Vormen van onderwijs:

vmbo-gt

Naam
Locatie
Internet
Levensbeschouwing

: 2College
: Ruivenmavo
: www.2college.nl/ruiven
: RK

Centraal directeur/rector
Contactpersoon brugklas

: Mw. L. Derks
: Mw. ICH Bastings

Lesuren

: geen

Grote pauze

: 12.30 – 13.00 u.

Overblijven

: ja

Aantal leerlingen

: 380

Aantal brugklassen

:3

Openbaar vervoer

: ja

Boekenfonds:

: nee

Open dag

: 22 februari 18.30 u. – 21.00 u.

Aanmeldingsdatum

: 6 maart 2018 en 8 maart 2018

Brochure van de school beschikbaar

: Ja

2College Ruivenmavo is een kleinschalige mavo in Berkel-Enschot.
Ons motto is:
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 mavo-niveau, andere vakken misschien
wel op havo-niveau.
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 dagstart is om 9.30 u. Als je geen coachgesprek hebt, mag je toch al om 8.30 u. komen natuurlijk. Als je
lekker gewerkt hebt, stopt de dag om 14.45 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.
In onze regio zijn wij op dit moment de eerste school.

