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Leren doe je met plezier 
op mavo-XL!

In dit nummer 
-> Mavo-XL, voor een goede aansluiting
   op mbo én havo
-> Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?
   Lisa Renée weet het!
-> Aan de slag met beroepsvaardigheden

Extra bij het m
agazine voor groep-8 leerlingen en hun ouders over H

et Stedelijk Zutphen
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De lessentabel
Op mavo-XL krijg je naast theorie ook veel praktijk. Je bent dus niet alleen met je hoofd bezig. 
Bij de vakken beroepsoriëntatie, onderzoeken en ontwerpen, bewegingsonderwijs en kunst 
(beeldende vormgeving en muziek) moet je actief aan het werk. Veel afwisseling dus! 

-> Nederlands     4 uur
-> Engels     4 uur
-> Beroepsoriëntatie (inclusief coach-les) 5 uur 
-> Mens en maatschappij    4 uur
-> Onderzoeken en ontwerpen   4 uur
-> Wiskunde/rekenen    4 uur
-> Bewegingsonderwijs    4 uur 
-> Kunstvakken     3 uur

Vijf redenen om voor mavo-XL te kiezen!

1. Je hebt een eigen coach
Op mavo-XL heb je je eigen coach. Iedere acht weken heb je samen met je ouders een 
gesprek met je coach. Samen bespreken jullie hoe het met je gaat en hoe je resultaten 
zijn. Je kijkt ook wat je doel is voor de komende periode: waar ga je aan werken en wat 
heb je daarbij nodig. Het eerste gesprek met je coach heb je samen met je ouders al 
vóór de zomervakantie. 

2. Je werkt aan beroepsvaardigheden
Op mavo-XL ga je vanaf de eerste klas aan de slag met beroepsvaardigheden. Je leert 
initiatief nemen, samenwerken, presenteren, ondernemen, luisteren, flexibel zijn, 
planmatig en zelfstandig werken. Allemaal vaardigheden waar je nu al iets aan hebt, 
maar natuurlijk ook later in je opleiding of  in je beroep.  

3. Goed voorbereid op je toekomst
Beroepsoriëntatie is een belangrijk vak. Daarom krijg je dat vijf uur in de 
week. De naam zegt het al: je maakt kennis met de praktijk en je ontwikkelt 
je beroepsvaardigheden. Dat doe je door met opdrachten aan de slag te 
gaan op school en in de praktijk. Je reflecteert 
op je ervaringen samen met je coach en je 
klasgenoten. Stap voor stap ontdek je waar 
jouw talenten liggen en wat je leuk vindt. 
Je kunt steeds beter antwoord geven op de 
vragen ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?’.  
Na vier jaar sluit je bij ons de mavo af met een 
mavodiploma met een extra beroepsgericht 
profiel.

Digitale etalage
Je werkt bij beroepsoriëntatie aan je 
digitale etalage. Door aan de slag te 
gaan met bijvoorbeeld je eigen website 
laat je zien wat je geleerd hebt, waar 
je beter in bent geworden, wat je wilt 
leren, wat je leuk vindt, wie je bent… 
steeds dichter kom je bij het antwoord 
op de vragen: wat wil ik en wat kan ik.
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4. Je krijgt versterkt Engels
Op mavo-XL volg je vier uur Engels. Dat is een uur extra. Door een uur extra Engels begin je op 
je vervolgopleiding (mbo of havo) met een streepje voor. Bovendien is Engels is een ‘must’ in de 
internationale wereld waarin we leven. 

Vanaf de 
tweede klas 
ook Duits
Behalve Engels is ook Duits 
een belangrijke taal in 
onze regio. Op veel mbo-
opleidingen is Duits verplicht. 
Daarom hebben we de keuze 
gemaakt om op onze mavo-XL 
naast Engels alleen Duits aan 
te bieden.

Onderzoeken en ontwerpen
Bij het vak onderzoeken en ontwerpen krijg je opdrachten, 
waarbij je zelf (of in een groepje) op zoek moet naar 
een oplossing voor een probleem. Afgelopen jaar 
onderzochten leerlingen of en hoe we milieuvriendelijker 
kunnen zijn op school. Een groep keek naar de verlichting: 
wat heeft de school nu, wat is het energieverbruik, wat 
als je energiezuinige lampen kiest, wat zijn de kosten 
om de huidige lampen te vervangen...Leerlingen werden 
begeleid door een bedrijf uit Zutphen met speciale 
kennis op dit gebied. De resultaten presenteerden ze aan 
medeleerlingen en zelfs aan de schoolleiding. En wat leuk 
is: er wordt serieus naar de resultaten van het onderzoek 
gekeken. Leerlingen werkten met plezier aan deze 
opdracht. Het volgende idee ligt al weer klaar: hoe kun je 
de veiligheid voor fietsers in de winter verbeteren? Heb jij 
daar goede ideeën voor…?  

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? 
Lisa Renée weet het!
Lisa Renée zit in mavo 3. Ze volgt de theoretische vakken en een beroepsgericht 
profiel. Eigenlijk kun je zeggen dat ze nu al een soort mavo-XL volgt. Dat kan omdat 
we maatwerk bieden. We hebben voor Lisa Renée dus een speciaal programma 
samengesteld

Praktijkvakken
Lisa Renée volgt de vakken ‘keuken’ en 
‘gastheerschap’. En met plezier: ‘koken en bakken 
zijn hobby’s van me. Zo kwam ik op het idee om 
lessen te volgen bij HBR (horeca, bakkerij en 
recreatie). Ik heb er plezier in en ik krijg de uitdaging 
die ik nodig heb. Het gaat me namelijk makkelijk af 
op de mavo. Ik ben graag bezig en heb veel hobby’s; 
daarom wil ik niet naar de havo. Ik zing ook nog, 
speel piano en zit in een bandje’. 

Ervaring in de praktijk
Lisa Renée deed ook al ervaring op in de praktijk 
in ons eigen restaurant. Ze bediende gasten die 
kwamen eten. ‘In het voorjaar ga ik buiten de school 
ervaring opdoen. Ik hoop dat ik in de bediening 
kom van een echt restaurant’. Volgend jaar doet 
ze eindexamen in Nederlands, wiskunde, Engels, 
nask, beeldende vorming, economie én als extra 
praktijkvak horeca (keuken en gastheerschap). 
Daarmee kan ze alle kanten op in het mbo.  En als 
Lisa Renée het wil, kan ze ook naar de havo.

Juf of kok?
Lisa Renée heeft haar weg al helemaal uitgestippeld: na de mavo gaat ze naar het mbo. 
‘Iets met muziek’. Na het mbo wil ze naar de pabo. ‘Ik wil juf worden’. Wat ze in de 
praktijk leerde, blijft ze zeker doen, als hobby. ‘En ik heb geleerd met gasten om te gaan 
en te bedienen. Wie weet wordt dat wel mijn bijbaantje… Ik weet zeker dat alles wat ik 
heb geleerd mij zeker nog van pas komt.’
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Colofon
Deze ‘extra’ is onderdeel van 
het magazine over Het Stedelijk 
Zutphen gemaakt voor leerlingen 
van groep 7 en 8.

Locatie Isendoornstraat
Isendoornstraat 3
7201 NJ Zutphen
Locatie Wijnhofstraat
Wijnhofstraat 1
7203 DV Zutphen

Telefoon 0575 590909
E-mail info@hetstedelijkzutphen.nl
facebook.com/
HetStedelijkZutphen

www.hetstedelijkzutphen.nl

5. Je haalt het beste uit jezelf
Onze mavo-XL is voor leerlingen met een mavo-advies én voor leerlingen met een mavo/
havo-advies. Op onze mavo-XL begeleiden we je om al je talenten goed te ontwikkelen. 
Daarom volg je naast de gewone vakken een beroepsgericht profiel én bieden we 
maatwerk. Ben je bijvoorbeeld erg goed in wiskunde? Dan kijken we of je dat vak op 
havoniveau kunt volgen. Misschien kan dat wel met meerdere vakken. Soms heb je juist 
extra ondersteuning nodig bij een bepaald vak. Dat kan ook in de maatwerkuren die we op 
school hebben.  

Goed voorbereid op het mbo
80 tot 90 procent van de 
leerlingen die slagen voor 
de mavo, leren verder in het 
mbo. Wanneer je dan al een 
beroepsgericht profiel hebt 
gevolgd, is de overstap een 
stuk eenvoudiger en heb je een 
voorsprong ten opzichte van 
leerlingen die een ‘gewoon’ 
mavodiploma hebben.

Door naar de havo
Natuurlijk kun je met je mavo-XL diploma ook doorstromen naar de havo. Als je het vanaf 
het begin al heel goed doet op onze mavo-XL en steeds meer vakken volgt op havoniveau 
kun je tussentijds overstappen. Er zijn regelmatig leerlingen die bij ons op school deze stap 
maken. We hebben dus ervaring! 

Extra keuze: 
musicalstroom
Op mavo-XL kun je ook kiezen voor de 
musicalstroom. Extra lessen op gebied van zang, 
dans en drama. Misschien om musicalster te 
worden….maar zeker om je beter en makkelijker 
te kunnen presenteren. Immers als je voor een 
groot publiek een toneelstuk kunt opvoeren, 
dan kun je ook met het grootste gemak een 
presentatie geven voor een klas. 

Volg een 
proefpraktijkles!
Ben je zo nieuwsgierig dat je alvast een les wilt 
volgen? 
Dat kan op 7 en 8 februari (19.00 - 20.30 uur). Je kunt 
samen met je ouders een proefles volgen. We zien je 
graag aan de Isendoornstraat 3 in Zutphen.  Schrijf je 
in via www.hetstedelijkzutphen.nl



8

-> haal jij je mavodiploma met een extra
   beroepsgericht profiel
-> leer je door te doen, ook in de praktijk;
-> leer je beroepsvaardigheden
-> heb je je eigen coach en iedere acht weken 
   een gesprek met je ouders en coach
-> ontdek je welke vervolgopleiding bij
   jou past
-> heb je een goede aansluiting op het mbo 
-> zorgen wij dat je ook klaar bent voor de 
   overstap naar de havo
-> bieden we maatwerk
-> begeleiden we je om het beste uit jezelf 
   te halen.

Op mavo-XL


