TROTS
OP JE TALENT

Opleidingen
•
•

Mavo met Anglia English
Mavo met Science

directeur & teamleiders farel mavo

Workshops voor groep 7 en 8 leerlingen
Woensdag 8 november 2017 		
					
Woensdag 15 november 2017 		
Woensdag 22 november 2017
Woensdag 29 november 2017
			

13.30 - 14.45 uur
15.00 - 16.15 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur

Science is zeker weten
Science is zeker weten
Kies voor Sport!
Kies voor Creatief!
Programmeer een robot

open lesdagen voor groep 7 en 8 leerlingen

Donderdag 9 november 2017 & Dinsdag 21 november 2017
Ervaar zelf hoe het is om les te krijgen op onze scholen. Op onze open lesdag volg je
een aantal minilesjes. Aanmelden gebeurt via de basisschool, maar je kunt je ook
individueel aanmelden via openlesdag@farelcollege.nl
		

Open huis voor leerlingen en ouders

Zaterdag 27 januari 2018 		
09.30 - 13.00 uur
Tijdens het Open Huis kun je samen met je ouders door de scholen lopen en de sfeer proeven.
Je ontmoet docenten en leerlingen aan wie je vragen kunt stellen.

Ontwikkel je talenten op de Farel mavo!
Van groep 8 naar de middelbare school. Dat is best
een grote stap. Misschien vind je het spannend of zelfs
een beetje eng. Dat is heel begrijpelijk. Maar bedenk:
je staat er niet alleen voor!

Informatie voor toelating
Voor de brugklas mavo heb je nodig:
• een vmbo tl/gl-advies van je basisschool;
• ondersteunende gegevens uit het leerlingvolgsysteem.
Kijk voor meer informatie over aanmelding en toelating op www.farelmavo.nl
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‘je hebt les
in je eigen
gebouw!’

Op de Farel Mavo werken goed opgeleide docenten
die jou gaan helpen. Je krijgt bovendien een mentor
die jou het hele jaar steunt.
Op de Farel Mavo kun je kiezen voor mavo met Anglia
English of mavo met Science. Elke opleiding biedt
extra uitdagingen en keuzemogelijkheden.

georganiseerd onderwijs van ervaren docenten.
Soms heb je klassikaal les, soms werk je in groepjes aan
een project. Ook maak je vaak opdrachten op de iPad.
Of je nu voor mavo met Anglia English kiest of mavo
met Science, je wordt goed voorbereid op een
vervolgopleiding.
Wil je weten welke opleiding het beste bij jouw
talenten en ambities past? Lees dan snel verder!
Ben je nieuwsgierig geworden en/of heb
je vragen? Kom gerust eens (samen met je
ouders) kijken op onze school.

Je zit straks in een mavobrugklas en je hebt een
vast team van docenten. Hierdoor leer je iedereen
snel kennen en voel je je snel thuis. Je krijgt goed
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mavo

MAVO OPLEIDING
‘Met Mavo met Anglia English of mavo met Science
ben je extra goed voorbereid op je vervolgopleiding!’

De mavo-opleiding is een 4-jarige opleiding.
Na het behalen van je eindexamen ontvang je een
vmbo-diploma voor de theoretische of gemengde
leerweg. Dit diploma geeft je toegang tot middelbare
beroepsopleidingen (mbo). Ook kan je met dit diploma
doorstromen naar de vierde klas van de havo.
Opstromen: 6-jarige havo
Op de Farel Mavo krijgen alle leerlingen vanaf het
derde leerjaar een extra vak. Wil jij na het behalen
van je diploma door naar de havo? Dan ben je goed
voorbereid om deze overstap te maken.
Goed onderwijs
Je krijgt op de Farel Mavo goed en modern onderwijs.
Als mavoleerling ben je zowel met de theorie als de
praktijk bezig. Je krijgt kennis en vaardigheden die je
in de toekomst nodig hebt. Dat betekent dat je de
kennis die je opdoet in de lessen, ook kunt toepassen
in levensechte situaties.
Talentontwikkeling
Je leert jezelf beter kennen en keuzes te maken die
bij je passen. Je gaat ontdekken welke schoolvakken je
echt liggen. Elk vak leert je meer over je eigen talenten
en tegelijkertijd leer je meer over anderen.
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En over vier jaar? Dan weet je niet alleen goed wat je
wilt, maar dat je dat ook kunt gaan doen!
Ook leer je om over grenzen heen te kijken; tijdens
de lessen, bij de talenturen, maar ook bij allerlei
activiteiten buiten de les: de excursies, de werkweek
en nog veel meer. Je krijgt de ruimte om jezelf te zijn,
je talenten te ontwikkelen en te groeien op jouw
manier.
Aandacht voor jou
Leren gaat alleen als je je prettig voelt. Daarbij gaat
het niet alleen om je intellectuele ontwikkeling, maar
ook om je persoonlijke groei. We houden rekening
met de verschillen die er tussen leerlingen zijn.
Sommige leerlingen hebben bijzondere aandacht
nodig. We helpen iedere leerling om zijn of haar sterke
eigenschappen toe te passen en minder sterke punten
verder te ontwikkelen. Bij achterstand én voorsprong
bieden we extra begeleiding.

TROTS
OP JE TALENT
Farel Mavo • 5

mavo anglia english

MAVO MET ANGLIA ENGLISH
In de wereld waarin we leven, wordt alles steeds
internationaler. Engels is een wereldtaal en zodoende
een taal, waar je overal mee voor de dag kan komen.
Een goede beheersing van het Engels is daarom
ontzettend belangrijk. Je hebt het nodig bij de
vervolgopleidingen en in veel beroepen.

leerjaar. Met dit certificaat kan je aantonen, dat jouw
Engels voldoet aan een objectief, internationaal
vastgestelde standaard. Dat heeft voordelen bij
vervolgstudies en een latere baan met internationale
contacten. Het is daarmee een bijzondere aanvulling
op je diploma.

In de ‘gewone’ lessen Engels bereik je al een goed
niveau. Maar met Anglia English ga je het Engels extra
goed beheersen. Daarom kun jij de mavo doen met
Anglia English.

Deelname aan het Anglia-examen is vrijwillig.
De examenkosten (€ 100) zijn voor rekening van
je ouders.
Zie voor meer info: www.anglianetwork.eu

Je krijgt het vak Anglia English in leerjaar 1 vijf lesuren
en in leerjaar 2 vier lesuren per week. In het derde
leerjaar krijg je nog 1 uur extra Anglia English per week.
In de extra uren Engels word je voorbereid op het
examen voor het Anglia certificaat in het derde

Certificaat
Leerjaar 3 Anglia certificaat

‘ALS JE JE TALEN
SPREEKT, LIGT DE
WERELD AAN JE
VOETEN!’
6 • Farel Mavo
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mavo science

MAVO MET SCIENCE
Vind je het leuk om te weten hoe dingen werken
en hoe iets in elkaar zit? En wil je dit onderzoeken?
Vraag je je geregeld af: hoe zit dat eigenlijk? Die
vragen worden bij het vak Science beantwoord.
Op de Farel Mavo kun je je in de brugklas al
voorbereiden op een toekomst in de richting science.
Waarom? Omdat daar fantastische kansen liggen!
Wat is science
Het woord science betekent letterlijk wetenschap.
In de wetenschap wordt onderzoek gedaan door
middel van kleine stapjes. Bij het vak Science leer je
wat onderzoek doen is en hoe je dat moet doen.
De vakken biologie (over natuur), natuurkunde (licht,
beweging, elektriciteit), scheikunde (stofjes, reacties)
en wiskunde (rekenen, puzzelen en logisch nadenken)
werken samen in dit vak.

Vragen die je bijvoorbeeld kunt stellen: hoe kunnen we
onderzoeken uit welke kleuren een viltstift bestaat?
Hoe kun je met 3D-pennen een ruimtelijk figuur maken
en wat heeft elektriciteit met je zenuwen te maken?
Hoe je dat kan onderzoeken, leer je bij het vak Science.
Je leert op een leuke manier onderzoeken. Je leert
welke stappen er worden gezet in het doen van
onderzoek en hoe je de resultaten van je onderzoek
kunt presenteren. Dit gebeurt door middel van het
maken van grafieken, het schrijven van verslagen,
maar ook door het geven van presentaties.
Kies je voor mavo met Science, dan krijg je dit vak in
leerjaar 1 drie lesuren per week en in leerjaar 2 twee
lesuren per week. Je sluit het vak af met een certificaat.

Certificaat
Leerjaar 2 Science certificaat
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Op de mavo krijg je ook...

VERSCHILLEN
Mavo met Anglia English
•
•
•
•

Op de mavo met Anglia English word je bij het vak Engels
voorbereid op het Anglia examen in leerjaar 3.
Er wordt gewerkt met een Engelse methode.
Er wordt zoveel mogelijk Engels gesproken in de les.
Kies je voor de mavo met Anglia English, dan heb je in
leerjaar 1 vijf lesuren Engels en in leerjaar 2 vier lesuren
per week.

Mavo met Science
•
•
•
•
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Op de mavo met Science krijg je het extra vak Science.
Science krijg je in leerjaar 1 drie lesuren en in leerjaar 2
twee lesuren per week.
Bij het vak Engels wordt een Nederlandstalige methode
gebruikt (en er wordt minder Engels gesproken in de les
dan op de mavo met Anglia English).
Het vak Frans zit niet in je vakkenpakket als je voor
mavo met Science kiest.

21st century skills
De wereld om ons heen verandert snel. Sommige
kennis van vandaag is morgen alweer achterhaald.
Het is daarom belangrijk, dat je snel en goed informatie
kan vinden en beoordelen. Wat je daarvoor nodig
hebt, zijn wat we 21st century skills noemen: creatief
denken, goed samenwerken, informatie checken en
overtuigend presenteren.
Werken met de iPad
In de klas gebruiken we iPads als aanvulling op de
boeken. Vanaf de brugklas werk je met je eigen iPad.
In de les leren we je hoe je op een creatieve en veilige
manier met je iPad kunt omgaan en welke apps je goed
kunt gebruiken. Met de iPad kun je quizzen, videoopdrachten of toetsen maken.
Daarnaast leren we je hoe je digitale documenten
goed kunt beheren en hoe je zorgvuldig informatie op
kunt zoeken op internet. Je werkt op een eigen iPad
die je via de school aanschaft. Wij installeren dan gelijk
handige school-apps voor jou.
In de hele school kun je gebruikmaken van ons
draadloos netwerk. Binnen het klaslokaal kunnen
docenten meekijken op de iPads en deze aansturen
om het leerproces te begeleiden. Dit gebeurt met de
zogenaamde klaslokaal app. Je kunt dan denken aan
het openen van apps, websites en het presenteren
van werk op het digibord/Apple TV.

Talenturen: sportief en creatief
Elke week krijg je twee lesuren sportief en creatief.
Daarnaast volg je ook de gewone lessen lichamelijke
opvoeding, tekenen en handvaardigheid. In de uren
sportief en creatief kun je je talenten ontdekken en
ontwikkelen.
Tijdens de talenturen maak je kennis met verrassende
sporten en gevarieerde kunstvormen. Bij sportief kun
je denken aan freerunning, kickboksen, rugby, lacrosse
en jiujitsu. Bij creatief kun je je uitleven in mode,
theater, muziek of fotografie.
De groepen bestaan uit leerlingen van verschillende
klassen. In deze uren leer je dus ook nieuwe mensen
kennen en is de sfeer gezellig.
Een reis naar het buitenland
Alle leerlingen uit het 4e leerjaar gaan op werkweek,
bijvoorbeeld naar de Ardennen, Londen, Berlijn, Parijs
en Praag. In deze week volg je geen lessen, maar ga je
nieuwe avonturen aan op een werkweek naar keuze.
Tijdens de werkweek leer je de andere leerlingen en
de docenten goed kennen. Je verlegt je grenzen, maakt
kennis met andere culturen en belangrijke historie.
Maar vooral de emoties en het grote plezier worden
met elkaar gedeeld. Een waardevolle herinnering voor
nu en later.
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nog een extra keuzemogelijkheid op de mavo

EXAMEN DOEN IN SPORT !

Vind jij sporten heel erg leuk, ben je er goed in en wil
je hier in de toekomst verder in? Op de Farel Mavo
kun je kiezen voor het schoolexamenvak lichamelijke
opvoeding (LO2).
Voor dit keuzevak hoef je geen topsporter te
zijn, maar natuurlijk moet je wel over bepaalde
vaardigheden beschikken. Je bent sociaal, je wilt je
verdiepen in bekende sporten en verbreden in sporten
die je misschien nog niet kent. Je leert hoe je leiding
kan geven aan groepen en hoe je activiteiten kan
organiseren. Ook ga je zelf lesgeven.
Bij het domein bewegen en gezondheid gaat het
om hoe je blessures kunt voorkomen en behandelen
en hoe je het welzijn van mensen kunt beïnvloeden.
Het interessante en bijzondere van LO2 is, dat we
proberen je zoveel mogelijk in de praktijk te laten
ervaren wat we in theorie behandelen.
Lijkt het je interessant om als vrijwilliger in de
sportvereniging aan de slag te gaan als jeugdtrainer,
als begeleider of als scheidsrechter? Dan zou het
vak LO2 best bij je passen!
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Begeleiding op maat

Beter scoren met de Plusklas
Misschien ben je geen kei in spelling of begrijpend
lezen. Misschien raak je in de stress van rekensommen.
Dat is jammer. Op de Farel Mavo gaan we zo snel
mogelijk met je aan de slag in de Plusklas taal of
de Plusklas rekenen. Daar kun je werken aan meer
vaardigheid en zelfvertrouwen en betere resultaten.
Je krijgt er misschien zelfs weer lol in!
Kleine groep
In de Plusklas werk je in een kleine groep van
ongeveer tien leerlingen twaalf weken lang om je
niveau te verbeteren. Elke week heb je twee uur les,
gewoon onder schooltijd, op het moment dat ook de
keuzevakken sportief en creatief worden gegeven.
Als het nodig is, kun je gelijk na de zomervakantie in de
juiste Plusklas van start. Je krijgt er geen rapportcijfer
voor, het gaat erom dat je taal of rekenen beter
begrijpt en meer plezier en zelfvertrouwen in het
vak krijgt.

Plusklas rekenen
In de Plusklas rekenen legt de docent de stof die je
moeilijk vindt uit. Je oefent veel met methodes en
stappenplannen. Je gaat zelf op de computer aan
de slag. Met rekenspelletjes krijg je meer inzicht én
plezier in het vak. In de Plusklas krijg je veel individuele
aandacht en is de sfeer gezellig en ontspannen.

Hulp bij dyslexie
Heb je dyslexie? Op de Farel Mavo willen we je zo
goed mogelijk ondersteunen en begeleiden. Met een
officiële dyslexieverklaring krijg je op de Farel Mavo
een dyslexiepas. Samen met jou en je ouders bepalen
we welke compenserende en/of dispenserende
middelen op jouw dyslexiepas genoteerd worden.

Plusklas taal
Bij de Plusklas taal staat vooral begrijpend lezen
centraal. Als je daar moeite mee hebt, snap je ook de
stof van bijvoorbeeld biologie of aardrijkskunde niet
zo goed. Ook duidelijk schrijven en goed luisteren zijn
bij alle vakken belangrijk. Lezen is de basis, maar ook
je woordenschat krijgt veel aandacht. Want als je niet
weet dat ‘acht maal’ hetzelfde betekent als ‘acht keer’,
heb je zelfs bij rekenen een taalprobleem...

Alle leerlingen met dyslexie hebben een dyslexiecoach.
Deze coach is tijdens je hele schoolloopbaan je
belangenbehartiger op school. Ook je ouders
kunnen met vragen bij de dyslexiecoach terecht.
De coach kijkt met je waar je tegenaan loopt en wat
de beste begeleiding is, bijvoorbeeld de inzet van een
hulpmiddel, zoals een leesliniaal of een voorlees app
waarmee schoolboeken voorgelezen worden, of een
gerichte vraag aan een vakdocent.
Bij repetities is het mogelijk om toetsen op de
computer met Kurzweil te maken. Het programma
biedt een vergroot lettertype en leest de toets
voor in het tempo dat je zelf instelt. De tekst heeft
een oplichtende balk die met de voorgelezen tekst
meeloopt. Je hebt zo een optimale combinatie
van auditieve en visuele hulp bij het maken van
de repetitie.
In overleg is het mogelijk zelfstandig
met een laptop met een dyslexie
ondersteuningsprogramma te werken.
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5

LEUKE TIPS VOOR DE BRUGKLAS
EN JE EERSTE SCHOOLDAG
WEES JEZELF.
Wees eerlijk tegen jezelf en aardig tegenover
je klasgenoten. Dan krijg je vanzelf leuke vrienden.
DRAAG KLEDING WAAR JE JE GOED IN VOELT.
DAN VOEL JE JE OP JE GEMAK.
Laat zien wie je bent. Leg de kleren die je naar
school aan wilt, alvast klaar.
KOOP EEN AGENDA DIE BIJ JE PAST.
In je agenda staat straks je huiswerk gepland.
Met je agenda vertel je ook iets over jezelf,
over iets wat je leuk vindt.
MAAK VRIENDEN DOOR SAMEN NAAR SCHOOL TE GAAN.
Spreek af om samen naar school te fietsen of te
reizen. Onderweg kun je samen ervaringen delen.

4

WORD VRIENDEN OP FACEBOOK MET JE
NIEUWE KLASGENOTEN.
Facebook is heel leuk, maar ook heel handig.
Word vrienden met je klasgenoten. Dan kun
je bijvoorbeeld je huiswerk uitwisselen.
VRAAG HULP ALS JE HET NODIG HEBT.
Er is altijd iemand die je kan helpen.
Denk bijvoorbeeld aan je mentor, je
leraar, je ouders of je vrienden.
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wat verandert er voor jou?

Geen meester of juf meer
Op de basisschool heb je een juf of een meester.
Op de Farel Mavo noemen we ze docenten of leraren.
Elke dag een ander rooster
Op de basisschool zit je dagelijks in hetzelfde lokaal.
Op de Farel Mavo ga je ieder lesuur naar een ander
lokaal en andere docent toe. Voor de lessen die je
volgt, wordt een rooster gemaakt. De meeste dagen
is er een 50-minutenrooster. Bij bijzondere activiteiten
is er een 40-minutenrooster.
Farel mavo
40-min rooster

50-min rooster

1
2

1
2

3
4
5
6
7
8
9

08.00 – 08.40
08.40 – 09.20
PAUZE
09.40 – 10.20
10.20 – 11.00
11.00 – 11.40
PAUZE
12.00 – 12.40
12.40 – 13.20
13.20 – 14.00
14.00 – 14.40
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3
4
5
6
6
7
8
9

08.00 – 08.50
08.50 – 09.40
PAUZE
10.05 – 10.55
10.55 – 11.45
11.45 – 12.35
12.35 – 13.00
PAUZE
13.25 – 13.50
13.50 – 14.40
14.40 – 15.30
15.30 – 16.20

Je eigen mentor
Elke leerling heeft een mentor. Je mentor is er voor
jou. Je kunt al je vragen die je hebt over school aan
hem stellen. Je mentor houdt ook in de gaten of je
studievoortgang naar wens verloopt. Voor jou en je
ouders is je mentor het eerste aanspreekpunt. Als er
problemen zijn, neemt de mentor contact op met
je ouders. Ook is er over de klassen en de leerlingen
regelmatig overleg tussen de teamleider en de mentor.
Vakanties
De vakanties blijven gelukkig hetzelfde. Hier verandert
niets aan. Het enige wat er in de vakanties anders kan
zijn, is dat je dan tijd kan besteden aan opdrachten of
het maken van huiswerk.
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Sterke punten van de Farel mavo

WAAROM NAAR DE FAREL MAVO?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer?
Je vindt het belangrijk dat jouw talenten gezien worden?
Je wilt graag direct starten in een mavobrugklas?
Je vindt het belangrijk dat er extra talenturen zijn?
Je wilt graag docenten die met je meedenken en het beste met je voor hebben?
Je vindt het fijn dat je goed begeleid wordt bij het werken in de klas?
Je wilt graag opstromen naar de havo en in 6 jaar je havodiploma halen?
Je snapt dat goed onderwijs belangrijk is voor later?
Je werkt graag met moderne media?
Je vindt leren en opdrachten maken met de iPad fijn?
(er is overal Wifi en elk lokaal is voorzien van Apple TV)
Je vindt het prettig dat ook jouw mening telt?
Je houdt van culturele activiteiten en schoolevenementen?

Dan past de Farel mavo bij jou!
Aanmelden voor 2018-2019?
Wil jij je aanmelden voor de Farel Mavo? Je bent samen met je ouders van harte welkom!
We organiseren twee inschrijfavonden waarop je bij ons langs kunt komen om je in te schrijven:
donderdag 8 maart en dinsdag 13 maart 2018 van 19.00 – 21.00 uur.

WIL JE MEER INFORMATIE?

Op onze website en via social media ontvang je uitgebreide en
de meest actuele informatie over onze school:

www.farelmavo.nl
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