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denken, doen 
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tempo

een coach 
die voor 
je gaat

UREN WAARIN 
JE ZELF 

EEN VAK KIEST
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Dan nu maar hopen 
op een vmbo-tl 

of mavo/havo-advies

WIL JIJ...

Hallo bijna-
brugklasser!

Veel LEUKE 
dingen kunnen 

doen?



LEREN IN 
JE EIGEN

E-
UREN

VEEL 
BIJZONDERE 
ACTIVITEITEN 

DUBBELE 
UREN

Wij zijn een kleine school, 
misschien even groot als de 
basisschool waar uw kind nu 
op zit. In elk geval zijn we niet 
zo’n mega-school met meer 
dan duizend leerlingen. Op 
de Lucia Petrus Mavo kennen 
de leerlingen elkaar en alle 
docenten. Uw zoon of dochter 
zal zich dus snel thuis voelen.

Dat is onze slogan. Het betekent allereerst dat we vertrouwen in onze 
leerlingen hebben. We vinden onze leerlingen leuk! Dat durven we ook 
over uw kind te zeggen, zonder dat we het kennen! We verheugen ons 
erop om hem of haar bij ons op school te zien. Het krijgt dan alle aandacht. 
Daarbij gaat het ons niet alleen om wat het kan, maar ook om wie het is. 
Je kan onze slogan dus op meerdere manieren lezen! 

Twee uur per week hebben de 
leerlingen een E-uur. Dan kiest 
een kind zelf welk vak het volgt. 
Dat kan een vak zijn waar het 
niet zo goed in is of waarmee 
het achter loopt. Of juist een 
vak dat het interessant vindt en 
waar het in uitblinkt! 

Bezoek met uw kind ons bèta-plein, talendorp en de kunstcorner. 
En laat het zich uitleven in onze sportzaal! Veel plezier met de denk-, 
doe-, en maakopdrachten die je hier kunt doen! 

Proefstuderen
Op de Lucia Petrus Mavo doen leerlingen denk-, doe- en maakopdrachten. 
Benieuwd naar wat dat betekent voor de lessen Engels, wiskunde of Leefstijl 
bijvoorbeeld? Of voor vakken als Drama en Beeldende Vorming? 
Geef uw zoon of dochter dan op voor een proefles op woensdag 
18 januari of woensdag 1 februari 2017 van 14.00 - 16.00 uur. 

Opgeven kan via onze website: 
www.luciapetrusmavo.nl

Is uw kind creatief of staat 
het graag op de planken? 
Ook dan komt het bij ons aan 
zijn trekken. Drama is op de 
Lucia Petrus Mavo een apart 
vak. We hebben een echte 
drama-docent die dat vak 
geeft. We gaan regelmatig 
naar het theater en musea. 
Wie zin heeft, kan na schooltijd 
meedoen aan cultuurprojec-
ten. We organiseren trouwens 
nog veel meer: schaatsen en 
schoolreizen, schoolfeesten 
waaronder disco’s, allerlei vie-
ringen: van Sinterklaas en Kerst 
tot Halloween en meerdaagse 
reizen zoals naar Londen en 
op wintersport. Mocht uw kind 
ideeën hebben over wat we 
nog meer kunnen doen? Dan 
hopen we dat het lid wordt van 
de leerlingenraad.

Voor leerlingen 
met vmbo-tl en 
mavo/havo-advies

De Lucia Petrus Mavo is dé 
school voor leerlingen met een 
vmbo-tl of mavo/havo-advies. 
Wij hebben geen andere 
opleidingen in huis, dus al onze 
leerlingen hebben hetzelfde 
niveau. Zit uw kind tussen de 
mavo en havo in? Dan gaan we 
rustig bekijken of het de havo 
aankan. Als dat zo is, kan het na 
de tweede doorstromen naar 
de havo op een andere school. 
Wij helpen bij het kiezen van 
die andere school en bij de 
overstap. 

Wij zien jou helemaal zitten. Dat klinkt goed. 
Maar misschien vraagt u zich af of de leer-
lingen daar in de praktijk iets van merken. 
Absoluut! Want onze school is net een beetje 
anders dan andere mavo’s. 

tempo

Binnen de kortste 
keren kennen de 
kinderen elkaar

Heeft uw zoon of dochter zin om naar het 
voortgezet onderwijs te gaan? Vast! 

Hoewel … Het is natuurlijk ook spannend en niet alleen voor hem of haar: ook 
voor u is het een verandering. Uw kind moet vroeger de deur uit, is niet meer 
elke dag op dezelfde tijd vrij, komt met andere verhalen thuis, heeft docenten 
die u niet kent en misschien ook vakken, die in uw tijd nog niet gegeven 
werden. Maar de vraag is natuurlijk eerst welke school het wordt. Misschien 
wel onze school. Dat zou zomaar kunnen!

denken, doen 
en maken

Op de Lucia Petrus Mavo leert 
iedereen in zijn eigen tempo. 
Is een leerling sneller klaar? 
Dan krijgt het iets anders om 
over na te denken, te doen of 
te maken. Heeft het juist langer 
nodig? Dan krijgt het extra tijd. 
Wie dat beslist? De leerling. 
De docent helpt de leerling bij 
het maken en uitvoeren van 
zijn eigen planning.

Bij ons hebben leerlingen 
regelmatig twee uur achter- 
elkaar hetzelfde vak. Als kin-
deren niet van les veranderen, 
hoeven ze ook niet om te 
schakelen. Bovendien hoeven 
ze niet van lokaal te wisselen. 
Dat spaart dus energie en tijd. 
Maar wat nog belangrijker is: 
in een dubbel-uur kan een 
docent de les leuker – of inte-
ressanter – indelen. Dat maakt 
dan weer dat de tijd vliegt.

Kinderen die naar onze school 
gaan, kunnen goed leren: 
anders krijgen ze geen vmbo-tl 
of mavo/havo-advies. Maar ze 
hebben vaak geen zin om de 
hele tijd hun hersens te laten 
kraken. Bij ons hoeft dat niet. 
Wij geven denk-opdrachten, 
doe-opdrachten en maak-
opdrachten. Die wisselen we 
zoveel mogelijk af. We zijn 
benieuwd welke opdrachten 
uw zoon of dochter het fijnst 
vindt, maar misschien verschilt 
dat wel per vak! 

Op andere scholen hebben 
leerlingen een mentor. Maar 
op de Lucia Petrus Mavo niet: 
bij ons hebben ze een coach. 
Net als een mentor is dat een 
docent. Alleen een mentor 
begeleidt een hele klas en een 
coach een kleiner aantal leer-
lingen. Een coach kan daardoor 
meer tijd aan een kind beste-
den. Dat maakt de begeleiding 
intensiever en persoonlijker. 
Een coach praat met een leer-
ling, luistert en helpt. Het moet 
dus wel heel raar lopen wil uw 
zoon of dochter bij ons geen 
fijne schooltijd krijgen of niet 
met een diploma van school 
gaan! 

 de Lucia petrus 
mavo ziet
helemaal zitten

 geen 
mentor maar 
een coach

 woensdag
 8 februari14.00 - 17.00 uur

  zaterdag
4 februari11.00 - 14.00uur

open 
dagen


