2College Ruivenmavo: “Jouw toekomst begint hier!”

Aanvullende informatie in de vorm van veel gestelde vragen.
Berkel-Enschot, januari 2019
Geachte ouders / verzorgers,
Tijdens onze open avond hebt u kennis kunnen maken met onze school:
2College Ruivenmavo.
Bijgaand, ter aanvulling op deze avond, een aantal veel gestelde vragen en de
bijbehorende antwoorden.
Verder kunt u thuis de flyer uit het informatiemapje nog eens doorlezen en samen
met uw kind onze website bekijken voor uitgebreide informatie.
De link naar de website is: https://www.2college.nl/ruivenmavo/
Hartelijk dank voor uw belangstelling. We wensen u veel succes met het maken van
de schoolkeuze voor uw kind.
Vriendelijke groeten,
Team en schoolleiding van 2College Ruivenmavo.

1. Welke vormen van voortgezet onderwijs biedt uw school aan?
Onze school biedt vmbo-gtl aan (gemengd theoretische leerweg). Wij streven
ernaar om alle leerlingen op theoretisch niveau uit te laten stromen. Dit is het
mavoniveau.
Jouw toekomst begint iedere dag!
Dat betekent dat je iedere dag een beetje leert om goed voorbereid te zijn op
die toekomst. Maar leren doet iedereen op zijn eigen manier. De een leert
snel, de ander langzamer; de een zoekt veel op met behulp van een pc, de
ander leert graag vanuit boeken; soms kun je een taal goed op mavoniveau,
andere vakken misschien wel op havoniveau.
Omdat iedereen anders leert, geven wij ook geen gelijk onderwijs meer, maar
onderwijs dat is afgestemd op ieder individu. Samen met een coach bepaal je
hoe je je leerdoelen kunt behalen.
Wat je leert staat vast, maar hoe, in welk tempo en op welk niveau bepaal je
zelf samen met je coach.
De gesprekken met de coach zijn gepland van 8.30 u. tot 9.30 u. je stelt
jezelf doelen die je wilt bereiken.
De dagstart is om 9.30 u. Dan pas moet je verplicht aanwezig zijn. Als je
geen coachgesprek hebt, mag je toch al om 8.30 u. komen natuurlijk. Als je
lekker gewerkt hebt stopt de dag om 14.30 u. In overleg met je coach bekijk
je zelf of je huiswerk hebt of niet.
Ons onderwijs is afgeleid van het Zweedse Kunskapsskolan. Afgekort noemen
wij het KED (Kunskapsskolan Education)
Wil je zelf het een en ander lezen of horen over Kunskapsskolan, zoek dan
eens op youtube of internet. Je merkt dan dat er al veel scholen in Nederland
op een of andere manier met dit onderwijs gestart zijn.
Het einddoel dat iedere leerling in ieder geval gaat proberen te halen is zoals
gezegd het mavodiploma. (GTL-diploma). Samen met je coach stel je
eventueel je einddoel bij naar een ander niveau.
Leerlingen met een LWOO-indicatie (leerwegondersteunend Onderwijs)
kunnen ook op onze school terecht, mits zij voldoen aan het juiste
instroomadvies. Uw basisschool neemt contact met u op als uw kind daarvoor
in aanmerking komt.
2College Ruivenmavo is de enige VMBO-school in de regio die het vak Spaans
aanbiedt.
2. Wat is het verschil tussen gemengde Leerweg en Theoretische
Leerweg?
Er is in principe geen verschil tussen het niveau Gemengde Leerweg en
Theoretische Leerweg.

Pas vanaf leerjaar 3 gaat eventueel Gemengde Leerweg een rol spelen. Dat
zit hem dan enkel in het feit dat er naast theoretische vakken ook een wat
meer beroepsgericht vak (op Ruivenmavo: Dienstverlening & Producten)
wordt aangeboden. Het theoretische niveau van dit beroepsgerichte vak is
even hoog als het niveau van de andere vakken. Gemengde leerweg is dus
niet gemakkelijker.
Beide diploma’s (Gemengd en Theoretisch) geven recht op hetzelfde niveau
vervolgopleiding. (Niveau 3 of 4)
3. Blijven leerlingen hun hele schoolloopbaan op dezelfde locatie?
De leerlingen die Mavo (vmbo-g/t) volgen, blijven hun hele schoolloopbaan bij
ons op school om hun diploma te halen.
Wanneer je havo wilt gaan volgen en het docententeam ook vindt dat havo
een betere keuze is, moet je overstappen naar een andere
scholengemeenschap. Doorgaans gaan onze leerlingen dan naar 2College
Durendael of 2College Cobbenhagen, waarmee wij een goed
samenwerkingsverband hebben. Beide scholen houden rekening met onze
leerlingen en werken met ons samen om de overstap zo goed mogelijk te
laten verlopen. 2College Cobbenhagenlyceum werkt vanaf schooljaar 20182019 op het lyceum ook volgens het concept van Kunskapsskolan.
Mocht blijken dat gemengd-theoretische leerweg echt te hoog gegrepen is
voor een leerling, zullen we adviseren de schoolloopbaan op bijvoorbeeld
2College Durendael voort te zetten. Wij bieden immers alleen het diploma
vmbo gemengd of theoretisch.
4. Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?
Het liefst zouden we groepen maken van maximaal 20 leerlingen. De klassen
gt/h zijn gemiddeld tussen de 20 en 25 leerlingen groot. We streven ernaar
deze aantallen te behouden.
5. Toelating: aan welke voorwaarden moet een leerling voldoen?
Sinds de Wet op Passend Onderwijs van kracht is, kan een kind op school
worden toegelaten als het advies van de basisschool aansluit bij het niveau
van onze school. In de meeste gevallen zal dat advies dus
gemengd/theoretisch moeten zijn. Havoadvies is ook toegestaan. Kinderen
met een kader-advies zijn niet toelaatbaar op 2College Ruivenmavo. Kadergemengd advies wel toelaatbaar.
Voor de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is
daarnaast het criterium: kan de school voldoen aan de gestelde hulpvragen.
Als dat niet het geval is, zal de school afwijzen.
Hetzelfde geldt voor leerlingen met een LWOO-indicatie.
We nemen altijd contact op met de basisschool voor een toelichting op het
advies en de verstrekte gegevens.
6. Kunnen jullie alle aangemelde leerlingen plaatsen, gezien het feit dat
jullie een kleine school zijn?
Tot nu toe hebben we alle leerlingen kunnen plaatsen. We gaan ervan uit dat
dit ook dit jaar weer lukt. Het is wel zo dat wij graag onze kleinschaligheid
willen behouden. 100 Aanmeldingen is ons ideale aantal.

7. Hoe gebeurt de plaatsing van de leerlingen in leerjaar 1?
Bij de klassensamenstelling houden we zoveel mogelijk rekening met de
wensen van de leerlingen en hun ouders / verzorgers. We plaatsen leerlingen
uit eenzelfde dorp of wijk zoveel mogelijk bij elkaar zodat ze samen kunnen
fietsen.
Bij inschrijving in maart kunnen ouders / verzorgers en leerlingen wensen
m.b.t. samenstelling van de stamgroepen kenbaar maken. We bespreken
deze wensen altijd met de leerkrachten van groep 8, wanneer we persoonlijk
naar de basisscholen toe gaan. Organisatorisch is het echter niet altijd
mogelijk om met de wensen van individuele leerlingen rekening te houden.
Bij de kennismakingsmiddag op 20 juni 2019 is de samenstelling van de
klassen bekend.
8. Hoe ziet een dag van de leerling eruit?
8.30 – 9.30: coachgesprekken. (Aanwezigheid verplicht als er een
coachgesprek gepland staat. Aanwezig zijn mág wel).
9.30 – 10.00: dagstart. (Aanwezigheid verplicht).
10.00 – 12.45: leeractiviteiten.
12.45 – 13.15: pauze.
13.15 – 14.45: leeractiviteiten.
14.45 – 15.00: pauze
15.50 – 16.00: leeractiviteiten incl. dagafsluiting
Het is mogelijk dat de dagafsluiting op sommige
dagen eerder plaatsvindt. De definitieve tijden
worden pas een paar weken voor de start van
het schooljaar bekend.
9. Mogen de leerlingen bij eventuele
tussenuren het schoolterrein verlaten?
Nee, de leerlingen mogen bij eventuele lesuitval
het schoolterrein niet verlaten. Normaal
gesproken gaan de leeractiviteiten gewoon door.
Slechts bij hoge uitzondering zouden leerlingen eerder naar huis kunnen
worden gestuurd. (Bijvoorbeeld bij een studiemiddag waar alle docenten bij
aanwezig dienen te zijn of wanneer er door een griepperiode extreem veel
collega’s afwezig zijn.
10.

Hebben jullie toetsweken?
Op Ruivenmavo zijn er geen toetsweken. Iedere leerling sluit zijn of haar trede
af op een nader te bepalen tijdstip in overleg met de coach of vakdocent.
In de bovenbouw zal er sprake zijn van afsluitingsweken in verband met het
programma van toetsing en afsluiting.

11.

Wat voor soort buitenlesactiviteiten organiseert 2College
Ruivenmavo?
We spreken liever van activiteiten tijdens en na school. Gerelateerd aan
lessen, vinden er regelmatig activiteiten plaats zowel tijdens als buiten
lestijden.
We nodigen regelmatig gastdocenten uit voor de leergebieden Mens en
Maatschappij en Mens en Natuur. We organiseren voor alle leerjaren
excursies zoals naar Kamp Vught, de Beekse Bergen en de waterzuivering in
Tilburg. We vieren ook Halloween en Sinterklaas.
Schoolfeesten, een sportdag, een culturele avond en een dag voor een goed
doel behoren tot vaste activiteiten in onze jaarplanning.
Leerlingen van leerjaar 3 zijn in de gelegenheid een buitenlandreis te maken.
Leerlingen van klas 4 krijgen een galabal aangeboden.
Daarnaast vinden er een paar keer per jaar mentoractiviteiten plaats om het
groepsgevoel te bevorderen.

12.

In hoeverre is er sprake van extra begeleiding / zorg voor….
2College Ruivenmavo maakt deel uit van Portvolio (Passend Onderwijs Regio
Tilburg Voortgezet Onderwijs) Hierbij zijn alle scholen voor Voortgezet
Onderwijs en Speciaal Voortgezet Onderwijs in de regio Tilburg
aangesloten.
2College Ruivenmavo besteedt aandacht aan zorg en begeleiding, binnen de
grenzen van de mogelijkheden van een school voor regulier onderwijs, voor
alle leerlingen. Alle zorg en begeleiding worden gecoördineerd door het
zorgteam van de school. Het gaat dan over zorg en begeleiding die de coach
overstijgen.
Ruivenmavo biedt ook LWOO aan. (Leerwegondersteunend onderwijs.)

13.

Mijn kind heeft dyslexie. Hoe gaan jullie hier mee om?
Het werken met een laptop en op eigen tempo biedt al veel steun. Leerlingen
die al werken met een softwareprogramma ter ondersteuning van de
leesvaardigheid kunnen dit dus ook op school tijdens de leeractiviteiten
gebruiken. Indien een leerling dusdanig belemmerd wordt door dyslexie zal
de zorgconsulent in samenspraak met de coach, de leerling en ouder(s) /
verzorger(s) bekijken wat voor ondersteuning nodig is.

14.

Hoe verloopt de overgang van het basisonderwijs naar 2College
Ruivenmavo?
2College Ruivenmavo heeft goede contacten met de basisscholen in haar
omgeving. Alle scholen van de aangemelde leerlingen worden bezocht in
verband met de overdracht.
De kennismakingsmiddag vindt dit jaar plaats op 20 juni 2019. De nieuwe
leerlingen maken dan kennis met hun nieuwe stamgroep en coach. De nieuwe
leerlingen kunnen dan het schoolgebouw verkennen en krijgen informatie
over de start na de schoolvakantie.
Nadat er na de zomervakantie een aantal weken les is gevolgd, gaan de
eersteklassers op introductiekamp om elkaar ook buiten de klassensituatie
wat beter te leren kennen.

15.

Hoe verlopen de contacten met de ouder(s) / verzorger(s)?
Een goed contact met ouder(s) / verzorger(s) vinden we op 2College
Ruivenmavo zeer belangrijk.
Het schooljaar start met een LOC-gesprek. (Leerling-Ouder-Coach-gesprek.
Aan het begin van het schooljaar is er voor ieder leerjaar een algemene
informatieavond voor de ouder(s) / verzorger(s). Op deze avond geven
coaches toelichting op een aantal zaken genoemd in de schoolgids. (Digitaal
op de site). In deze gids staan allerlei praktische zaken: belangrijke data van
het schooljaar, (vakanties, ouderavonden, sportdag enz.), lestijden, hoe om
te gaan met ziekte enz.
De andere contacten met ouder(s) en verzorger(s) zijn individueel. Deze
contacten lopen voornamelijk via de coach.
Na iedere trimester worden er LOC-gesprekken georganiseerd. U mag ook
altijd tussentijds een gesprek met de coach of een vakdocent aanvragen.
Daarnaast zijn er algemene ouderavonden over de vakkenpakketkeuze,
examen en PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting.) voor klas 4.
Iedere 2 weken verschijnt er een digitale nieuwsbrief (De Ruif) voor ouders
op de website (https://www.2college.nl/ruivenmavo/onzeschool/nieuwsbrief/)
Ouders zijn ook vertegenwoordigd in de ouderraad en in de
medezeggenschapsraad. Daarnaast worden er klankbordgroepen
georganiseerd om samen ons onderwijs te evalueren en tips en tops uit te
wisselen. Onze ouderraad probeert elke paar jaar een thema-avond te
organiseren voor alle ouder(s) / verzorger(s), eventueel in samenwerking met
2College Durendael.

16.

Geen rapporten
De leerlingen krijgen geen rapport met vordering. Alle voortgang is direct
online te volgen op de Learning Portal van de kinderen.

17.

Wat moeten we meenemen naar de inschrijvingsdagen?
a. Een schriftelijk schooladvies van de basisschool.
b. De Unieke Code. (Die krijgt u van de basisschool).
c. Daarnaast een kopie van een uittreksel van de basisadministratie van de
gemeente (Het vroegere uittreksel geboorteregister.) of een kopie
paspoort/ID-kaart, voor de juiste inschrijfgegevens.
d. Wanneer er sprake is van buitenlandse afkomst: Een geldig
legitimatiebewijs van ouder(s) / verzorger(s).
e. BSN-nummer van uw kind. (BSN – Burger Service Nummer/het vroegere
sofinummer)
f. Graag ook andere test- of onderzoeksresultaten die van belang zijn voor
de goede begeleiding van uw kind.
Wanneer test- of onderzoeksgegevens ontbreken wordt uw kind niet
gefaciliteerd met extra begeleiding.
Op de site van 2College Ruivenmavo vindt u een inschrijfformulier.
(https://www.2college.nl/ruivenmavo/groep-78/aanmelden-en-toelating/) Het
is handig als u dit formulier thuis al ingevuld heeft als u uw kind komt
inschrijven op de inschrijfdata:
Dinsdag 12 maart:
en

van 15.00 u. – 17.00 u.
van 19.00 u. – 21.00 u.

Donderdag 14 maart:
en

van 15.00 u. – 17.00 u.
van 19.00 u. – 21.00 u.

