In Deventer heb je de keuze uit
maar liefst drie mavo’s. Er was
al een mavo op De Marke en Het
Corberic, maar vanaf augustus
2020 kun je ook op Het Stormink
je mavodiploma halen. Je krijgt
op de drie mavo’s wel dezelfde
basisvorming maar toch zijn ze
totaal anders! Welke mavo past
bij jou?
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HET STORMINK
Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs
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Op Het Stormink
leer je jezelf kennen!
Vind jij het leuk om muziek te maken, te tekenen of toneel te
spelen? Of ben je op een andere manier creatief? Vind jij het
belangrijk dat de wereld om je heen duurzaam is? Dan ben jij
geknipt voor de nieuwe mavo op Het Stormink. Daar start de
mavo voor Kunst, Cultuur en Duurzaamheid.
Op het Stormink krijg je in klas 1 en 2 les in alle vakken.
Maar we kijken ook goed naar jouw talenten. Waar ben
je goed in? Wat wil je extra leren? Eén middag in de week
gaan we daarmee aan de slag met Talentprogramma’s in
Kunst, Cultuur en Duurzaamheid. Je kunt bijvoorbeeld kiezen
voor multimedia, theater, mindfulness, gezond koken of
duurzame fashion.

De Marke ziet jou zitten!
Hier krijg je alle ruimte om jezelf te ontwikkelen op de manier
die bij jou past. Natuurlijk helpen we je daarbij. De mavo op De
Marke is een ondernemende mavo met een dikke plus. Want
wat je leert uit boeken, gebruik je ook direct al buiten school.
Zo ga je vanaf de brugklas al op stage om zélf te ontdekken
wat je graag doet en waar je goed in bent. De Marke werkt
daarvoor samen met bedrijven in Deventer. En reken maar dat
er veel te kiezen is!
Ben jij muzikaal, sportief of creatief? Op De Marke kun je
mavo-examen doen in muziek, sport of beeldende vakken.
Ook ga je op De Marke met de vakken Duits en Frans op reis.
Zo leer je daar de taal en cultuur kennen. Hoe gaaf is het als jij
zelf je broodje kunt bestellen in het Duits of de weg vragen in
het Frans! Dat lukt jou zeker!
De Marke heeft nog iets speciaals. Bij ons heb je namelijk
de keuze uit maar liefst vier mavo examenprofielen en
doe je examen in wel zeven vakken! Je zevende vak is
beroepsgericht, waardoor je goed bent voorbereid op je
vervolgopleiding. www.demarke-ehl.nl
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Ook bijzonder aan onze school is het Persoonlijk Leren. De een
leert het beste door te luisteren naar een docent, een ander
wil graag een tekst lezen, weer een ander bekijkt graag een
instructiefilmpje. Je kunt leren op de manier die het beste bij
jou past. Zo leer je jezelf kennen en haal je het beste uit jezelf.
We zorgen vanzelfsprekend voor een goede aansluiting op de
havo en het mbo. Deze keuze maken we samen met jou!
www.hetstormink-ehl.nl

Samen ontdekken
hoe uniek je bent!
De mavo van Het Corberic is geïnspireerd op
vrijeschoolonderwijs. Hier kun je jezelf zijn. Een kleine
overzichtelijke leerroute met enthousiaste docenten, waar
verbinden met elkaar belangrijk is. Daarom blijf je vier jaar bij
elkaar in de klas en heb je in ieder geval in klas 1 en 2 dezelfde
mentor. De eerste twee jaar zit je in een gecombineerde
mavo/havoklas. Je krijgt exacte vakken, talen en gym, maar
ook tekenen, houtbewerken, muziek, mediawijsheid, koken,
tuinbouw en theater. Zo ontdek jij je talenten, creativiteit,
jezelf en de wereld. Pas na twee jaar maak je de keuze voor
mavo of havo. Daar heb je dus twee jaar de tijd voor!
We leren niet alleen uit boeken. Elke dag werken we in
projecten en waar het maar even kan ook buiten de school.
Jaarlijks zijn er een buitenweek, stageweek en jaarfeesten.
Wij schenken veel aandacht aan jouw ontwikkeling als
persoon. Natuurlijk zorgen we ook dat jij je diploma haalt
en dat de aansluiting bij het vervolgonderwijs klopt. Maar
minstens even belangrijk vinden we dat je plezier hebt in
leren en het fijn hebt op school. We willen je raken met ons
onderwijs, zodat jij je hersens laat kraken en we samen
mooie dingen maken. Een mavo voor hoofd, hart en handen.
www.demarke-ehl.nl/hetcorberic

