Vavo-College

Den Bosch
Welkom op het Vavo-College!
In dit document wordt antwoord gegeven op veelvoorkomende vragen. Mocht je vraag er niet
tussen staan dan kun je contact opnemen met het Vavo-College. Lees de antwoorden
uitgebreid door; van belang is om goed geïnformeerd te zijn voordat de intake zal
plaatsvinden.
Op welke locatie vindt het onderwijs van het Vavo-College Den Bosch plaats?
Vanaf het schooljaar 2021/2022 is het adres: Onderwijsboulevard 3 5223 DE in Den Bosch
De intakes vinden nog plaats op de oude locatie: Stadionlaan 53, 5213JJ Den Bosch
Welk niveaus worden aangeboden?
Mavo, havo en vwo.
Wat merk ik van het ‘volwassen zijn’ op het Vavo-College?
Je wordt aangesproken op je eigen verantwoordelijkheid. Het contact loopt in principe tussen
de leerling en de school. Leerlingen moeten zaken zelf regelen. Uiteraard ondersteunen wij
waar mogelijk.
Hoe oud zijn de leerlingen bij het Vavo-College?
Bijna alle leerlingen zijn tussen de 16 en 23 jaar, waarvan de meesten 18 jaar zijn. Soms zijn
er ook leerlingen die ouder zijn dan 23 jaar.
Voor wie is het Vavo-College bedoeld?
- Net gezakte leerlingen van het voortgezet onderwijs die alleen de niet-behaalde vakken
over hoeven te doen; zij gaan dus voor losse certificaten.
- De leerlingen die hun opleiding nog niet afgerond hebben
Niveauverhogers/opstromers, die na vmbo-TL het havodiploma en na havo het vwodiploma willen behalen.
- Leerlingen die vastgelopen zijn in het reguliere onderwijs
- Leerlingen die versnelt, in één jaar hun diploma willen halen
- Volwassenen die alsnog een diploma willen behalen
- Volwassenen die hun ontwikkeling willen vergroten
- Gehandicapten die niet altijd gemakkelijk een plaats vinden in het reguliere onderwijs.
Hoe groot zijn de klassen?
De klassengrootte varieert tussen 10 en 25 leerlingen.
Hoe verloopt het schooljaar op het Vavo-College?
Er zijn 4 periodes. Periode 1, 2 en 3 duren ongeveer 7 weken. Ter afsluiting van de
periode is er een toetsweek. Je maakt per vak schoolexamens. Daarnaast zijn er
bijvoorbeeld praktische opdrachten en mondelingen.
In periode 4 ziet het er iets anders uit, na de herkansingsweek volgen de examentrainingen
met uiteindelijk het centraal examen.

Hoe zit het met herkansingen voor schoolexamens?
Aan het einde van het schooljaar mag elke leerling per vak één herkansing aanvragen.
Ik ben gezakt voor mijn examen. Moet ik nu alle vakken overdoen?
Je hoeft alleen die vakken te doen die nodig zijn om een diploma te halen. De cijferlijst van je
vorige VO-school en van het Vavo-College kunnen worden gecombineerd. Je moet wel de
originele cijferlijst van je VO-school meenemen.
Haal in bij het Vavo-College een écht diploma?
Jazeker! Je oude cijfers die zijn blijven staan en je nieuwe cijfers van het Vavo, worden
gecombineerd in een volwaardig diploma.
Mag ik mijn profielwerkstuk meenemen naar het Vavo-College?
Dat mag. Mits je profielwerkstuk (vmbo/mavo, havo of vwo) minimaal als voldoende is
beoordeeld en je profiel hetzelfde blijft.
Ben ik verplicht om alle lessen te volgen?
Je bent verplicht om 80% van de lessen aanwezig te zijn. Per periode wordt bekeken of
leerlingen voldoende aanwezig zijn geweest. Ben je teveel afwezig geweest bij een bepaald
vak dan mag je dat schoolexamen niet maken.
Ik heb een chronische ziekte waardoor ik niet 80% aanwezig kan zijn, wat nu?
Er zijn natuurlijk uitzonderingen, leerlingen met goede redenen die echt niet 80% aanwezig
kunnen zijn hebben de mogelijkheid om dispensatie aan te vragen. De dispensatiecommissie
beslist of een leerling wel/geen dispensatie krijgt en het schoolexamen wel/niet mag maken.
Kan ik alvast een Mbo-opleiding volgen?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Je moet in het bezit zijn van een Vmbo-diploma om te kunnen
starten op het Mbo.
Krijg ik een mentor op het Vavo-College?
Het Vavo-College kent een zeer uitgebreid mentoraat. In het begin van het schooljaar krijg je
een persoonlijke mentor. Afhankelijk van jouw specifieke behoeften, wordt je gekoppeld aan
een mentor. Met deze mentor heb je relmatig gesprekjes over de voortgang, je planning, je
welzijn, etc.
Wanneer ben ik officieel ingeschreven?
Je bent officieel ingeschreven als je een vakintake en een zorgintake hebt gehad en alle
documenten zijn ingevuld, ondertekend en ingeleverd.
Wanneer begint de school?
De lessen starten in week 36 2021
Heb ik recht op een Ov-jaarkaart?
Leerlingen van het Vavo hebben geen recht op een Ov-jaarkaart.
Moet ik mijn boeken zelf betalen?
Als je 16 of 17 jaar bent, heb je recht op gratis schoolboeken. Ben je 18 jaar of ouder, dan
moet je de boeken zelf betalen.
Het Vavo heeft een overeenkomst met Van Dijk Educatie. De boekenlijst staat op hun website
en je kunt bij hen boeken kopen of huren.

Welke vakken worden aangeboden op het Vavo-College?

Mavo
-

Havo

Nederlands
Engels
Duits
Nask
Wiskunde
Frans*
Maatschappijleer
Maatschappijkunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Economie
Tekenen

-

Nederlands
Engels
Duits
Natuurkunde
Scheikunde
Spaans
Spaans elementair
Frans
Maatschappijleer
Maatschappijwetenschap
pen
Filosofie*
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde A
Wiskunde B
Wiskunde D*
WAP (speciaal wiskunde
traject voor oud mavisten)

-

Biologie
Bedrijfseconomie
Economie
Tekenen

Vwo
-

Nederlands
Engels
Duits
Spaans
Spaans elementair
Natuurkunde
Scheikunde
Frans
Maatschappijleer
Maatschappijwetenschap
pen
Filosofie*
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Bedrijfseconomie
Economie
Wiskunde A
Wiskunde B
Wiskunde C*
Wiskunde D*
Tekenen

* bij voldoende aanmeldingen
Wanneer krijg ik mijn rooster?
Het rooster wordt begin september bekend gemaakt.
Wanneer zijn de schoolvakanties 2020/2021?
Herfstvakantie 23 t/m 31 okt 2021
Voorjaarsvakantie 26 feb t/m 6 maart 2022
Kerstvakantie 25 dec 2021 t/m 9 jan 2022
Meivakantie 30 april t/m 8 mei 2022
Examenrooster: Eerste tijdvak 12 mei t/m 30 mei 2022
Ik wil graag een havo diploma halen maar ik weet nog niet welke hbo studie ik daarna
wil gaan doen. Is er een mogelijkheid om hierbij ondersteund te worden?
Het Vavo-College heeft een decaan. De decaan kan je helpen met de zoektocht naar geschikt
vervolgonderwijs.
Staat jouw vraag er niet tussen?
Neem dan contact op via info-vavo@kw1c.nl
Je kunt ons bereiken via het nummer: 073 624 9552

Bekijk de link:
https://www.vavoscholen.nl/w/

