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Over de mavo

Mavo is de theoretische
leerweg van het voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs.
We bereiden je voor op een
beroepsopleiding in het mbo.
Met je mavo-diploma kun je
starten op het hoogste niveau
van het mbo. Je kunt ook
doorstromen naar de havo.
Een mavo-opleiding duurt vier
jaar.

Ons aanbod

Mavo
Onderbouw mavo/havo in
samenwerking met het
Mgr. Frencken College
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Wij zijn Curio
effent
Ben je op zoek naar een leuke
school met een fijne sfeer, waar
iedereen elkaar kent? Een school
waar je je veilig voelt en elkaar
helpt? Een school waar je elkaar
respecteert en je jezelf mag zijn?
Dan pas je helemaal bij ons.
Welkom bij Curio effent: de mavo
in Oosterhout waar je je thuis
voelt.

Curio

Op Curio effent kent
iedereen elkaar

De wereld om ons heen verandert
snel. Dus gebruiken we de
kennis van vandaag om je de
vaardigheden te leren, waarmee
je de toekomst aankunt. We leren
je om de juiste vragen te stellen en
daar snel en goed de antwoorden
bij te vinden. Onze vmbo- en mboscholen sluiten perfect op elkaar
aan én werken samen. Dat maakt
de overstap makkelijk.

Wij zijn onderdeel van Curio.
Onze vmbo- en mbo-scholen
zijn veelkleurig en divers. Net als
onze leerlingen. Curio staat voor
‘nieuwsgierigheid’. Dat is de basis
om iets te willen leren. Willen
weten hoe het zit. En daar iets mee
doen. Ontdekken. Onderzoeken.
Oefenen. Net zo lang tot je het
weet of kunt.

Omdat we al zoveel jaren actief
zijn in West-Brabant, hebben
we veel contacten in het lokale
werkveld. Daardoor kunnen we
bedrijfsbezoeken, stages en echte
projectopdrachten bieden waarin
je de praktijk kunt verkennen. En
onderzoeken of die klopt met wat
je geleerd hebt. Want een Curioleerling is en blijft nieuwsgierig.
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Ons onderwijs
Je kunt op veel verschillende manieren leren.
Bijvoorbeeld door een boek te lezen of naar een
spannend verhaal te luisteren. Maar leren kan
ook in de buitenlucht, binnen bedrijven, in
groepswerk of via een iPad. Met een iPad kun je
werken op je eigen niveau. Zo word je meer
uitgedaagd, of krijg je juist wat meer ondersteuning. Wij gaan voor die combinatie van leren,
want juist afwisseling maakt het leren leuker.

4

SUCCESVOLLE MAVO/
HAVO-BRUGPERIODE
Heb jij een mavo/havo-advies
van de basisschool? Schrijf je
dan in voor de tweejarige mavo/
havo-brugperiode op Curio
effent. Binnen twee jaar groei je
stap voor stap naar het havoniveau. Een succesroute: ruim
45% van de leerlingen maakt een
geslaagde overstap. Je kunt
natuurlijk ook na je eindexamen
mavo doorstromen naar de
havo.

Sinds dit jaar hebben we een
superleuk nieuw programma in
klas 3. Aan het eind van klas 2
kijken we samen wat jij leuk vindt.
En wat juist niet.
Je mag extra vakken volgen en
vakken die je lastig vindt, kun je
schrappen. In klas 3 zijn er drie
richtingen die je kunt opgaan. Je
échte examenpakket kies je pas
in klas 4. Curio effent heeft nog
steeds de grootste keuze in de
regio. Met examenvakken zoals
muziek, lichamelijke opvoeding,
scheikunde en Frans.

EEN NIEUW EN SUPERLEUK PROGRAMMA IN
KLAS 3

En dacht jij dat mavo alleen
theoretisch is? Bij ons niet! In klas
3 krijg je les op een geheel
nieuwe manier. Daarmee lopen
we vooruit op de landelijke
plannen: meer praktijk in de
theoretische opleidingen.
Een dag per week ga je aan
de slag met heel praktische
opdrachten. Voor échte
opdrachtgevers. Bijvoorbeeld
voor de gemeente die op zoek is
naar een goede oplossing voor
een probleem. Dat betekent veel
overleggen en veel opzoeken.
Maar ook goed luisteren, het
nieuws volgen en je creativiteit
gebruiken. Allemaal
vaardigheden die je goed op
jouw toekomst voorbereiden.

We geven onze leerlingen een
goede en brede basis met veel
vakken. Op die manier houd je
alle opties zo lang mogelijk open.
Maar zestien examenvakken
meenemen tot en met klas 4, is
niet meer van deze tijd. Ook
vinden we het belangrijk, dat je
uitblinkt in je sterke kanten. Daar
word je vrolijk van. En lekker
nieuwsgierig. Daarom kiest Curio
effent voor een mix.

We kiezen thema’s die passen bij
de vier mbo-profielen: zorg en
welzijn, economie, groen en
techniek. Heb je nog geen
voorkeur? Geen paniek. Je leert
de profielen eerst kennen in klas
3. Daarna weet je wat je
interessant vindt. Deze manier
van les krijgen is niet alleen heel
leuk. Het help je ook bij het kiezen
van de juiste vervolgopleiding.

OP WEG NAAR JOUW
TOEKOMST
In het eerste jaar start je al met
loopbaanoriëntatie. Je ontdekt
wat je goed kunt en wat je leuk
vindt. Gedurende jouw schooltijd
bezoek je bedrijven. Ook werk je
mee aan verschillende projecten,
zoals het #WeCare-project,
het project Werk en Wonen en
de wekelijkse projectdagen in
klas 3. Zo leer je welke vervolgopleidingen en beroepen het
beste bij jou passen.
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Wat wordt jouw
volgende stap?
Met een diploma van Curio effent kun je naar
elk mbo of naar de havo. We hebben goede
contacten met mbo-opleidingen in de regio.
Als je van school gaat, weet je wat je interessant vindt en wat jouw sterke kanten zijn. Met
een diploma van Curio effent ben je klaar voor
de volgende stap.

6

Waarom
Curio effent?
✔ Mavo/havo-brugperiode
✔ Gezellige school met fijne sfeer
✔ 	Vanaf klas 1 werken met een iPad
✔ 	Loopbaanoriëntatie vanaf het
eerste leerjaar
✔ Leren op verschillende manieren
✔ Nieuw en superleuk programma
in klas 3
✔ Leuke schoolactiviteiten
✔ 	Projecten in samenwerking met
bedrijven en mbo-scholen
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Kom je
kennismaken?
Kom proeven en beleven

Zit je in groep 8? Kom dan gezellig een avondje langs op onze school.
Het programma begint om 18.30 uur en duurt tot 20.15 uur.
Vraag of je ouders je kunnen brengen en halen. Dan kun je op je
gemak een kijkje nemen in ons gebouw. En je mag een paar lessen
volgen. Een leuke manier om Curio effent te leren kennen.
Heb je daar ook zin in? Ga dan naar de website om je aan te melden.
Je bent van harte welkom op een van de volgende avonden:
Maandag 9 november
Dinsdag 10 november
Woensdag 25 november
Donderdag 26 november

Vip-rondleiding

Je kunt je samen met je ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor een
vip-rondleiding op onze school. Meld je aan op curio.nl/effent.
Liever een digitale rondleiding? Dat kan. Ga ook daarvoor naar
onze website.

Open dag

Zaterdag 30 januari van 09.30 tot 13.30 uur.
Kijk voor de actuele informatie op de website.

Contact

Curio effent
Kruidenlaan 19
4907 AA Oosterhout NB
t 0162 453 727
e effent@curio.nl
Volg ons op:
curio.effent
curio.effent
curio.nl/effent

