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Voel je
thuis

Zeker weten 
succes

Met een diploma van de Alber-

dingk Thijm Mavo op zak heb 

je volop kansen. Zo gaat 25% 

van de leerlingen door naar 

een havo van Alberdingk Thijm 

Scholen. De andere 75% gaat 

door naar een ROC-vakoplei-

ding. Veel van hen kiezen daarna 

een hbo-opleiding. Wat je na de 

mavo ook kiest: grote kans dat jij 

een mooie baan vindt die ertoe 

doet. Succes verzekerd dus!

Omdat we zo’n kleine school zijn, 

voelt iedereen zich meteen thuis. 

Met zo’n 160 leerlingen en 15 

docenten zijn we net een grote 

familie. De leerlingen en docenten 

kennen elkaar goed. En we hebben 

veel plezier samen. Wel zo relaxed. 

Want als jij je veilig en vrij voelt, kun 

je helemaal jezelf zijn. En dan gaat 

leren stukken beter.

Op de Alberdingk Thijm Mavo leren we het liefst 

door dingen te doen. En samen te ontdekken hoe 

het zit. Daarom werk je bij ons aan projecten, terwijl 

je ondertussen verschillende vakken leert. Gewoon 

door lekker bezig te zijn. In groepjes of alleen.

Voor je het weet kun je meer dan je dacht!

Zodra je bij ons binnenloopt, merk je meteen 

de gezellige sfeer. We hebben namelijk een 

kleine school waar iedereen welkom is. En ook 

belangrijk: we zien je en hebben alle aandacht 

voor je. Zodat we je snel en goed verder

helpen. En jij vol vertrouwen de wereld in kan.

Ja, je leest het goed: bij ons bestaat huiswerk niet.

Werken doen we alleen op school. Dat doen we namelijk 

in blokuren, met extra tijd om aan je opdrachten te

werken. En als je het even niet snapt, is er altijd iemand in 

de buurt die je helpt. Handig toch? Heb je thuis gelukkig 

de tijd voor andere dingen.

Als je bij ons op school komt, krijg je jouw eigen

laptop. Helemaal honderd procent van jou. Dat heb 

je ook wel nodig, want je leert bij ons ook veel

online. Goed voor je digital skills, die in de toekomst 

van pas komen. Nog een mooi voordeel: je hoeft 

niet met een zware tas boeken te sjouwen.

Bij ons heb je maar een paar 

docenten, die alle aandacht 

voor je hebben. We zien goed 

wat jouw talenten zijn en hoe 

je nóg sterker kunt worden. 

Door een extra uitdaging, of 

door een extra steuntje in de 

rug. Als je ergens tegenaan 

loopt, ziet een docent dat 

direct. Wel zo fijn, want dan 

kun je snel weer verder.

Niet alleen op school leer je 

veel, maar natuurlijk ook in de 

echte wereld. Daarom gaan we 

regelmatig op excursie naar 

steden of musea. In de eerste 

klas gaan we samen naar 

Texel. In de derde klas zelfs op 

studiereis naar Madrid. Of we 

halen we de wereld in huis. 

Met gastsprekers die vertellen 

over een beroep of onderwerp. 

Goed om even te noemen: bijna 

iedereen die bij ons binnenkomt, 

gaat met een mavodiploma de 

deur uit. Dat komt door onze 

kleine school, de vaak kleine

klassen en de persoonlijke 

begeleiding. Door docenten die 

van begin tot eind vertrouwen in 

je hebben. Maar het komt vooral 

door jezelf: want je hebt het 

allemaal al in je!

Docenten 
die je zien
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Alles wat je wil 
weten over 
onze school

Extra sterk door Alberdingk Thijm Scholen
Onze school is aangesloten bij Alberdingk Thijm 

Scholen. Dat zie je terug in allerlei extra’s. Zo kunnen 

we gebruik maken van de eigen schoolbus. In de 

speciale Techspace kunnen we terecht voor program-

meer-, techniek- en medialessen. In het Buitenhuis 

leren we over de aarde en de natuur. Voor leerlin-

gen die extra ondersteuning nodig hebben, is er het 

Nuyens Instituut. Ook wisselen we veel kennis uit met 

docenten van andere scholen. Daar worden wij én jij 

nog sterker van.

Zit je in groep 8 en ben je nieuwsgierig naar onze 

mavo? Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen! 

Scan de QR-code en meld je aan voor een persoonlijke 

rondleiding. Dan zie je meteen hoe onze school er van 

binnen uitziet. En kun je alvast de gezellige sfeer

proeven. Je bent van harte welkom! 
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www.alberdingkthijmmavo.nl

scan deze
code om
je aan te 
melden!

Zo leer je op je best

Onderbouw

Bovenbouw

In klas 1 en 2 houden we het lekker overzichtelijk. Je hebt 

nooit meer dan vier vakken per dag. Dat komt doordat we 

verschillende vakken hebben samengevoegd in leergebieden:

• Mens & Maatschappij
dat is aardrijkskunde + geschiedenis + economie +

maatschappijleer

• Mens & Natuur 
dat is biologie + natuurkunde + scheikunde + verzorging

• Kunst & Cultuur
dat is tekenen + schilderen + handvaardigheid + kunstge-

schiedenis

Daarnaast krijg je ook de basisvakken: Nederlands, Engels, 
Spaans en wiskunde.
Ook kun je in klas 1 kiezen uit een van de vele

vrijdagmiddagactiviteiten, zoals een film maken,

programmeren of een coole sport.

In klas 3 en 4 heb je een vast programma met leergebieden: 

• Mens & Maatschappij 
• Sport & Beweging 
• CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) 

Daarnaast ga je verder met Nederlands, Engels, Spaans en 
wiskunde

In klas 3 zijn er drie profielvakken: economie, biologie en 
nask1 (natuurkunde & scheikunde). 

In klas 4 doe je examen in een profiel: economie, zorg & 
welzijn of techniek. 

Als je wilt kun je ook nog een zevende examenvak kiezen. 

Op de Alberdingk Thijm Mavo leren we allemaal op

mavoniveau. Wel zo prettig, want daarin zijn we allemaal

gelijk. We werken veel samen aan projecten waar

verschillende vakken samenkomen. Zo leer je niet alleen de 

lesstof, maar werk je ook meteen aan vaardigheden zoals 

samenwerken, presenteren en plannen.

Kom langs en
neem een kijkje!


