AVO PLUS
EERSTE FASE
AVO Plus is bestemd voor leer
lingen die met ambitie en talent
aan hun succes willen werken
door het aanleren van vaardig
heden, het vergroten van hun
kennis en het verbreden van
interesses. Hierbij is (zelf)kennis
de basis; wij zijn van mening
dat een gelukkige leerling met
ambitie, optimaal presteert. Wij
helpen de leerlingen om leiding
te geven aan het eigen succes.
Specifiek is er binnen AVO Plus
aandacht voor de interesse
gebieden technologie, cultuur
en ondernemen.
Naast het hebben van algemene
kennis vinden wij het belangrijk
kennis van jezelf te hebben. We
bieden dus vakken aan waar je
examen in kunt doen, maar willen
dat leerlingen daarnaast over zich
zelf leren om nog succesvoller te
zijn: Waar ben je goed in, waar kun
je nog wel wat hulp bij gebruiken,
wat zijn je principes en wat doe je
daarmee, waar word je gelukkig
van en dan: welke doelen wil je
bereiken? Als je eenmaal weet
wat je wilt bereiken kun je met
ambitie en motivatie aan de slag!
Maar alles begint met “goed in je
vel zitten” en daarom zetten wij
in klas 1 volop in om leerlingen te
begeleiden bij hun overstap van
het basisonderwijs naar het voort
gezet onderwijs.

EEN OVERZICHT
VAN DE “PLUS”
VAN AVO PLUS
ZELFBEWUST EN
WERELDWIJS:
MEER DAN ZOMAAR
WAT WOORDEN

Er gebeurt veel tussen je twaalfde en achttiende. Het zijn
ontdekkingsjaren. Ontdekken wie je bent, wat je belangrijk
vindt, wat je kunt en wat je wilt. In deze jaren breng je veel
tijd door op onze school en daarom ondersteunen we bij
Sevenwolden je graag in je ontdekkingsreis. Met goed onderwijs,
vakkundige docenten, prettige gebouwen en een veilige
omgeving waar je je thuis mag voelen.
Op Sevenwolden leer je veel en bereiden we je voor op je leven
na het voortgezet onderwijs. En dat is meer dan studeren of een
baan vinden. Het gaat over talenten herkennen, samenwerken,
kritisch nadenken, een mening vormen, jezelf uitdrukken,
creatieve oplossingen vinden en over leren wat de samenleving
van jou verwacht en jij van de samenleving mag verwachten.
Dus op welk niveau je ook zit en op welke locatie je ook bent,
wij zijn meer dan zomaar een school. Het is de plek waar jij kunt
worden wat al in je zit en wat je later nodig hebt.
Sevenwolden geeft je de beste basis voor je toekomst.
Zelfbewust en wereldwijs.

+ Een gelukkige leerling presteert
optimaal. Met name in het eerste
jaar, bij de overstap van het basis
onderwijs naar het voortgezet
onderwijs, wordt extra ingezet op
de begeleiding van de leerlingen.
Zo zijn er twee mentorlessen per
week waarin persoonlijke gesprekken
plaatsvinden en ook gewerkt wordt
aan de sfeer in de klas. Het leren
kennen van je zelf en van elkaar,
staat centraal. Er zijn wekelijks
leerlingenbesprekingen waarin
we onze leerlingen nauwlettend
monitoren. Wij houden graag
contact met ouder(s)/verzorger(s).

+ Een gedifferentieerd lesaanbod.
We kijken naar wat de leerling nodig
heeft en bieden basisstof, verdieping
en verrijking aan. In de teambegelei
dingsuren van leerjaar 1 en leerjaar 2
wordt een plusmodule aangeboden
voor de vakken Nederlands, wiskunde
en Engels. Daarnaast werken we met
mixed learning, dat wil zeggen dat er
gewerkt wordt met boeken én digitaal
materiaal.

+ Ambitie stimuleert motivatie en helpt bij het
stellen en bereiken van persoonlijke doelen.
Dit alles wordt bijgehouden in een portfolio, een
plusdocument waarmee leerlingen gerichtere
keuzes kunnen maken voor een vervolgopleiding.
Met dit porfolio leiden de leerlingen hun eigen
portfoliogesprekken met ouder(s)/verzorger(s).
+ Er is aandacht voor het aanleren van
vaardigheden. In de eerste leerjaren is er
een doelgerichte opbouw in het aanleren
van de vaardigheden.
‘Leren leren’, leren plannen, samenwerken,
presenteren, onderzoek leren doen,
aandacht voor digitale vaardigheden, enz.
Deze studievaardigheden komen aan bod
in de teambegeleidingsuren, maar ook
zeker in vaklessen, projecten en activiteiten
weken. Naast de studievaardigheden kun
je in het teambegeleidingsuur extra vak
inhoudelijke begeleiding (hulples voor
een bepaald vak door vakdocenten) of
uitvoerende begeleiding (leren plannen)
krijgen. Tevens is er de mogelijkheid om een
plusprogramma (verdiepend) te volgen voor
de vakken Nederlands, wiskunde en Engels.

+ Wij willen zelfbewuste en ondernemende leerlingen.
Wij begeleiden de leerlingen in het proces naar zelfstandigheid.
Hierbij leren wij ze over de Zeven Eigenschappen van Stephen
Covey en zetten deze zoveel mogelijk om naar de dagelijkse
praktijk in de school. De leerlingen leren hoe zij eigen successen
kunnen sturen.

+ M’bition.
• In leerjaar 1 (mavo, havo en vwo) en leerjaar 2 (mavo)
wordt het vak M’bition met één lesuur aangeboden.
Tijdens M’bition is er aandacht voor Technologie,
Cultuur en Ondernemen en worden allerlei onder
liggende vaardigheden geoefend en leer je de op
gedane kennis op een andere manier te gebruiken.
• In leerjaar 3 (mavo) volgen de leerlingen vijf uren
in de week lessen in Jong Ondernemen, Burger
schapsvorming en Communicatie en krijgen daarmee
inzicht in hun eigen talenten en ambities. Bij Jong
Ondernemen starten zij een eigen bedrijfje waarbij
ze niet alleen binnen het vakgebied van economie
opereren maar werken aan leiderschapskwaliteiten
in het algemeen. Bij Burgerschapsvorming leren de
leerlingen onder andere over politiek en gaan zij
met elkaar in debat. Het onderdeel Communicatie
omvat onder meer de onderdelen (non-) verbale
communicatie, (zakelijke) etiquette, sociale vaardig
heids- en sollicitatietraining. Daarnaast krijgen ook
Cultuur en Technologie steeds meer een rol binnen
M’bition.

WAAROM AVO PLUS?
AVO betekent Algemeen Vormend Onderwijs.
Hieronder vallen mavo, havo, atheneum en het
gymnasium. De Plus zit in de reeds genoemde
uitgangspunten en zal ook gestalte gaan krijgen
in de nieuwe ontwikkelingen die voor ons liggen.
Zoals de mogelijkheden voor samenwerking
tussen en met havo, atheneum en gymnasium
en de doorontwikkeling van mavo 1 t/m 4.
Kennis en vaardigheden zijn belangrijk, ze bepalen
je mogelijkheden in de toekomst!

BRUGKLASSEN
De mavo-, havo- en atheneumleerlingen
starten in klas 1 op Sevenwolden Buitenbaan.
Dit is een brugklas om te wennen aan het
voortgezet onderwijs. Vervolgens blijven de
mavoleerlingen op de Buitenbaan en gaan
de havo- en atheneumleerlingen vanaf klas 2
naar de locatie Sevenwolden Fedde Schurer.
Zij gaan daar in een doorlopende leerlijn
verder tot en met het eindexamen. Er liggen
ook binnen AVO Plus FS uitdagingen, denk
bijvoorbeeld aan Cambridge English voor
leerlingen van het atheneum.

SEVENWOLDEN BUITENBAAN
Buitenbaan 5
8441 HB HEERENVEEN
Tel.: (0513) 644 960
www.sevenwolden.nl

Informatie over AVO Plus:
Sander Kamstra,
teamleider AVO Plus eerste fase
klas 1 mavo/havo/vwo
klas 2, 3 en 4 mavo
Tel.: (0513) 644 960
E-mail: sc.kamstra@sevenwolden.nl

Open Huis Sevenwolden Buitenbaan
13 januari 2021
Doemiddagen AVO Plus (alleen leerlingen)
28 januari en 1 februari 2021
Opgave via de website onder kopje ‘Zit jij
in groep 8’? of via onderstaande QR-code.

November 2020

Voor meer informatie kunt u altijd contact
opnemen met de school:

Het kan zijn dat we het Open Huis door het
coronavirus moeten aanpassen of verplaatsen.
Houd onze website daarom goed in de gaten!
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MEER WETEN?

