Elkaar kennen en helpen: dat is het geheim van
een kleine school. Daar doe je net iets meer
voor elkaar. Daar krijg je hulp om het leren
te leren en is zittenblijven een uitzondering.
Waarom? Omdat we jou belangrijk vinden.
Echt succes bereik je met een beetje voor
elkaar zorgen. Zo bouwen we aan een
leuke schooltijd – samen.
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De Hildegardis Mavo: puur Rotterdams, betrokken,
kleinschalig en centraal. Met uitdagend onderwijs en
enthousiasme voor de nieuwste technologie helpen
we je op weg naar een succesvolle toekomst.
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Science4You maakt de
ontdekker in je wakker
Naast Nederlands, Engels, wiskunde en gym
krijg je vakken als tekenen, drama, biologie,
Frans en nog veel meer leuke vakken. Ook staan
er twee huiswerklessen in je rooster, zodat je leert
hoe je het beste met huiswerk kunt omgaan.

Pak je kansen!
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Dat maakt jouw school uniek in Rotterdam. Juist als
je van techniek en innovatie houdt, geef je jezelf een
voorsprong om door te stromen naar de mbo-opleidingen
van de toekomst.

Elkaar kennen en helpen: dat is het geheim van
een kleine school. Daar doe je net iets meer
voor elkaar. Daar krijg je hulp om het leren
te leren en is zittenblijven een uitzondering.
Waarom? Omdat we jou belangrijk vinden.
Echt succes bereik je met een beetje voor
elkaar zorgen. Zo bouwen we aan een
leuke schooltijd – samen.

Word je blij van de nieuwste technologie? Op de Hildegardis
MAVO krijg je de bijzondere techniek- en technologievakken
van Science4You. In Het Lab werk je met spannende en
leuke opdrachten. Zo ga je succesvol door naar de stoerste
beroepen.

Science4You

Wat is het geheim?

Mavo of havo?
Met het uitdagend onderwijs op de Hildegardis Mavo heb je
een stevige basis voor later. Met een vmbo tl/gl-advies van de
basisschool ben je welkom in onze mavoklas. Later ga je door
naar een mbo-opleiding van jouw keuze, of naar 4 havo.
Heb je een vmbo-tl/havo-advies dan probeer je het in onze
mavo/havo-onderbouw, en kun je na de tweede al doorstromen naar havo 3. Omdat we veel samenwerken met de
havo’s binnen het LMC verloopt die overstap soepel.
Welke weg je ook volgt: als jij aanpakt, leg je bij ons een fijne
basis voor een succesvolle toekomst. En daar helpen we je
graag bij.

Zo werk je aan
je eigen succes!

Ontdek je talenten met
uitdagend onderwijs
Adres
Hildegardis Mavo, Walenburgerweg 35, 3039 AC Rotterdam
info@hildegardismavo.nl, www.hildegardismavo.nl

Liever aanpakken dan tijdverspillen!

Contactpersonen
Mevr. L. Verhoef, lverhoef@hildegardismavo.nl
Dhr. A.J. Veerman, aveerman@hildegardismavo.nl

Zittenblijven? Zonde van je tijd. We stimuleren je liever extra
aan te pakken, en helpen je extra bij je huiswerk. Bijvoorbeeld
met huiswerklessen op het rooster, periodetrainingen en –
toetsen, en bijles in lastige vakken. Zo stoom je gewoon
lekker door.

Bereikbaarheid
De Hildegardis Mavo ligt op 5 minuten loopafstand van het
Centraal Station (uitgang Blijdorp). Op de Schiekade, vlakbij,
stoppen tram 20 en 25.

Ontwerp: M-space | Fotografie: Uitvergroot | Tekst: Werkwoordwinkel

?
aan
agi

ng

uker!

eu
jij d
Ga

m

itd

et le
is h

en

Sa

iets voor jou!
cht

f: e

t ie

ac
r

Dit jaar bezoeken we ook de Tweede Kamer, gaan we schaatsen
en bowlen, koken (én eten!) en vieren we samen Sinterklaas.
We werken samen met het Rotterdams Centrum voor Theater,
doen mee aan de Challenge 010, de ROPA run en de estafette
Marathon. Leuk én belangrijk. Doe je met ons mee?
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Zoals Outdoor Valley, de sportieve uitdaging aan het begin van het
schooljaar, de projectweek en je reis naar een Europees land in de
vierde klas.
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Ook buiten de klas
valt er bij ons veel
te leren!

Een goede school geeft je méér dan alleen lessen. Daarom houden
we van veel activiteiten, waarbij je jezelf, je klasgenoten én je
docenten supergoed leert kennen.

Leuke activiteiten, n

Zo leer je elSamen
kaar is het
leuker!
pas echt goed kennen!
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