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Je thuis voelen op school is heel erg belangrijk. De afdeling mavo is klein,
waardoor docenten en leerlingen elkaar al snel en goed leren kennen. De
eerste schoolweek leer je samenwerken en maak je kennis met je klas
en de mentor. Samen zorgen jullie ervoor dat de sfeer goed is!
Een herkenbare lesstructuur
Op de mavo vinden we het belangrijk dat je zo goed mogelijk kunt
presteren. De docenten werken daarom met dezelfde herkenbare en
persoonlijke lesstructuur. Zo word je iedere les begroet bij de deur, kun
je altijd zien wat er in de les van je verwacht wordt en is de opbouw van de
verschillende lessen vergelijkbaar. Hierdoor weet je als leerling goed wat je van
de docent en van de les kunt verwachten en kun je het beste uit jezelf halen!
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Maatwerk
Naast alle gewone lessen werk je op de mavo twee uur in de week samen met leerlingen uit vandere klassen tijdens differentiatielessen. Leerlingen die uitblinken in wiskunde gaan samen aan
opdrachten werken en leerlingen die wat extra hulp nodig hebben voor bijvoorbeeld het vak Nederlands, krijgen daar extra les in. Daarnaast wordt er samen gewerkt aan projecten en grote opdrachten. In alle leerjaren is aandacht voor het beroeps- en zelfbeeld van de leerlingen. Daardoor
ontdek je waar je goed in bent, welke vakken bij je passen en welke kant je op wilt (of niet op wilt!)
na de mavo.
Sportklassen en lo-2 als examenvak!
Ook op de mavo kun je kiezen voor de sportklas. Je krijgt dan in klas 1 en 2 twee uur per week
extra sport. Je gaat bijvoorbeeld schaatsen, breakdancen of je volgt een voetbalclinic. Als je
naar de sportklassen wilt, kun je je vanaf eind januari via de website van het Ostrea Lyceum
aanmelden.

Lekker praktisch
bezig zijn

Het Ostrea Lyceum, ruimte voor elk talent, daar voel je je thuis!
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Op de mavo van het Ostrea Lyceum kun je ook kiezen voor LO (lichamelijke opvoeding) als examenvak! Als je sociaal bent en als je je
sportkennis wilt verbreden, dan is dit echt iets voor jou! Je kunt onder
andere verder met dit vak als je een vervolgopleiding tot sport- en
bewegingscoördinator, medewerker maatschappelijke zorg, agent of
onderwijsassistent wilt doen. Ook als je als vrijwilliger aan de slag wilt
bij een sportvereniging, heb je iets aan de lessen. Je leert bij lo-2 onder
andere hoe je leiding kunt geven aan groepen en je leert hoe je activiteiten
kunt organiseren.
Bèta Challenge
Bij alle beroepen heb je met technologie te maken. Denk maar aan het kassasysteem in een
winkel, designsoftware in de marketing, sensoren en computers in het ziekenhuis. Bij het vak
Bèta Challenge ga je met realistische opdrachten uit het bedrijfsleven aan de slag en leer je
mbo-opleidingen van binnen kennen. Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerken, ontwerpen, maar het allerbelangrijkste is dat jij jezelf leert kennen en ontdekt waar jij goed in bent.
Aan het eind van de brugklas start je in de lessen natuur en techniek met het eerste project voor
Bèta Challenge. Je kunt ook examen doen in dit vak.
Voor wie meer kan en wil: Toptrajecten op de mavo
In klas 4 kun je voor vier verschillende toptrajecten kiezen. Het Toptraject Business School laat
je op een uitdagende en praktische manier kennismaken met alles wat bij ondernemen hoort.
Soms op school met jouw docent, maar vaak ook door middel van excursies en bedrijfsbezoeken, waarbij specialisten hun verhaal vertellen en hun ervaringen met jullie delen! Bij het Toptraject NieuwTOn+ combineren we natuurkunde en techniek. Je krijgt niet alleen theorie, maar
bent ook vaak met je handen aan het werk. Je bedenkt, ontwerpt, maakt en presenteert jouw
producten. In het Toptraject Multimedia Class leer je foto’s bewerken, wat handig kan zijn als
je een afbeelding er beter of anders uit wilt laten zien of als je een prachtige flyer of filmposter
wilt maken. Daarnaast ga je ook aan de slag met filmpjes, zodat je je beeldmateriaal een professionele look kunt geven voordat je het op YouTube zet. Leerlingen die aan het einde van leerjaar
3 al laten zien dat ze naar de havo willen na de mavo, worden hier optimaal op voorbereid, door
het volgen van het Toptraject Havo in mavo-4. Ze volgen een aantal lessen op de havo, voeren
hierover gesprekken met de mentor, nemen hun capaciteiten en kwaliteiten onder de loep en
bezoeken de vakkenmarkt om een zo goed mogelijke indruk te vormen van de havo-opleiding.
Zo bereid je je goed voor op de overstap naar havo-4!
Na de mavo
Met een mavodiploma kun je doorstromen naar het mbo, niveau-4. Maar je kunt na de mavo
ook naar de havo. Zo kun je in zes (in plaats van vijf) jaar tijd je havodiploma halen! Als je na de
mavo naar de havo wil gaan, word je daar goed op voorbereid door de mentor je docenten en de
decaan.
Je ziet, met een mavo-opleiding van het Ostrea Lyceum kun je een hoop kanten op en ben je
goed voorbereid op de toekomst!

Leerlingen en docenten
kennen elkaar hier!
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