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Bredero Mavo
Schoolsoorten:
praktijkonder.
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo

Adres
Stadsdeel
Telefoon
E-mail
Website
Bestuur

Gare du Nord 5, 1022 LD Amsterdam
Noord
020 579 7230
info@brederomavo.vova.nl
www.checkdebrederomavo.nl
www.brederomavo.nl
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Schooldirecteur
Contactpersoon brugklas
Richting
Aantal leerlingen
Bereikbaar met

mw. T. Jegen
dhr. D. Koolmoes
openbaar
377
diverse buslijnen vanaf CS en
uit Waterland/Purmerend,
metro Noord-Zuidlijn

vwo
Extra
ondersteuning:
lwoo
tussenvoorzien.
VSO

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee
aan de centrale loting &
matching. Voor deze school
kun je je aanmelden tussen
maandag 27 februari en
vrijdag 10 maart.

Brugperiode
Mentoraat
De mentor is het eerste
aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor
verzorgt de mentorles waarin
studievaardigheden, sociale
vaardigheden en persoonlijke begeleiding centraal
staan. De brugklas duurt

twee jaar en is een mavo/
havo-brugklas.
Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval worden andere
docenten ingezet.
Extra begeleiding
Bijles
Er is ondersteuning op het
gebied van taal, rekenen of
studievaardigheden.
Huiswerkbegeleiding
Er is een huiswerkklas.

Kosten 1e leerjaar
€ 105: ouderbijdrage
€ 95: wendagen
€ 50: TTO
€ 125: sportklas

Schoolprofiel

Zittenblijven
Dit wordt zoveel mogelijk
voorkomen.

Bijzonderheden
Huisvesting
Bredero Mavo zit in een
prachtig gebouw. De niveau
4-opleidingen van MBO
College Noord zitten in
hetzelfde gebouw, met ieder
een eigen ingang. Door de
goede samenwerking sluit
het onderwijs naadloos aan.
Veiligheid
Door de kleinschaligheid
voelen leerlingen zich veilig.
Computers
Leerlingen krijgen les in
mediawijsheid, Microsoft
Office, programmeren,
robotica, film ontwerpen,
3D tekenen, game design,
video- en beeldbewerking.

We hebben uitstekende ICTvoorzieningen.
Buitenschoolse activiteiten
Topscore sportwedstrijden,
workshops, bezoek aan
musea, bedrijven en
evenementen.
Reizen
Diverse reizen waaronder
de wendagen, Ardennen
survival, studiereis Berlijn en
een facultatieve skireis.
Ouderbetrokkenheid
Er zijn informatieavonden
voor ouders. Ook worden
zij betrokken bij de organisatie van activiteiten. Ouders
halen met hun kind het
rapport op.
Verder
Bij ons kun je examen doen
in tekenen, LO2 (sportklas)
en ICT/media en vormgeving.

Vox-klassen: nieuw onderwijsconcept
De Bredero Mavo is mede-initiatiefnemer van Vox-klassen,
VOX KADER?
een nieuw onderwijsinitiatief, waar leerlingen van vmbo
t/m vwo samen aan uitdagende leerprojecten werken.
Er zijn geen vakken, geen muren en zo min mogelijk
boeken. Stap voor stap begeleiden de docenten de leerlingen naar een examen op het hoogst haalbare niveau.
De eerste lichting is dit schooljaar gestart. Meer weten?
Check: www.vox-klassen.nl.
Als je bij ons een diploma behaalt, heb je een streepje voor.
Op de Bredero Mavo draait alles om mensen. Wij praten
met elkaar, luisteren naar elkaar, dagen elkaar uit en doen
projecten samen. Wij verwachten van onze leerlingen
een ondernemende houding. Leren op de Bredero Mavo
betekent dat je naast de algemene ook aanvullende
vaardigheden leert op het gebied van communiceren en
ondernemen, zoals: presenteren, samenwerken, netwerken,
reflecteren, initiatief nemen, onderzoeken en organiseren.
Dit vraagt om een open en transparante cultuur waarin
je fouten mag maken en waarin je samen met elkaar naar
oplossingen zoekt. De school heeft een modern schoolgebouw. Op de Bredero Mavo kun je de vmbo theoretische
leerweg volgen. In samenwerking met onze partnerschool
De nieuwe Havo bieden wij een tweejarige mavo/havo
brugklas aan. Naast deze tweejarige brugklas mavo/havo
kun je bij ons TTO (tweetalig onderwijs) en/of de sportklas
kiezen, gelijk in de brugklas! Je kunt bij ons ook je havodiploma behalen en doorstromen naar het hbo.

Open dagen
¯
¯
¯
¯

Donderdag 19 januari 2017 van 18.30 tot 20.30 uur
Woensdag 8 februari 2017 van 14.00 tot 17.00 uur
Woensdag 8 februari 2017 van 19.00 tot 21.00 uur
Lesjesmiddagen op basis van inschrijving

Soorten onderwijs
Brugklassen

vmbo-t/havo
TTO
Sportklas
Tweetalige sportklas

Klassen Leerlingen Brugjaren
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