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Geslaagden 
 
Mavo Doorn is super trots op haar geslaagde 
examenkandidaten. Van de 58 leerlingen, die 
examen deden, is 95% geslaagd!  
Bovendien zijn 9 van deze geslaagden ooit bij ons 
gestart op KB-niveau en verlaten nu dus de school 
met een diploma op een hoger niveau. Eén leerling is 
zelfs op BB-niveau begonnen en gaat na de zomer 
verder op Havo-niveau. Dat is een mooi resultaat! 
Op 5 juli vindt de feestelijke diploma-uitreiking plaats. 
Het team feliciteert de geslaagden en wenst hen heel veel succes en plezier bij de volgende stap 
in hun schoolcarrière. 
Onze derdeklassers hebben onlangs hun eerste rekentoets gemaakt. 93% van hen is direct 
geslaagd en daarvan hadden 3 leerlingen zelfs een 10! 
 
Evaluatie en plannen voor de toekomst 
 
Het eind van het schooljaar is altijd een moment om te evalueren en plannen te maken en dat 
geldt dit jaar nog sterker, omdat dit het eerste schooljaar met ons nieuwe concept is.  
 
De afgelopen periode hebben we daarom onze ‘klanten’, de leerlingen en u dus, gevraagd hoe 
zij over de school denken. We hebben dat gedaan middels digitale vragenlijsten van 
www.kwaliteitscholen.nl , een instituut, waar veel scholen gebruik van maken. De resultaten van 

de vragenlijsten worden vergeleken met een benchmark. De 
benchmark zijn in dit geval alle andere scholen, die ook gebruik 
maken van deze vragenlijsten. Bovendien vergelijken we de 
resultaten zelf met wat onze ouders en leerlingen vorig jaar hebben 
gezegd. 

 
De resultaten leveren ons belangrijke feedback over hoe we het als school doen. Wat doen we 
goed en wat kan er nog beter?  
 
We waren bijzonder blij met de hoge respons op de vragenlijsten. Bijna de helft van de 
uitgenodigde ouders heeft de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen. Omdat we de 
leerlingen de vragenlijst op school hebben laten invullen, lag het percentage daar ruim boven de 
90%. 
 
Ouders hebben aangegeven tevreden te zijn over het zicht dat 
zij krijgen op de ontwikkeling van hun kind en het zicht op de 
begeleiding. Ouders zijn ook tevreden over de manier waarop 
wij ons verantwoorden en over de dialoog, maar vinden ook dat 
er nog beter gecommuniceerd moet worden. Om de 
communicatie te optimaliseren, gaan we een communicatieplan 
maken. 
Ouders gaven aan dat de school meer aandacht moet hebben 
voor de veiligheid. Daarbij gaat het met name om pesten. Dat 

http://www.kwaliteitscholen.nl/
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trekken we ons aan en daar maken we voor komend schooljaar een speerpunt van. Hoe gaan 
we dat doen?  
 
Eén van de teamleden gaat een veiligheidsbeleid ontwikkelen, waarin extra aandacht komt voor 
de aanpak van pesten. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om met peer-mediation te 
gaan werken (zie ook “stem van de leerling”) en zullen we de surveillance in de pauzes 
intensiveren. 
 
Naast veel positieve feedback plaatsten ouders ook enkele kritische kanttekeningen bij de 
uitvoering van ons concept. Daarbij gaat het met name om de flex-uren. De leerlingen gaven aan 
graag meer keuzevrijheid te hebben in wanneer en waar ze het flexwerk doen.  
We hebben leerlingen niet alleen d.m.v. vragenlijsten bevraagd. Ook in het overleg met de 
klassenvertegenwoordigers, de leerlinggeleding van de DMR (deelraad MR) en “de stem van de 
leerling” (zie onder) hebben leerlingen verteld waar ze wel of niet tevreden over zijn. 
 
We hebben over deze punten goed nagedacht en presenteren u onderstaand hoe we deze 
feedback in ons plan voor het komende schooljaar hebben verwerkt. 
 

 We blijven in principe huiswerkvrij, maar wanneer een leerling in overleg met de mentor 
er bewust voor kiest om een deel van het flexwerk thuis te doen, behoort dat ook tot de 
mogelijkheden.  
Onze leerlingen zullen later in een werkomgeving terechtkomen die voortdurend verandert 
en die van hen vraagt zich continu aan te passen aan nieuwe eisen en dus te blijven leren. 
Daarom is het vermogen tot eigenaarschap van het leerproces voor leerlingen niet alleen 
belangrijk voor succes op school, maar ook voor hun verdere leven. Voor leerlingen is het 
belangrijk, dat zij actief betrokken zijn bij het creëren van de omstandigheden van hun 
eigen leerproces. Een voorwaarde hiervoor is dat de leerling er van overtuigd is, dat zijn 
eigen gedrag ertoe doet tijdens zijn leren. 
Wij denken dat het goed is wanneer de leerling meer keuzevrijheid heeft over waar en 
wanneer hij zijn flexwerk doet. Meer eigenaarschap leidt tot meer motivatie voor en 
betrokkenheid bij het eigen leerproces. 
Dat betekent dat we in de onderbouw naar 5 verplichte flexuren gaan. Dat is exclusief 1 
of 2 mentoruren. Het tweede mentoruur wordt een zgn. coachingsuur, waarvoor de 
leerling door de mentor kan worden uitgenodigd. Tijdens dat uur voorziet de mentor de 
leerling van feedback op leerhouding en leerproces. 
In de bovenbouw handhaven we de huidige situatie, waarbij leerlingen tenminste 3 
flexuren kiezen (exclusief 1 of 2 mentoruren). 
De flexuren worden aangeboden op het 1e en op het 5e uur.  

 Op woensdagmiddag en donderdagochtend bieden we voor alle vakken vakhulpuren aan. 
De leerling kiest zelf of hij daarvan gebruik wil maken. Wanneer een leerling voor een 
bepaald vak echter onvoldoende scoort, zal de mentor met de leerling afspreken dat hij 
naar het betreffende vakhulpuur gaat en samen met de docent een plan van aanpak 
maakt om tot verbetering van de resultaten te komen. 

 We zullen flexuren aanbieden waar het “leren leren” centraal staat en de leerling 
verschillende leerstrategieën wordt bijgebracht. 
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 Voortaan mogen leerlingen de meeste toetsen meerdere keren herkansen om tot een 
optimaal resultaat te komen. Daarvoor komt op vrijdagmiddag een vast herkansings-
/inhaaluur. 

 
De leerlingen zullen we bij de start van het nieuwe schooljaar over deze aanpassingen 
informeren. 
 
Natuurlijk hebben we in het team dit eerste schooljaar met het nieuwe concept geëvalueerd. Met 
enig vallen en opstaan hebben we het systeem met flexuren en incuppen onder de knie gekregen. 
In de beginfase bleek het lastig om de aanwezigheid van leerlingen in de flexuren goed te 
registreren. We hebben het gevoel op de goede weg bezig te zijn. 
 
Belangrijk meetpunt voor ons zijn de resultaten. Die blijken niet alleen goed, maar zelfs beter dan 
in het voorafgaande schooljaar. 95% van de examenkandidaten is geslaagd. Van de leerlingen 
die in het eerste leerjaar zijn gestart als Mavokansklasser haalt een heel hoog percentage het 
Mavoniveau. En ook in de overige leerjaren lijkt het aantal leerlingen, dat onvertraagd doorstroomt 
– d.w.z. zonder te blijven zitten – hoger uit te pakken dan vorig schooljaar. We zijn blij met deze 
resultaten. 
 
Ons nieuwe concept is geen statisch gegeven. We bevinden ons samen met de leerling en met 
u in een proces, dat we tussentijds steeds zullen evalueren en zullen bijstellen. Om ouders nog 
meer bij het proces te betrekken willen we in samenspraak met de ouderraad een klankbordgroep 
in het leven roepen. 
 
Activiteiten 
 
De afgelopen periode stond bol van de activiteiten. Derdeklassers gingen naar Londen, 
eersteklassers volgende workshops en maakten de voorstelling “Nine to five”. Tweedeklassers 
konden kiezen uit twee verschillende programma’s. Onderstaand een verslag van het 
survivalkamp in De Ardennen. 
 
Woensdag 30 mei stonden vele leerlingen 
klaar om af te reizen naar de Ardennen. 
Met ietwat vertraging ging de reis van start! 
Aangekomen in de Ardennen begon het 
avontuur in de kajak. De 8 km lange tocht 
was voor sommigen een beproeving. 
Anderen deden het lijken alsof de kajak 
vanzelf door het water ging. Na eventjes op 
elkaar gewacht te hebben konden we 
eindelijk kennismaken met onze camping. 
Een groot grasveld met slechts 1 douche 
voor de jongens en 1 douche voor de 
meiden. Dit leek een zware beproeving te 
worden maar niks is minder waar en alles 
verliep erg gemakkelijk! Traditioneel mocht 
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’s avonds het kampvuur aan en na een aantal sterke verhalen over diezelfde middag zochten de 
leerlingen hun tent op.  
De volgende dag brak aan en bleek een hele zware te worden. Na het ontbijt gingen leerlingen 
in groepjes uiteen om te mountainbiken, klimmen & abseilen en het highrope parcours te doen. 
In de middag werd dat programma doorgedraaid waardoor iedereen een andere activiteit deed 
dan in de ochtend. Na het avondeten werd opnieuw een professioneel kampvuur gebouwd door 

Joris en Co. Ditmaal werd boven het kampvuur een broodje 
gebakken en deze kon belegd worden met een heerlijke 
knakworst. Uiteraard volgden de sterke verhalen snel 
waarna de meeste leerlingen het voor gezien hielden en 
lekker hun tent op gingen zoeken.  
De laatste dag begon met erg veel regen. Het ontbijt werd 
ditmaal in de kooktent genuttigd. Gelukkig werden de 
weersomstandigheden vele malen beter toen het 
kampterrein opgeruimd en schoongemaakt moest worden. 
Na alles ingepakt te hebben reden we naar onze laatste 
bestemming: Hampteau. Hier konden we opnieuw gebruik 

maken van het highrope parcour. De instructeurs van Huski hadden ook nog geregeld dat wij een 
extra activiteit mochten doen: speleologie. Gaaf! Na een paar uur vervolgden wij onze weg naar 
Nederland. Uiteraard werd een tussenstop gerealiseerd bij de grote gele M waarna wij om 18.30 
uur weer op de parkeerplaats stonden waar een aantal dagen geleden het avontuur nog allemaal 
moest beginnen.  
 
Namens alle begeleidende docenten en instructeurs van Huski; bedankt voor de topdagen in de 
Belgische Ardennen! 
 
De stem van de leerling 

 

In ons nieuwe concept streven we er naar de leerling meer eigenaarschap te geven, omdat een 

leerling die zich gehoord voelt en merkt dat hij invloed heeft meer betrokken en gemotiveerd zal 

zijn. 

 

Eén van de manieren waarop we dit willen bereiken heet “de stem van de leerling”. In de 

afgelopen periode zijn er op diverse middagen met leerlingen van alle vier de leerjaren 

gesprekken gevoerd. De leerlingen zijn met elkaar en met ons in dialoog gegaan over vele 

onderwerpen. De rode draad is steeds geweest, waarin kunnen wij luisteren naar de stem van de 

leerling? Wat leeft er, wat speelt er, wat kunnen wij verbeteren? De bijeenkomsten hebben 

plaatsgevonden in een open en zeer plezierige sfeer.  

 

De volgende onderwerpen zijn de revue gepasseerd: 

 

 De leerlingen vinden muziek belangrijk en missen dat onderdeel in de Talentklassen. 

 Ze willen heel graag een schoolband. 

 De leerlingen geven aan dat er behoefte is aan kunstlessen. 
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 De leerlingen willen graag dat de Talentklassen ook in de bovenbouw worden 

aangeboden. 

 

 Uit de gesprekken kwam ook naar voren dat er toch nog gepest wordt en vooral op social 

media. Het is ongelooflijk inspirerend om te horen, hoe leerlingen meedenken om dit 

probleem effectief aan te gaan pakken. Ze kwamen bijvoorbeeld met het idee voor 

leerlingmediaton. Leerlingen lossen dan met elkaar het probleem op. 

 

 Het buitenschools leren vinden de 

leerlingen beperkt en echte uitjes met de 

klas worden gemist. 

 

Wat hebben we tot nu al met elkaar gerealiseerd 

en/of afgesproken: 

 

1. De schoolband komt er!  Met geld van 

“De Vrienden van Schoonoord”, hebben de leerlingen instrumenten uitgezocht en besteld. 

U zult zeker nog van hen gaan horen! 

 

2. Er zijn gesprekken geweest met een externe partij over ‘peer mediation’. Peer mediation 

wijkt op één belangrijk punt af van normale bemiddeling. De bemiddelaar is namelijk een 

‘peer’, of wel een gelijke. Leerling helpt leerling. Op die manier helpt de ene leerling de 

andere met het oplossen van een probleem/ conflict. Binnenkort zal er een oproep volgen 

voor leerlingen die hierin getraind willen worden. 

3. Ook docenten zijn enthousiast over het idee om de Talentklassen uit te breiden naar de 

bovenbouw. Daar zullen we de leerlingen op vrijwillige basis Talentklassen gaan 

aanbieden. 

4. Meer buitenschoolse activiteiten komen er.  Ideeën hiervoor zijn welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Swfe1LIi&id=78CE5E5A2482467CE460967D60C5AD82055BC224&thid=OIP.Swfe1LIiSGTAVC9w8C1iwAHaDN&q=leerling&simid=607999193273665926&selectedIndex=4
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Afscheid 
 
Soms is het einde van het schooljaar ook het 
moment waarop we afscheid nemen van een 
paar zeer vertrouwde gezichten.  
 
Dit keer stoppen Marjet van Aardenne en 
Marieke Renes met hun werk voor Mavo Doorn. 
 
Marjet heeft 15 jaar als docent wiskunde, als 
zorg-coördinator, als intern contactpersoon en 
niet in de laatste plaats als bevlogen mentor 
van de vierde klas mede het gezicht van Mavo 
Doorn bepaald. Marjet gaat na de zomer als 
ZZP-er verder met haar eigen bedrijf Wiskwijs 
om leerlingen in en buiten school wiskunde bij 
te brengen. 
De lessen wiskunde worden volgend schooljaar gegeven door Martha van de Vooren 
(bovenbouw) en Wiebe Lindijer (onderbouw). 
 
Marieke heeft 12 jaar Nederlands gegeven en was gedurende al die jaren ook mentor in de 
onderbouw en schoolopleider. Zij gaat volgend schooljaar op een school dichter bij haar 
woonplaats aan de slag.  
 
We zullen beide collega’s missen, maar willen hen vooral enorm bedanken voor hun enthousiaste 
inzet en wensen hen alle goeds voor de toekomst. 
 
Boeken inleveren 
 
De complete boekenpakketten moeten op vrijdagmorgen 6 juli op school worden ingeleverd bij 
de medewerkers van Iddink. Leerlingen ontvangen van Iddink een mail met info over het 
inleveren. Bovendien is op www.iddink.nl/downloads in hun persoonlijk account ook hun 
persoonlijk inleverformulier beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wiskwijs.nl/
http://www.iddink.nl/downloads
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Inleverschema: 
 
08.50 uur D4a  
09.05 uur D4b 
 
09.20 uur D1a 
09.35 uur D1b 
09.45 uur D1c 
 
10.00 uur D2a 
10.20 uur D2b  
10.30 uur D2c 
 
10.40 uur D3a 
10.50 uur D3b 
11.05 uur D3c 
 
We adviseren iedereen om z.s.m. na bekendmaking van de bevordering de boekenpakketten 
voor het volgende schooljaar te bestellen. 
 
 
Programma 
 

        

wo 27-jun-18   Toetsweek eerste, tweede en derde klassen 

do 28-jun-18   Toetsweek eerste, tweede en derde klassen 

vr 29-jun-18   Toetsweek eerste, tweede en derde klassen 

        

ma 2-jul-18   Toetsweek eerste, tweede en derde klassen 

di 3-jul-18   Toetsweek eerste, tweede en derde klassen 

wo 4-jul-18     

do 5-jul-18 08.30-10.10 Herkansingen derde klassen 

    19.30 Diploma-uitreiking 

vrij 6-jul-18   Inleveren boekenpakketten bij medewerkers Iddink 

        

ma 9-jul-18   Rapportvergaderingen eerste en tweede klassen 

di 10-jul-18   Rapportvergadering derde klassen 

wo 11-jul-18 16.30-18.00 Rapportuitreiking derde klassen 

do 12-jul-18 16.30-18.00 Rapportuitreiking eerste en tweede klassen 
 
Het team van Mavo Doorn hoopt u te zien op de diploma-uitreiking of de rapportuitreiking om 
samen met u en de leerlingen het schooljaar op een gezellige manier af te sluiten. 
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Leerlingen ontvangen in de laatste vakantieweek bericht over de start van het nieuwe schooljaar 
op dinsdag 28 augustus. 
 
Tenslotte willen we iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en wensen we iedereen vast 
een geweldige, zonnige zomervakantie! 
 
 

 
 

 


