
Thuis op 
CBSplus & Zuidermavo-havo!
Gepersonaliseerd leren
op mavo- & havoniveau



Een persoonlijke coach
Met je coach bespreek je elke week hoe 
het gaat op school, wat er goed is gegaan 
en wat er beter kan. Samen bepalen jullie 
jouw persoonlijke leerdoelen en maken jullie 
afspraken welke stappen je onderneemt om 
deze te kunnen bereiken. Zo bepaal je dus zelf 
het tempo en niveau dat bij je past. 

Beste leerling,  

Je basisschooltijd zit er bijna op: tijd om een middelbare school te kiezen. Ben je op 
zoek naar een school die jou kan stimuleren om het beste uit jezelf te halen? Kom 
dan naar CBSplus & Zuidermavo-havo in Rotterdam-Zuid! Vanaf komend schooljaar 
gaan wij samen verder als één school. Op onze school kun je de gemengde leerweg, 
mavo (theoretische leerweg) en havo volgen. 

We zijn een school die veel persoonlijke aandacht aan iedere leerling biedt. De 
docenten kennen je en weten wie jij bent. We besteden veel aandacht aan hoe we 
met elkaar omgaan. Met succes: de sfeer op onze school is gezellig en veilig. We zijn 
een open christelijke school. Dat betekent dat we een school zijn met een christelijke 
grondslag die openstaat voor leerlingen met verschillende achtergronden. Iedereen 
is welkom en hoort erbij!



Gepersonaliseerd leren
Wil je eigenaar zijn van je eigen leerproces en 
kunnen bepalen aan welke leerdoelen je gaat 
werken? Bij ons op school kan dat. Samen met je 
coach kijk je elke week welk vak goed gaat en wat 
je nog te leren hebt. Zo kan je je eigen leerroute 
bepalen samen met je coach en ouders. 

Huiswerk maken op school
Op onze school kun je een groot deel van je 
huiswerk op school maken. Je doet dat onder 
begeleiding van een docent, zelfstandig of samen 
met andere leerlingen. Tijdens de lessen wordt 
hiervoor ruimte gemaakt.  

Onderzoek & Ontwerpen
Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen leer je vooral 
door te dóen. Het hele schooljaar werk je aan leuke 
en leerzame projecten waarin je actief bezig bent. 
Uiteraard werk je ook samen met je klasgenoten. 
Zo kom je erachter waar je interesses en talenten 
liggen en leer je die te ontwikkelen. Natuurlijk 
begeleiden wij je om te kiezen. 

Thema’s die bij het vak Onderzoek & Ontwerpen 
aan bod komen zijn: 

• Sport  
• Technologie 
• Kunst  
• Natuur en omgeving
• Muziek en drama

“Wist je dat? 
Bij ons kan je 
een mavo- én 
havodiploma 

halen.”



Klaar voor de toekomst,
aandacht voor nu
In 2025 krijgen wij een compleet nieuw schoolgebouw 
in het Stadionpark, pal naast De Kuip. Een plek waar 
ook jij, als nieuwe leerling, je thuis zult voelen. Onze 
kracht blijft betrokkenheid en persoonlijke aandacht 
met gepersonaliseerd leren en veel aandacht voor sport 
en technologie. Een school voor mavo & havo en in de 
toekomst ook vwo-onderwijs. Op deze school krijgen 
leerlingen nu en in de toekomst volop kansen om te 
groeien binnen het onderwijs! 

Tot die tijd zijn wij gehuisvest in het mooie en 
monumentale schoolgebouw aan de Grift 30 in 
Rotterdam. De locatie waar CBSplus & Zuidermavo-havo 
samen één school vormen. 

Hebben jij of je ouders vragen over onze school, neem 
dan gerust contact op met ons via 
zuidermavo@cvo-portus.nl.  

Samen leven, 
samen leren, 

samen kiezen!



Ouders
Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor ons. Je coach 
heeft regelmatig persoonlijk contact met thuis. 
Daarnaast organiseren we themabijeenkomsten voor 
ouders en hebben een actieve ouderkring. Wij zijn trots 
op onze samenwerking met ouders.  

Examen doen in sport
Houd je van sporten? Op onze school kun je extra 
sportclinics volgen naast het algemene lesprogramma. 
Je leert vaardigheden (bijv. samenwerken, coachen 
en organiseren) waarvan je een leven lang plezier 
hebt! Vanaf leerjaar drie word je voorbereid op het 
sportexamen (LO2).  

Brugklas
Op onze school kun je de gemengde leerweg, 
mavo (theoretische leerweg) en havo volgen. 
Onze leerlingen zitten twee jaar in heterogene 
klassen, met andere woorden, mavo- & 
havoleerlingen zitten in één groep en volgen 
hun eigen leerroute.  





Leerlingen vertellen...
Nizar
LEERLING KLAS 2

“Ik vind het hier heel erg leuk. Natuurlijk heb je 
huiswerk, maar het is ook heel erg makkelijk om 
nieuwe vrienden te maken op deze school. Er wordt 
hier niet alleen goed onderwijs gegeven, ze hebben 
ook een heerlijke en gezellige kantine! We hebben 
allemaal een persoonlijke coach. Je kunt altijd naar 
hem/haar gaan, als je bijvoorbeeld leeradvies nodig 
hebt of even wilt praten. Mijn coach is echt super 
aardig en respectvol. Als ik een cijfer moest geven, zou 
ik echt een dikke 9 geven en ik maak echt geen grap.”

Selena
LEERLING KLAS 2

“Ik vind het zo leuk op school, omdat de docenten 
goed opletten in de les en ervoor zorgen dat iedereen 
een goede uitleg krijgt. Ik kom graag naar deze 
school, omdat iedereen met elkaar om kan gaan en 
alle leerlingen zijn vrienden met elkaar. De klassen 
onder elkaar zijn ook leuk. Iedereen kent elkaar! Wat 
ik de leukste les vind, is natuur- en scheikunde, omdat 
de docenten je laten experimenteren met stofjes, 
elektriciteit etc. Ik vind het vak leuk, omdat ik het heel 
erg bijzonder vind om te leren hoe alles in elkaar zit.”

Een docent vertelt...
Marcella de Wit
ONDERSTEUNINGSCOÖRDINATOR

“Al ruim 11 jaar ben ik verbonden aan de school en 
zet ik mij in voor ondersteuning aan leerlingen. 
Ik doe dat niet alleen, maar samen met een team 
collega’s. We hebben allemaal onze eigen expertise 
en kunnen zo goed aansluiten bij verschillende 
ondersteuningsvragen. Daarnaast zetten wij ons in, 
om samen met de lesgevende collega’s te zorgen 
voor een prettige en veilige sfeer in de school. Dit 
doen we onder andere door aandacht te besteden aan 
groepsvorming, omgaan met social media, etc. Ik vind 
de sfeer in school zelf erg prettig en werk er na al die 
jaren nog steeds met veel plezier.”

Een ouder vertelt...
Elmas Baykal Temur
KIND IN KLAS 2 MAVO/HAVO

“Toen onze zoon in groep 8 zat, wisten we niet goed 
wat een geschikte middelbare school voor hem kon zijn. 
Wat past het béste bij hem? Waar gaat hij zich op zijn 
gemak en thuis voelen? We zijn toen met de open dag 
komen kijken bij deze school en we voelden ons meteen 
al thuis. We kregen een rondleiding en het voelde gelijk 
heel goed en vertrouwd. Iedereen was vriendelijk en 
alles was heel duidelijk. Onze zoon gaat iedere dag met 
plezier naar school en we horen hem nooit klagen. Dat 
geeft ons als ouders een geruststellend gevoel. En als er 
iets zou zijn dan horen we het meteen. Beter hadden we 
het niet kunnen wensen.”



Alvast binnenkijken?
Wil je alvast virtueel bij onze school 
binnenkijken? Dat kan! Scan de QR-code en 
bekijk onze video’s. 

Tot binnenkort!
Grift 30  
3075 SB Rotterdam  
010 4195772 
zuidermavo@cvo-portus.nl 
www.zuidermavohavo.nl 

Kom je kennismaken met 
onze school?

Open dag 
Woensdag 16 november 2022 van 16.00 tot 20.00 uur.
Vrijdag 27 januari 2023 van 16.00 tot 20.00 uur.

Open lesmiddagen en online informatieavond
voor ouders 
Bekijk onze website www.zuidermavohavo.nl voor de 
actuele data. Inschrijven kan ook via onze website. 

Persoonlijke rondleiding
Maak een afspraak via zuidermavo@cvo-portus.nl.


