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Gewoon mavo... gewoon goed!
De mavo van ISG Arcus is dé plek voor kinderen die
theoretisch best wat aankunnen. We willen onze mavoleerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Door het
vakkenpakket in klas 3 en 4 hebben de leerlingen op het
MBO nog alle mogelijkheden open staan. Er is dus uitstel
van studiekeuze!
Uw kind wordt gelijk op zijn of haar eigen niveau
aangesproken. Aan het eind van klas 1 wordt gekeken wie
door kan stromen naar havo en wie doorstroomt naar mavo.
Dit is uitvoerig met u gecommuniceerd.

In de onderbouw hebben de leerlingen in principe twee
jaar dezelfde mentor en in de bovenbouw ook. Dat geeft
rust en structuur en het is voor u als ouders prettig dat u
één aanspreekpunt hebt voor twee jaar.
Leerlingen moeten zich thuisvoelen op de mavo! Daarom
zorgen wij dat er een veilig klimaat heerst binnen school,
dat er genoeg aandacht is voor een verscheidenheid aan
leerstijlen en dat er uitstapjes buiten de klas worden
georganiseerd.
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We doen het samen!

We doen het samen!
We proberen uit de leerlingen te halen wat er in zit.
De mentor is daar de spil in. Er zijn regelmatig
leerlingbesprekingen. In dit proces van begeleiden hebben we
u als ouders natuurlijk ook nodig. We hechten aan een goede
relatie met ouders. We moeten het samen doen.
Op ISG Arcus maken we veel gebruik van onze elektronische
leeromgeving Magister. Voor u als ouders de uitgelezen
kans om van een afstandje mee te kijken met uw kind.

U krijgt namelijk uw eigen Magisteraccount, waarmee u in
één oogopslag overzicht heeft over het rooster, het huiswerk,
de cijfers en de eventuele absenties.
Uiteraard is Magister slechts een hulpmiddel en spreken
we u ook graag persoonlijk.
We ontmoeten u graag op de spreekavonden. Een goede
samenwerking tussen thuis en school bevordert de
ontwikkeling van uw kind.
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Reizen en excursies
Leren doen we niet alleen in de schoolbanken.
We trekken er ook regelmatig op uit om dingen te
bekijken, te bezoeken en te onderzoeken. Ook ontspanning
en gezelligheid zijn belangrijk.

Klas 3:
Keulen en Winterberg
Keulen:
Een bezoek aan de Dom en aan de beroemde kerstmarkt.
Winterberg:
Even een paar dagen helemaal weg!

We kijken altijd met groot plezier terug op de uitstapjes.
Klas 1:
Kamp!
Drie dagen overleven in een tent aan het einde van het jaar.

En dan vergeten we nog te noemen:
Games&Friet, zwemmen in de Eemhof, teambuilding
Bovenwater, de Valentijnsdisco en het wokken met de klas!

Reizen en excursies

Klas 2:
Rotterdam!
Verzetsmuseum en stadswandeling.

Klas 4:
Excursie Westerbork
Altijd weer een indrukwekkende ervaring.
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Wat een succes!

Wat een succes!
Leerlingen die de mavo geheel doorlopen kunnen
doorstromen naar havo of naar het hoogste niveau van het
MBO: niveau 4. Maar wat betekent dit eigenlijk?
Een greep uit de reacties van onze ex-leerlingen:
Frederieke: “Ik zit nu in het 2e jaar van mijn media vormgeving
opleiding in Zwolle wat mij erg goed bevalt. Ik ben bij de
opleiding terecht gekomen via de beroepenmarkt die op
ISG Arcus werd gehouden, geen moment spijt gehad van mijn
studiekeuze! Het sluit allemaal prima aan met betrekking tot

de lesstof en het niveau wat betreft theoretische vakken ligt
hier zelfs lager dan ik op Arcus heb geleerd, nou dat zegt wel
wat denk ik! Prima tijd gehad op ISG Arcus, leuke mensen
ontmoet en veel nieuwe dingen geleerd!”
Rawia: “Ik doe luchtvaart/frontoffice. Ik moet iedere maandag
en dinsdag een uniform aan en schoenen met hakken.”
Cynthia: “Ik zit inmiddels in het 2e jaar mbo4
directiesecretaresse bij Landstede Harderwijk. Niks mis met de
voorbereiding van ISG Arcus. Veel geleerd en fijne tijd gehad.”
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ichting

Interconfessionele Scholengemeenschap Arcus
Bezoekadres Lindelaan 99, 8224 KR Lelystad
Postadres
Postbus 2310, 8203 AH Lelystad
Telefoon
0320 240 500
Fax
0320 227 349
E-mail
info@isg-arcus.nl
Website
www.isg-arcus.nl
Uitgave
oktober 2013

Vo o r t g e z e t O n d e r w i j s L e l y s t a d

Vormgeving: www.inaxion.nl

Nieuwsgierig geworden?

De heer K. Reijneveld
afdelingsleider mavo
k.reijneveld@isg-arcus.nl

