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Maak kennis met
Aeres MAVO Bilthoven

Een nieuwe
school, een
nieuw begin

Gezellig, veilig en
persoonlijk
Je bent bijna klaar met de basisschool. Tijd om een
leuke middelbare school te kiezen! Zoek je een
school met kleine klassen? Waar je veel aandacht
krijgt en waar de sfeer gezellig is? Ben je ook nog
eens nieuwsgierig en wil je weten hoe de wereld in
elkaar zit? Dan is Aeres MAVO Bilthoven dé school
voor jou. Een nieuwe school is best spannend, maar
hier is het persoonlijk en veilig. Iedereen kent elkaar
en je maakt zó nieuwe vrienden.
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Je kunt alle kanten op

Veel leuke dingen doen

Bij Aeres MAVO Bilthoven krijg je les op
mavo-niveau. Dat is hetzelfde als het niveau
van vmbo-theoretische leerweg, het hoogste
vmbo-niveau. Je krijgt algemene vakken, zoals
Nederlands en wiskunde. In de bovenbouw
kies je uit vier richtingen: techniek, zorg &
welzijn, economie en landbouw. Zo volg je
meteen het vakkenpakket dat jij het leukste
vindt. Ook kun je zelf extra vakken kiezen of
een topprogramma volgen. Na de mavo kun je
dan makkelijk de vervolgopleiding kiezen die
bij je past.

School moet natuurlijk wél leuk zijn! Onze
leerlingen doen daarom veel leuke dingen.
Wat denk je van schoolfeesten en schoolreisjes?
En van gala’s en sportdagen? Op Facebook
(@aeresmavobilthoven) zie je wat er nog meer
voor leuks gebeurt op school.

‘De sfeer hier op school is goed. Ik zit in
de leerlingenraad en ik kan het uitspreken als ik ergens niet tevreden over
ben. Er wordt echt naar je geluisterd.’
Andrea, derde leerjaar
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Kies zelf je vakken
In de onderbouw start je met alle algemene
vakken zoals Nederlands, Engels, Frans en
aardrijkskunde. Free Choice is een vak waarbij
jij, in overleg met de vakdocent, mag kiezen wat
je wilt doen. Van muziek maken tot een hypermodern vogelhuisje bouwen. Life Style is een
vak waarbij je bewust leert kijken hoe je met
voeding, duurzaamheid om kan gaan. Je gaat zelf
aan de slag.
In klas 3 laat je vakken vallen als voorbereiding
op het examen. Met de vmbo-vakken en Life
Style kun je een versnelling naar het mbo maken.
In klas 4 is het ook mogelijk om vakken op
havoniveau af te sluiten.

‘Dit is een gezellige school en ook
met de docenten is het contact leuk.
Je krijgt goede begeleiding en als je
ergens mee zit, staan de docenten
altijd voor je klaar.’ Kayleigh, derde leerjaar
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Meer weten? Kijk op
www.aeresmavo-bilthoven.nl!

‘We vinden het belangrijk om
leerlingen uit te dagen en de lat hoog
te leggen. We helpen hen om het beste
uit zichzelf te halen.’
Cor Boorsma, docent Duits

Topprogramma’s
- Lifestyle: in het eerste jaar heb je het vak
Lifestyle. Hier richt je je op voeding en
gezondheid. Je kunt hier mee door in het
tweede en derde jaar en zelfs examen in
doen. In leerjaar 4 kun je al een aantal
onderdelen uit het mbo programma volgen.
- Internationaliseren: Vanaf het tweede
leerjaar krijg je lessen gericht op internationale en Europese onderwerpen. Daarnaast
kun je een extra talenprogramma volgen. Je
ontvangt hiervoor aan het eind van leerjaar
4 een certificaat ‘Versterkt talen onderwijs’,
bijvoorbeeld Cambridge English.
5

Veel persoonlijke
aandacht

Natuurlijk wil je een fijne schooltijd mét goede
resultaten! Daarom krijg je veel persoonlijke
aandacht. Zo kun je je talenten volop ontwikkelen. Je hebt je eigen mentor. Het is zijn taak
om jou goed te begeleiden. Bij hem kun je dan
ook altijd terecht. Heb je extra hulp nodig? Geen
probleem: je krijgt de ondersteuning die voor
jou goed werkt.
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Veel aandacht voor jou

‘Het kleinschalige maakt deze school
zo bijzonder. Iedereen kent elkaar en
de sfeer is erg goed.’ Wilger van den Hoven,

Wil je verder leren?

docent Engels

De opleiding duurt vier jaar. Als je je diploma
hebt gehaald, kun je makkelijk doorleren. Zo kun
je een mbo-opleiding gaan volgen, in elke
richting die je wilt. Aeres MBO heeft bijvoorbeeld volop leuke groenopleidingen. Stroom je
liever door naar de havo, dan kan dat ook.

Gezellige streekschool
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Kom kijken tijdens de
open dagen!

aeresmavo-bilthoven.nl
aereshogeschool.nl

Ben je nieuwsgierig geworden? Leuk! Kom dan samen
met je ouders een kijkje nemen tijdens één van onze
Open dagen. Jullie zijn welkom op:

1000 AA Plaatsnaam
088 - 123 456088
789 - 020 56 00
Telefoon:

Open lesmiddag:
• Woensdag 29 november 2017, van 14.00 tot 16.00 uur
• Woensdag 14 februari 2018, van 14.00 tot 16.00 uur

Aeres Tech
Aeres
Straat 1 MAVO Bilthoven
Bezoekadres:
Overboslaan 15
1000 AA Plaatsnaam
088 - 123
789
3722
BJ 456
Bilthoven

Postadres:
Postbus 320
Aeres Tech
3720 1AH Bilthoven
Straat

mavo.bilthoven@aeres.nl
Aeres Tech
www.aeresmavo-bilthoven.nl
Straat
1
1000 AA Plaatsnaam
088 - 123 456 789
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

Colofon
CMYK / .eps

Kop
Naam Achternaam
Functie/bedrijf

Open avond:
• Donderdag 11 januari 2018, van 19.00 tot 21.00 uur

Kop
Naam Achternaam
Functie/bedrijf

Open dag:
• Woensdag 31 januari 2018, van 16.00 tot 20.00 uur

Disclaimer
Aan deze brochure kunnen geen rechten
Kop
worden
ontleend.
Naam
Achternaam

© Aeres 2017

Kop
Naam Achternaam
Functie/bedrijf

Functie/bedrijf
© Aeres

Meer weten?

Disclaimer
Ovitatem quis simi, conem quam sitatur, nos asiteni
musdamendus similist quaspit, comnihil idus es vendaep
udioreh endiasp ictempe sequia debitis vel eatetur? Hiliam ex
eius dicae natatiam aut qui dis des saepe nullendi tem quaspis
ex exerorae porehent eos poruntias suntis as volo quod quo
consequi vendae re, simet unt omnisciis sequis ni doluptat
velitiande sit omnimet dit el inum inienis doloremque.

Op www.aeresmavo-bilthoven.nl
vind je nog veel meer informatie
over onze school.

PS Aeres MAVO Bilthoven
heette tot vorig schooljaar
nog de Oranje Nassau
School. Onze naam is
veranderd, maar de school
blijft hetzelfde. Een leuke
sfeer en goed onderwijs: dat
vinden we belangrijk.

