
Meer dan 

onderwijs!

Avila College
uitdagen – ontdekken - verbinden

Onderbouw mavo & havo 

Bovenbouw mavo



Wat leren wij onze leerlingen?
-

-

we dagen leerlingen uit zichzelf en hun 
talenten te ontdekken en (leren) kennen; 
te ervaren dat daarbij een goede 
studiehouding helpt;

- dat je door samen te leren en samen te
     werken verder kunt komen

En dit in een school waar je wordt gezien en 
gekend: samen leren met plezier!

Elke leerling krijgt daarom:
-

-

een mentor die je begeleidt bij
je ontwikkeling;
extra begeleiding tijdens flexuren, waarbij 
er aandacht is voor organisatie, planning 
en andere studievaardigheden.

Leerlingen krijgen binnen en buiten het  
les programma verdiepende en verrijkende  
leeromgevingen aangeboden, waaruit ze 
een keuze kunnen maken (cultuur, wiskunde, 
Cambridge Engels en sport).  

In leerjaar 1 en 2 krijgt elke leerling rekenen 
als extra vak. Ook is er ruimte voor lessen in 
digitale geletterdheid en mediawijsheid.

Samenwerking voor optimaal resultaat 
Leerling en ouders spelen een belangrijke 
rol bij het maken van keuzes tijdens de 
leerweg. De mentor is daarbij vanuit school 
het eerste aanspreekpunt. 
Deze samenwerking tussen leerling, ouders 
en mentor is een belangrijke voorwaarde 
om het optimale resultaat uit de 
begeleiding te halen.

Het Avila College heeft in de afgelopen  
jaren goede resultaten laten zien bij 
eindexamens. Daar zijn onze leerlingen 
trots op, en wij ook!

Kortom:  
Avila College is voor mavo- en havo-
leerlingen een perfecte startplaats van hun 
leerweg richting mbo of bovenbouw havo.

Avila College: een school waar 
je wordt gezien en gekend
Het Avila College is een school waar leerlingen de gehele mavo (M) of de 
onderbouw van de havo (H) kunnen doorlopen. Samen kijken we welke 
leerroute voor iedere leerling het meest geschikt is. Leerlingen krijgen de 
kans om hun talenten en kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. 
Leren is namelijk meer dan alleen goede resultaten halen. Het gaat er ook 
om hoe mensen met elkaar omgaan en hoe zij zich persoonlijk ontwikkelen.

Kijk ook eens op 
avilacollege.nl



LESUUR TIJD LES
1 1e flexuur
2 09.15 – 10.35 80 min. les 

10.35 – 10.55 20 min. pauze 

3 10.55 – 12.15 80 min. les 

12.15 – 12.35 20 min. pauze
4 12.35 – 13.55 80 min. les 

13.55 – 14.10 15 min. pauze 

5 14.10 – 14.50 2e flexuur
6 14.50 – 15.30 3e flexuur

Voordelen flexrooster

• Leerling heeft keuzemogelijkheden en
hiermee invloed op eigen leerproces

• Structuur en rust door minder leswisselingen

• Huiswerkarm onderwijs

• Meer tijd en ruimte voor individuele begeleiding

• Mogelijkheden voor extra activiteiten in X-PERTuur

• Vakstudieuur

• Stiltewerkuur

• Studiewerkuur

• X-PERTuur (talentontwikkeling)

Kies wat bij jou past

Op het Avila College werken we met 

een uniek flexrooster. Met dit flexrooster 

hebben leerlingen meer keuzemogelijkheden 

en daarmee meer de regie over hun 

eigen leren. 

Kern van het flexrooster is dat leerlingen drie reguliere vakken 
op een                                               dag krijgen. Deze lessen duren elk 80 minuten en worden 
steeds   gevolgd door een pauze. Ze hebben een vaste plek in 
het rooster. Daarnaast zijn leerlingen verplicht om per week vijf 
flexuren van 40 minuten te volgen.

Flexuren kunnen ’s ochtends vóór of ’s middags na de vaste 
vakken worden gevolgd. Leerlingen mogen zelf de flexuren 
kiezen, als ze er maar minimaal 5 per week volgen. 

Flexrooster

Soorten flexuren

08.30 – 09.10



Sterker door verbinding 
Het Avila College vormt samen met  
Lyceum de Grundel, Het Twickel College en 
C.T. Stork College Scholengroep Carmel Hengelo.
Door krachten te bundelen bereiken we meer.

Avila College 
Deurningerstraat 67
7557 HB  HENGELO
T. (074) 245 77 88
avilacollege@carmelhengelo.nl
www.avilacollege.nl

facebook.com/avilacollege   
@avilacollege_hengelo

HET AVILA COLLEGE IN 

ÉÉN OOGOPSLAG:

Voor leerlingen met een   
mavo of mavo/havo-advies  

Flexrooster: 

meer keuzemogelijkheden

Binnen en buiten het  

lesprogramma verdiepende  

en verrijkende leeromgevingen 

Leerling, ouders en school 

doen het samen

Meer dan onderwijs:

een school met persoonlijke  

aandacht  

Kennen en gekend worden

Schoolleiding

Teamleiders
Mick Geurts - onderbouw 
m.geurts@carmelhengelo.nl

Kasper Put - bovenbouw 
k.put@carmelhengelo.nl

AGENDA

MINILESJES
wo 16 november 2022 
vr 13 januari 2023 
do 23 februari 2023 
15.00 - 16.30 uur 
---------------------------
OPEN HUIS
ma 30 januari 2023 
18.00 - 21.00 uur 
---------------------------
AANMELDINGSDATA 
ma 13 maart 2023 
16.00 - 20.00 uur 
di 14 maart 2023 
16.00 - 18.00 uur

X-PERT op het Avila College

Binnen de flexuren kunnen leerlingen ervoor 
kiezen om met hun talenten aan de slag te gaan. 
Hiervoor bieden wij  X-PERTuren    aan. Er is onder 
meer keuze uit: kunst, drama, muziek, wiskunde, 
activiteit organiseren, Cambridge Engels en 
sport+. Leerlingen werken enkele weken aan 
hun 'skills'. Denk aan: schilderen op doek, DJ -
workshop of een dinnershow organiseren.

Studiecentrum
Buiten lestijd kunnen leerlingen van het Avila 
College gebruik maken van het gratis 
studiecentrum in de school.


