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

Beste leerling,

Elke dag anders

Je basisschooltijd zit er bijna op: tijd om een middelbare school te kiezen. Ben je op
zoek naar een school die jou kan stimuleren en houd je van een goede sfeer? Dan
ben je van harte welkom op Zuidermavo in Rotterdam-Zuid! Op onze school kun je
de theoretische, gemengde leerweg, mavo en havo volgen. We zijn een warme, kleine
school en hebben daarom veel persoonlijke aandacht voor iedere leerling.
Op Zuidermavo heb je een vaste coach, met wie je veel contact hebt. De docenten
kennen je en weten wie jij bent. We besteden veel aandacht aan hoe we met
elkaar omgaan. Met succes: de sfeer op Zuidermavo is heel gezellig. 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!

Je eigen, persoonlijke coach

Als je goed in je vel zit, leer je ook goed. We
kijken ernaar uit om jou te helpen jezelf te
ontwikkelen. Met je coach bespreek je om de
week hoe het gaat, wat werkt en wat misschien
beter kan. Samen bepalen jullie jouw
persoonlijke leerdoelen en hoe je die gaat
aanpakken. Zo bepaal je dus zelf het tempo
en niveau dat bij je past. Met elkaar zorgen
we ervoor dat je het maximale uit jezelf haalt
en vergroten we jouw kansen op een mooie
toekomst.

Op Zuidermavo heb je naast een vast rooster de
mogelijkheid om aan het begin en einde van de dag
zelf je uren in te vullen. Zo kun je bijvoorbeeld je
huiswerk maken onder begeleiding van een docent,
die je hierbij extra hulp biedt als je dat nodig
hebt. Aan het einde van de dag kun je kiezen voor
leuke activiteiten op het gebied van sport, kunst,
technologie of drama. Zo kom je erachter waar
je interesses en talenten liggen en leer je die te
ontwikkelen. Natuurlijk helpen wij je om te kiezen.

Huiswerk maken op school

We zeiden het hierboven al: op Zuidermavo 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
en er is aan het begin en einde van de dag tijd om
te leren in de flex-uren die je zelf kunt invullen
naast je vaste rooster.

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

Leren door doen

Op Zuidermavo leer je niet alleen uit boeken, maar
vooral ook door te dóen! Het hele schooljaar werk
je aan leuke en leerzame projecten. Thema’s die
hierbij aan bod komen zijn:
• Sport		
• Technologie
• Kunst		

• Natuur en omgeving
• Geld
• Muziek en drama

Je doet de projecten samen met je klasgenoten.
Je zit niet, zoals bij een vakles, te luisteren naar
de docent, maar gaat zelf aan de slag. Daar leer je
enorm veel van!

Op Zuidermavo
leren we niet
alleen uit boeken,
maar vooral ook
door te dóen!

Klaar voor de toekomst,
aandacht voor nu

Zuidermavo is al jaren gevestigd aan de Fichtestraat 3.
Wij zijn als school trots op onze kleinschaligheid en
persoonlijke aandacht voor leerlingen. Het huidige
gebouw biedt echter niet meer de voorzieningen die
nodig zijn voor onze activiteiten en de onderwijsvernieuwing voor de havo die we voor ogen hebben.
In 2025 krijgen wij een compleet nieuw schoolgebouw
in het Stadionpark. Het nieuwe schoolgebouw in
Stadionpark duurt nog even en daarom verhuizen
we tijdelijk naar het mooie en monumentale
schoolgebouw aan de Grift 30 in Rotterdam.
Dit gebouw heeft voor ons als school veel meer te

bieden en het is een plek waar wij ons onderwijs beter
kunnen realiseren. Gelukkig staat het gebouw ook
nog in de buurt van de Fichtestraat, slechts een paar
honderd meter verderop.
Als school kijken wij erg uit naar deze mooie locatie,
die voor leerlingen meer te bieden heeft. Een gebouw
waar wij verder kunnen bouwen aan ons onderwijs op
mavo- en havoniveau. Een plek waar ook jij, als nieuwe
leerling, je thuis zult voelen. De kracht van Zuidermavo
blijft kleinschaligheid, betrokkenheid en persoonlijke
aandacht.
Hebben jij of je ouders vragen over de nieuwe locatie,
neem dan gerust contact op met de school via
zuidermavo@calvijn.nl.

Ouders

Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor ons.
Als school hebben wij een ouderkring en organiseren
we themabijeenkomsten voor je ouders. Natuurlijk
hebben je coach en je klassenleraar regelmatig
persoonlijk contact met thuis. Ouders vullen elk jaar een
oudertevredenheidsonderzoek in en zij beoordeelden
Zuidermavo afgelopen schooljaar met een gemiddeld
cijfer van een 7,9! Wij zijn ontzettend trots op deze fraaie
score, die laat zien dat we het ook tijdens de corona
lockdown goed hebben gedaan.

Examen doen in sport

Houd je van sporten, dan kun je op Zuidermavo extra
sportlessen volgen naast het algemene lesprogramma.
Vanaf leerjaar drie bereid jij je daarmee voor op het

sportexamen (LO2). Bovendien doe je als
sportieve leerling vaardigheden op waarvan je
een leven lang plezier hebt!

Op Zuidermavo ook havo

In de mavo/havo-stroom bieden we extra
vakken aan, die je voorbereiden op de havo.
Je kunt daardoor bij ons je mavo- én/of
havodiploma halen.

Docenten vertellen...

Ouders vertellen...

Jacqueline van Veldhuizen

Elmas Baykal Temur

“Ik geef al heel lang biologie, de laatste jaren
alleen aan de onderbouwklassen, daarnaast ben
ik ondersteuningscoördinator. Voor mij is het
belangrijk dat leerlingen gezien worden en zich
veilig voelen op school. Dat er extra aandacht en
ondersteuning is voor leerlingen die dat nodig
hebben om ze zo te helpen een goede plek in de
maatschappij te vinden. Ik vind dat wij daar als
Zuidermavo erg sterk in zijn”.

“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? Tijdens een gesprek met een
juffrouw adviseerde zij mij Zuidermavo. Kleinschalig en
veilig moest het zijn. Dat is onderwijs voor onze zoon.
Zo gezegd, zo gedaan. We zijn toen met de open dag
komen kijken op Zuidermavo en bij de ingang stond
mevrouw Verhoef. We voelden ons meteen al welkom
en kregen een rondleiding. Het voelde gelijk heel goed.
Kleinschalig, vertrouwd, allemaal zo vriendelijk en
duidelijk. Inmiddels zit hij in het tweede leerjaar. Tot op
heden hebben we geen enkele dag spijt gehad van onze
keuze. Hij gaat iedere dag met plezier naar school en
we horen hem nooit klagen. Dat geeft ons als ouders
een geruststellend gevoel over Zuidermavo. En als er
iets zou zijn, dan horen we het meteen. Beter hadden
we het niet kunnen wensen. Ik adviseer deze school aan
iedereen die het béste voor zijn of haar kind wil.”

Docent biologie en ondersteuningscoördinator

Quint de Ruijter

docent Lichamelijke Opvoeding en mentor
brugklas

“Ik geef al 15 jaar les op Zuidermavo en je thuis
voelen op deze school is niet zo moeilijk. De school
is overzichtelijk waardoor we elkaar écht zien en er
veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. Je kent
elke leerling bij naam en dat maakt het lesgeven
op Zuidermavo fijn. Ik ben al vele jaren actief als
mentor en klassenleraar in de brugklas en verzorg
samen met mijn collega de sportlessen. Daarnaast
ben ik ook een coach voor zowel leerlingen als
nieuwe docenten en ben ik actief betrokken bij de
organisatie van activiteiten voor de school. Dit geeft
mij als docent veel plezier in het werken op deze
mooie school.”

Kind in klas 2 mavo/havo

Ivo Bouwman

Kind in klas 3 mavo

“Kenmerkend voor Zuidermavo is de persoonlijke
benadering en de beschikbaarheid en toewijding van al
het personeel voor de leerlingen. Wij zijn blij te merken
dat de doelen die de school stelt ook gericht zijn op de
leerling. Ons kind groeit er duidelijk van.”

Alvast binnenkijken?

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

Tot binnenkort op
Zuidermavo-havo!
Fichtestraat 3
3076 RA Rotterdam
010 4195772
zuidermavo@calvijn.nl
www.zuidermavo.nl

Kom je kennismaken met
Zuidermavo-havo?
Open lesmiddagen en online informatieavond
voor ouders
Als school organiseren wij open lesmiddagen voor
leerlingen en een online informatieavond voor ouders.
Bekijk onze website www.zuidermavo.nl voor de
actuele data. Inschrijven kan ook via onze website.
Open dag
Vrijdag 28 januari 2022 van 16.00 tot 20.00 uur.
Persoonlijke rondleiding
Maak een afspraak via zuidermavo@calvijn.nl.

