
Over Avila College 

 

Het Avila College is een middelbare school in Hengelo, waar mavo- en onderbouw havo-
onderwijs wordt gegeven. Onze school telt ongeveer 600 leerlingen uit Hengelo en 
omliggende plaatsen. Het is een school waar een ‘ons-kent-ons’ sfeer hangt. Dat betekent 
dat iedereen écht gezien wordt bij ons op school en dat veel leerlingen elkaar onderling leren 
kennen. Onze docenten zijn erg betrokken en behulpzaam. Op die manier is er veel 
persoonlijke aandacht voor iedere leerling die bij ons komt, zowel in de les als daarbuiten.  

Wij geven op Avila College les op basis van een flexrooster. Je hebt drie vaklessen per dag 
en daarnaast is er ruimte om 5 flexuren per week zelf in te vullen.. 

Minder reguliere lessen, meer keuzemogelijkheden. 

Kern van het flexrooster is dat er drie reguliere vakken op een dag worden gegeven. Deze 
lessen duren 80 minuten en worden steeds gevolgd door een pauze. Ze hebben een vaste 
plek in het rooster. Daarnaast is het verplicht om per week vijf zgn. flexuren van 40 minuten 
te volgen. 
De flexuren kunnen ’s ochtends voor de reguliere vakken of ’s middags na de vaste vakken 
worden gevolgd. Leerlingen mogen zelf de flexuren kiezen, als ze er maar minimaal 5 per 
week hebben gevolgd. 

Het Avila College heeft in de afgelopen jaren goede resultaten bij eindexamens en 
doorstroomcijfers laten zien. Daar zijn de leerlingen trots op, en wij ook. Kortom: 
Avila College is voor mavo- en havo-leerlingen de perfecte startplaats binnen Scholengroep 
Carmel Hengelo en biedt veel mogelijkheden richting mavo, havo, mbo en hbo. Er zit altijd 
een passende leerweg bij. 
 

HET AVILA COLLEGE IN ÉÉN OOGOPSLAG: 

• Voor leerlingen met een mavo/havo-advies (TH-advies) 
• Flexrooster: minder reguliere lessen, 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 (geen leerfabriek) 
• Kennen en gekend worden 

 
Avila College 
Deurningerstraat 67 
7557 HB HENGELO 

T. (074) 245 77 88 

avilacollege@carmelhengelo.nl 
www.avilacollege.nl 
t @avilacollege 
f facebook.com/avilacollege 
i @avilacollege_hengelo 
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