AVO PLUS

EERSTE FASE

Je doet ertoe!

In AVO Plus werken we
met het uitgangspunt:
‘Kennis is de basis en een
gelukkige leerling presteert
optimaal’
We begeleiden leerlingen in het stellen
van doelen en het bereiken van deze
doelen. Belangrijk bij het stellen van
doelen is de kennis die de leerling
heeft van zichzelf (wat kan ik, wat
wil ik, waar heb ik hulp bij nodig?) en
daarnaast is een goede kennisbasis
essentieel voor het behalen van de
gestelde doelen.

Aandacht voor het individu

Aanbieden van gedifferentieerd

•	Docenten geven doelgerichte

lesaanbod

coaching tijdens de les.
•	Tijdens twee mentorlessen per week

We kijken naar wat de leerling nodig
heeft en bieden basisstof, verdieping en

wordt d.m.v. persoonlijke gesprekken

verrijking aan. We werken met mixed

en in klassenverband gewerkt aan

learning, d.w.z. dat er gewerkt wordt

bijvoorbeeld studievaardigheden.

met boeken én digitaal materiaal.

•	Tijdens twee teambegeleidingsuren
vindt begeleiding plaats op

Aandacht voor vaardigheden

vakinhoudelijk (bijvoorbeeld

In de onderbouw is er een

wiskunde) of uitvoerend (leren

doelgerichte opbouw in het aanleren

plannen) gebied.

van de vaardigheden. Leren leren,

•	Tijdens twee hulpuren bieden

leren plannen, samenwerken,

docenten ondersteuning bij huiswerk

presenteren, onderzoek leren doen,

of leerproblemen.

enz. komen uiteraard aan de orde

•	Wekelijkse leerlingenbesprekingen

in de mentorlessen, maar ook

waarin we onze leerlingen

zeker in vaklessen en projecten in

nauwlettend monitoren.

activiteitenweken.
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Wij vinden het belangrijk dat leerlingen
zelf leren plannen en ze worden
daarbij begeleid door vakdocenten en
mentoren.
Wij willen zelfbewuste en
ondernemende leerlingen
Wij begeleiden uw kind in het
proces naar zelfstandigheid, deze
ontwikkelingen leggen leerlingen
vast in hun portfolio. We hebben
ook voortdurend aandacht voor
groepsprocessen, zodat de leerlingen
op sociaal/emotioneel gebied kunnen
groeien.
Schurer. Zij gaan daar dan in een
Huisvesting

doorlopende leerlijn verder tot en met

De mavo-, havo- en atheneumleerlingen

het eindexamen.

starten in klas 1 op de Buitenbaan.
Dit is een brugklas om te wennen aan

Waarom AVO Plus ?

het voortgezet onderwijs. Vervolgens

AVO betekent Algemeen Vormend

blijven de mavoleerlingen tot en met

Onderwijs. Hieronder vallen mavo, havo,

het eindexamen op de Buitenbaan en

atheneum en gymnasium. De Plus zit

gaan de havo- en atheneumleerlingen

in de reeds genoemde uitgangspunten

vanaf klas 2 naar de locatie Fedde

en zal ook gestalte gaan krijgen in de
nieuwe ontwikkelingen die voor ons
liggen. Zoals de mogelijkheden voor
samenwerking tussen havo, atheneum
en gymnasium waarbij de leerlingen
extra uitgedaagd worden en de
doorontwikkeling van mavo 1 t/m 4 op
de Buitenbaan. Kennis en vaardigheden
zijn zo belangrijk, ze bepalen je
mogelijkheden in de toekomst.
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MEER WETEN?
Voor meer informatie kunt u altijd
contact opnemen met de school:
Locatie Buitenbaan
Buitenbaan 5
8441 HB HEERENVEEN
tel.: (0513) 644 960
Mevr. G. Bergsma
teamleider AVO Plus eerste fase
e-mail: gb.bergsma@sevenwolden.nl
tel.: (0513) 644 965
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