-docenten of je sportief bent, of je goed kunt
bewegen en open staat voor diverse sporten.
In de 6 lessen bewegingsonderwijs (3 x 2 uur per
week) maak je kennis met veel, soms nieuwe
sporten. Voorop staat samenwerken, organiseren,
leiding geven en elkaar helpen; talenten die
van groot belang zijn. Het sportprofiel is voor
leerlingen van de eerste en de tweede klas.

‘Docenten zorgen er voor
dat je het beste van jezelf
kunt laten zien.’

Elke drie weken doen we een nieuw sportthema.
Je gaat dan naar een speciale sportzaal en krijgt
bijvoorbeeld boksen of judo. Daarnaast oefenen
we op een klimmuur en gaan we (water)skiën.
Verder komen er verschillende clinics aan bod,
zoals: aangepaste sporten, rugby en trial-biking.
In de tweede klas ga je mee op outdoorkamp.
Wil je verder dan kun je in de bovenbouw het vak
lichamelijke opvoeding 2 kiezen. De deelname
aan het sportprofiel kost € 175,per jaar.

Naar de havo?
~
Blijkt aan het eind van het eerste of tweede
leerjaar van de mavo dat je op havo-niveau
presteert? Dan bestaat de mogelijkheid om
de overstap te maken naar een havo-klas
van het Openbaar Lyceum Zeist.

Heb je een mavo/havo-advies van de basisschool,
dan kun je je bij het lyceum aanmelden voor
de havo-kansklas. De docenten komen zowel
van het lyceum als van de mavo en werken
nauw samen.

De bovenbouw
~
In de derde en de vierde klas van de mavo bereid
je je voor op het examen en op een goede keuze
voor een vervolgopleiding. Dat kan de stap zijn
naar de vierde klas van de havo of de overstap
naar een van de vele opleidingen op het mbo.
In de derde klas doe je een lob (loopbaan oriën
tatie begeleiding) waarin je kennis maakt met
allerlei opleidingen en beroepen. Je brengt je
eigen interesses en sterke kanten in kaart en
onderzoekt wat na de mavo het beste bij jou past.
In het derde jaar ga je ook twee weken op stage.
Aan het eind van de derde klas kies je bovendien
het definitieve vakkenpakket. Het vierde jaar is
het examenjaar. Je maakt nu een profielwerkstuk
en krijgt daarbij een intensieve begeleiding.
Tot slot verzorgt de mavo examentrainingen
zodat je uitstekend voorbereid bent op het
Centrale examen.

De pluspunten van
de Openbare MAVO Zeist
~
ÌÌ
Op Schoonoord is iedereen welkom.
ÌÌ
De school ligt op een mooi landgoed en is goed bereikbaar met de bus.
ÌÌ
Je kunt kiezen voor regulier onderwijs, het expressie- of het sportprofiel.
ÌÌ
Goede begeleiding en waar nodig extra hulp.
ÌÌ
De leerlingen en docenten kennen elkaar.
ÌÌ
Heldere omgangsregels: we weten wat we van elkaar mogen verwachten.
ÌÌ
De mogelijkheden om door te stromen zijn goed.
ÌÌ
Onze goede examenresultaten.

‘Goed voorbereid voor
een overstap naar
het mbo of de havo.’
Algemeen
~

Begeleiding
~
De mentor
Het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders
is de mentor. Die heeft de speciale zorg voor
een klas. Tijdens het mentoruur of in individuele
gesprekken bespreek je met hem of haar de
dagelijkse gang van zaken en de resultaten.
De mentor kent je goed en heeft aandacht voor
eventuele problemen.
De orthopedagoog en de remedial teacher
Het kan voorkomen dat je extra ondersteuning
nodig hebt. Daarvoor hebben we op school
een orthopedagoog en een remedial teacher.
Zij zijn ‘specialisten’ op het gebied van leeren gedragsproblemen. Soms worden zij door
de mentor ingeschakeld bij de begeleiding.
Topsportbegeleiding
Leerlingen die bij ons op school zitten en top
sporters in de dop zijn, kunnen extra hulp krijgen
om sporten op hoog niveau te combineren met
onderwijs. We hebben een topsportcoördinator
die samen met jou kijkt hoe er maatwerk
geleverd kan worden. Informatie vind je op
de website (www.osgs.nl/topsport).

Boeken
Je bestelt je boeken online bij Iddink. De boeken
worden thuis afgeleverd en aan het einde van het
jaar door Iddink op school opgehaald.
Magister
Wij werken met het digitale administratiesysteem
Magister. Daarop kunnen jij en je ouders thuis
inloggen om de cijfers te bekijken, de absentie
registratie te raadplegen en nog veel meer.
Financiële zaken
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 120,per schooljaar en wordt besteed aan zaken die
de leerlingen direct ten goede komen en waar
voor de school geen subsidie krijgt. Deze bijdrage
is niet wettelijk verplicht maar zorgt ervoor dat
de school een aantal aantrekkelijke extra’s kan
bieden zoals feestavonden, sportdagen, culturele
activiteiten en excursies. Alle bijdragen worden
eenmalig voor de duur van de gehele schooltijd
vastgelegd in een overeenkomst met de ouder(s)/
verzorger(s).
Aanmelden
De keuze is aan jou en je ouders. Aanmelden
gebeurt door de bassischool. De basisschool zorgt
ervoor dat de formulieren samen met het onder
wijskundig rapport terecht komen bij de school
van je keuze. Half april krijgen jij en je ouders
bericht op welk niveau je geplaatst bent.

Voor meer infor
matie en andere folders:

vmbo.osgs.nl

Open dag
Zaterdag 20 januari 2018
van 10.00 tot 14.00 uur

Informatieavond sport
en expressie
Dinsdag 16 januari 2018
van 19.00 tot 21.00 uur

Meeloopmiddag
Woensdag 31 januari 2018
van 13.30 tot 16.00 uur
Aanmelden hiervoor kan
alleen tijdens de open dag!

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met:
Dhr. R. Schuurman
directeur
r.schuurman@osgs.nl
Mevr. F. E. Hagenbeek
coördinator Mavo
f.hagenbeek@osgs.nl
openbare mavo zeist
Blikkenburgerlaan 2
3703 cv Zeist
t 030 691 45 44
vmbo.osgs.nl
info@osgs.nl
~
de Openbare mavo zeist is
onderdeel van de stichting openbare
scholengroep schoonoord

Dhr. J. Louissen
sportcoördinator
j.louissen@osgs.nl
Dhr. M. Heeneman
coördinator expressie
m.heeneman@osgs.nl
Mevr. B. Blanken
coördinator opstapklas
b.blanken@osgs.nl

