
 

Vragen en antwoorden m.b.t. de presentatie: Mavo-Xtra, 
gesteld op de ouder informatieavond van 19-01-21 

 

Begrijp ik het goed dat jullie wel met cijfers werken? Ik kreeg net uitleg OL en daar is het niet het 
geval. 
De ontdekkende leerweg werkt vooral projectmatig, waardoor ze vooral kijken naar het proces en 
niet puur naar de cijfers. Wij werken wel met cijfers, maar proberen dit te beperken. Naast het geven 
van cijfers werken wij formatief. Formatief wil zeggen dat de leerling feedback krijgt op zijn/haar 
voortgang en wat hij/zij nog moet doen om het einddoel te bereiken. Op deze manier kunnen wij als 
docent bijsturen op het leerproces van de leerling. 

 
Wat is het verschil tussen de ontdekkende leerweg en mavo extra? 
De ontdekkende leerweg werkt vooral projectmatig. Vakken worden niet allemaal apart gegeven, 
maar lopen in elkaar over. Bij de mavo Xtra zijn er wel aparte vakken. 

 
Wat is het verschil tussen TL en mavo Xtra? 
De TL en mavo verschillen niet in leerstof en in uiteindelijk het examenniveau en diploma, maar in 
onderwijskundig maatwerk, begeleiding en eigen keuzes kunnen maken. We kiezen ervoor om met 
de keuze voor een flexrooster ons onderwijs in een ‘nieuw jasje’ te gieten. We stappen daarbij ook in 
de naamgeving over van de theoretische leerweg naar mavo-Xtra. De naam mavo-Xtra past goed in 
de lijn van deze ontwikkeling: met alle extra keuzes, aandacht en maatwerk willen we onze 
leerlingen begeleiden naar een diploma wat bij hen past.  
 
Komt de mavo-xtra in plaats van TL? 
Ja, de Mavo Xtra komt in de plaats van de TL 
 
Wat is het verschil tussen mavo Xtra en Han Fortmann? 
Het grootste verschil is dat wij op Johannes Bosco het flexrooster volgen en dat Han Fortmann een 
gewoon rooster volgt. Binnen het flexrooster is meer ruimte om het onderwijs op de individuele 
behoefte van de leerling af te stemmen; meer maatwerk, meer begeleiding. Binnen de havo-flexuren  
zorgen we er voor dat de aansluiting naar havo3 gewaarborgd blijft. 
 
Gaat een kind met kb/tl niveau automatisch naar de mavo Xtra of is dit een keuze? 
Kinderen met KB/TL, TL en TL/H niveau worden geplaatst in de Mavo Xtra klassen, tenzij de leerling 
zelf kiest voor de route ontdekkende leerweg. 

 
Wat gebeurd er na 2 jaar als het kind met advies kader/tl niet hoger dan kader haalt? 
Dan stroomt uw kind door naar 3KB. We doen er in de eerste twee jaar alles aan om uw kind op het 
niveau te krijgen wat voor hem/haar het beste is. Bovendien is kader ook een mooie opleiding, 
waarbij in de bovenbouw het onderwijs meer praktijkgericht is in combinatie met theorie op kader 
niveau, 



 
Komen er ook gaten in je lesrooster, doordat je bijvoorbeeld eerst een mentoruur hebt en daarna 
geen flexles en een uur dient te wachten voor de kernles? 
Het rooster van uw kind wordt op maat samengesteld. Dit gaat in overleg met de mentor. Mocht uw 
kind bij mentorbegeleiding aanwezig zijn dan schrijft hij/zij zich meteen in voor een flexles op die dag 
het tweede uur. 

 

De mavo-Xtra: Toelichting 
• is een vertrouwde maar vernieuwde leerroute, die past bij de onderwijsontwikkeling van deze tijd. 
• heeft een 2 jarige brugperiode, met doorstroming ha3, ma3 en kb3 
• is een combinatie van een theoretische én een praktische leerroute 
• is bijna (t)huiswerk vrij door op school aangeboden huiswerk- en studiebegeleiding. 
• De mavo-Xtra wordt aangeboden binnen het onderwijsleerconcept van flexonderwijs: “ Op 

Johannes Bosco geloven we dat iedereen van nature nieuwsgierig is. Die nieuwsgierigheid willen we 
gebruiken om samen met jou te zoeken naar wat jij moet leren en hoe je dat het beste kunt doen. 
Daarom werken we met een flexibel rooster, dat ruimte biedt aan verschillen tussen leerlingen en 
waarbij elke leerling invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling: het flexonderwijs” 

• wordt georganiseerd in een lesrooster dat bestaat uit kernlessen en flexlessen 
• biedt veel ruimte voor individuele begeleiding van de leerling. Bij de start van de lesdag is tijd 

ingebouwd voor mentorbegeleiding. 
• geeft inhoud aan digitaal leren in het onderwijsleerproces 
 
In de mavo-Xtra kun je kiezen uit: 
• een Havo-fleXprogramma, dat aansluit op havo3 (=doorstroming na mavo2) en op havo4 

(=doorstroming na mavo4) 
• een Engels-fleXprogramma (Cambridge) 
• een Praktijkgericht-fleXprogramma: Techniek, Business & ondernemen en Zorg & welzijn 
• een Talent-fleXprogramma: Sport, Muziek, Kunst en Techniek 
 

 
Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u met mij contact opnemen. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
_______________________________ 

■ Mirel Boerhoop 
   Teamleider Mavo-Xtra 
     

Hectorlaan 7 | 1702 CL Heerhugowaard 
Postbus 41 | 1700 AA Heerhugowaard 
072 5741021 | www.trinitascollege.nl 
m.boerhoop@trinitascollege.nl 
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