


ANTONIUSMAVO  XL  IS  DE ANTONIUSMAVO  XL  IS  DE 
MAVO-SCHOOL  SPECIAAL MAVO-SCHOOL  SPECIAAL 

VOOR  JOU  ALS  JE  EEN VOOR  JOU  ALS  JE  EEN 
MAVO/HAVO,  MAVO,  OF MAVO/HAVO,  MAVO,  OF 

EEN  DUBBELADVIES EEN  DUBBELADVIES 
KADER/MAVO  HEBT.  KADER/MAVO  HEBT.  

JE  KUNT  KIEZEN  VOOR JE  KUNT  KIEZEN  VOOR 
EEN  PERSOONLIJKE EEN  PERSOONLIJKE 

MBO-ROUTE  OF  6-JARIGE MBO-ROUTE  OF  6-JARIGE 
HAVO-ROUTE.  HAVO-ROUTE.  

HET  ONDERWIJS  SLUIT HET  ONDERWIJS  SLUIT 
NAADLOOS  AAN  OP  HET NAADLOOS  AAN  OP  HET 

ANTONIUSCOLLEGE.ANTONIUSCOLLEGE.

• Positieve, uitdagende aanpak 

• Leren en doen 

• Persoonlijk onderwijs met je eigen leerroute: 

 havo (in 5 of 6 jaar) of mbo

• Flexrooster met studiewerktijd

• Individuele begeleiding 

• D&O: doen en ontdekken wat bij je past 

• Antonius TTT (talent-keuzeprogramma)

• Vaardigheden voor nu en je toekomst

FLEXIBEL LEREN  
EN DOEN OP 
ANTONIUSMAVO XL 
ANTONIUSMAVO XL IS ANDERS DAN ANDERE MAVO’S: 
JE KRIJGT PERSOONLIJK ONDERWIJS, JE GAAT 
LEREN ÉN DOEN, JE DEELT ZELF JE DAG IN MET JE 
FLEXROOSTER EN WE COACHEN JE INTENSIEF. 



LEREN EN DOEN
Leren is leuk als je wat je leert kunt toepassen.  
Op Antoniusmavo XL ga je vanaf klas 1 veel doen.  
Heel bijzonder is dat je ook bij de vakken Nederlands, 
Engels en wiskunde de link legt met jouw eigen wereld:  
Je kookt, presenteert, ontwerpt en gaat naar het 
buitenland. Zo zie je ineens waarom je iets leert.

POSITIEF, 
UITDAGEND
Als je binnenkomt krijg je meteen zin om aan de slag te gaan. 
Dat komt omdat hier zo veel te doen is, omdat we je serieus 
nemen én verantwoordelijkheid geven. Al bij je eerste 
coachgesprek mag jij aangeven wat je al kunt en wat je wilt 
bereiken en hoe je je flexuren wilt gebruiken. Weet je nu al 
zeker dat je naar het mbo wilt? Ga je proberen om in klas 1 of 
2 de overstap te maken naar de havo op het Antoniuscollege? 
Of doe je liever eerst Mavo XL? Het kan allemaal. 

OP ANTONIUS-OP ANTONIUS-
MAVO  XL   MAVO  XL   
KRIJG  JE  KRIJG  JE  
METEEN  ZIN    METEEN  ZIN    
OM  AAN  DE  OM  AAN  DE  
SLAG  TE  SLAG  TE  
GAAN!GAAN!



 

ALTIJD  HEEL  HOGE ALTIJD  HEEL  HOGE 
SLAGINGSPERCENTAGES!SLAGINGSPERCENTAGES!

 

PERSOONLIJK 
ONDERWIJS
Op Antoniusmavo XL is het onderwijs persoonlijk. Dat wil 
zeggen dat je samen met je coach en ouders je leerroute 
uitstippelt. Jullie bekijken wat jouw doelen zijn en hoe 
je je flexuren kunt gebruiken. Bij elk vak werk je op het 
niveau dat jij aankunt: mavo- of havo-niveau. Doordat 
je veel mag uitproberen in de praktijk, ontdek je waar 
je goed in bent en waar je meer van wilt weten. Samen 
bepalen jullie of je doorgaat voor de mbo- of havo-route.



FLEXROOSTER
Zelf je dag indelen! Op Antoniusmavo XL krijg je een 
flexrooster. Je hebt drie vakken per dag van 80 minuten 
met telkens een pauze ertussen. Voor en na de lessen 
kun je zelf je flexuren inplannen. Een flexuur duurt 40 
minuten. Elke week plan je zelf minimaal vijf flexuren 
in (meer mag ook). Je gebruikt ze voor coaching, 
studiewerktijd, extra vakles of voor TTT (Top Talent Tijd).
Benut je al je uren goed, dan heb je geen huiswerk thuis. 
Je bent altijd uiterlijk 15.15 uur klaar. In klas 1 en 2 heb je 
elke dag een huiswerkuur met begeleiding. Aan het begin 
of het einde van de dag. Dat kies je zelf.

FLEXUUR

REGULIERE LES

REGULIERE LES

REGULIERE LES

FLEXUUR

FLEXUUR

pauze

40 minuten

80 minuten

80 minuten

80 minuten

40 minuten

40 minuten

pauze

pauze

ZELF JE DAG 
INDELEN!
Amber en Twan werken met het flexrooster: 

‘Dat flexrooster is echt leuk! Er zijn elke dag drie flexuren. 
Huiswerkuur is verplicht, maar verder mag je zelf weten naar welk 
flexuur je gaat: ’s morgens of ’s middags. Als je iets lastig vindt,  
is er altijd een docent om je uitleg te geven. Vind je bijvoorbeeld 
Engels moeilijk, dan ga je daarheen. Je kunt ook kiezen voor 
stiltetijd of werktijd en soms heb je een gesprek met je coach.
Je hebt het flexrooster, dus je kunt zelf plannen!’

‘Supergoed dat de eerste en tweede klassen soms door elkaar 
zitten in de flexuren. Je ziet dat leerlingen elkaar helpen en 
meer een band krijgen met elkaar. Zo leuk. Misschien is het 
daarom wel zo rustig in die lessen. En ook omdat je een beetje 
zelf kunt bepalen wat je wilt.’ 

‘Een vak duurt wat langer, want je hebt maar drie vakken  
op een dag. Dat is fijn, dan kun je iets ook afmaken.  
Je krijgt ook minder toetsen per dag, dus zit je minder in de 
stress. Wij zijn er echt vóór!’

BENUT JE DE FLEXUREN BENUT JE DE FLEXUREN 
GOED, DAN HEB JE GEEN GOED, DAN HEB JE GEEN 
HUISWERK  THUISHUISWERK  THUIS



INDIVIDUELE 
BEGELEIDING
Een belangrijk persoon in je schoolleven is je persoonlijke 
coach. Jullie praten veel met elkaar, jij en je coach en 
soms ook je ouders. Wat heb je geleerd, wat ging goed, 
wat kan beter? Waar heb je meer oefening of juist 
uitdaging nodig? Maar ook: welke (praktijk)ervaringen 
vond je het leukst, waar ben je trots op, wat wil je nog 
uitproberen, welke (beroeps)richting past bij jou? 

Samen bekijken we welke begeleiding je nodig hebt, 
hoe je je flexuren invult en hoe je persoonlijke leerroute 
eruit gaat zien. Je digitaal portfolio kan je goed helpen 
bij je ontwikkelgesprekken. Het is een soort website 
waarin je alle werkstukken en ervaringen verzamelt die 
jij belangrijk vindt. Je gebruikt foto’s, filmpjes, teksten, 
beoordelingen en certificaten. 

ANTONIUS MAVO  XL ANTONIUS MAVO  XL 
IS  DE  LEUKSTE  MAVO IS  DE  LEUKSTE  MAVO 

JE  KUNT  JE  KUNT  
OVERSTAPPEN OVERSTAPPEN 
NAAR  DE HAVO  NAAR  DE HAVO  
VAN  HET  VAN  HET  
ANTONIUS-ANTONIUS-
COLLEGE  NA   COLLEGE  NA   
1,  2  OF  4 JAAR 1,  2  OF  4 JAAR 



D&O: DOEN EN 
ONTDEKKEN OP 
JOUW MANIER!
Bij D&O ben je bezig met uitdagende, praktische 
opdrachten en activiteiten. Je leert veel vaardigheden en 
intussen maak je kennis met allerlei werkvelden. Zo weet 
je straks precies welke opleiding en welk beroep bij jou 
past. Een paar D&O-thema’s die je in klas 1 en 2 tegen 
kunt komen op de mbo-route:
• Woonwereld
• (H)eerlijk
• In de mode
• Kidzwijs
• Kunst & Zo

De D&O-onderwerpen in klas 1 en 2 voor de havo-route  
sluiten perfect aan op het Antoniuscollege:
• Mavo XL-Technasium 
 onderzoeken, ontwerpen,  

smart technology
• Mavo XL-TTO (Tweetalig Onderwijs)
• Mavo XL-BMO (brede maatschappelijke projecten)

 DE HAVO-ROUTE  DE HAVO-ROUTE 
DOE  JE  IN DOE  JE  IN 
5  OF  6  JAAR   5  OF  6  JAAR   
  

D&O doe je twee jaar. Aan het einde van 
klas 2 maak je de definitieve keuze voor 
de route in klas 3 en 4. Je hebt de volgende 
mogelijkheden:
• De havo-route
• De mbo-route:
 Lifestyle & Ondernemen
• De mbo-route:
 Smart Technology & Design



TTT: 
TOP TALENT TIJD  
Je kunt je flexuren ook gebruiken voor TTT. Je bent dan 
technisch, sportief of creatief bezig met wat jij leuk vindt. 

Je mag onder andere kiezen uit:
• Skills & Personal Development
• Media & Games
• Technical Skills
• Sport & Move
• Looks & Styling
• Green Cooking
• Vocal

VAARDIGHEDEN
VOOR NU 
EN JE TOEKOMST
Op Antoniusmavo XL bouw je systematisch aan 
vaardigheden die je nodig hebt nu en in jouw toekomst. 
Je leert onder meer samenwerken, plannen, presenteren, 
zelfstandig werken, creatief en commercieel denken, 
communiceren en ondernemen. En je bent natuurlijk 
bezig met allerlei digitale vaardigheden. 
Met je coach/docent praat je over wat je goed en minder 
goed kunt, wat je graag doet en waar je meer van zou 
willen weten. Dit geeft je veel zelfvertrouwen en helpt  
je om de goede beroepskeuze te maken.

TTT :  TECHNISCH,  TTT :  TECHNISCH,  
SPORTIEF  OF  CREATIEF  SPORTIEF  OF  CREATIEF  
BEZIG  ZIJN  MET  WAT  BEZIG  ZIJN  MET  WAT  
JIJ  LEUK  VINDTJIJ  LEUK  VINDT



   

MET  MAVO/HAVO, MAVO  MET  MAVO/HAVO, MAVO  
OF  EEN  DUBBELADVIES  OF  EEN  DUBBELADVIES  
KADER/MAVO  BEN  JE   KADER/MAVO  BEN  JE   
VAN   HARTE  WELKOM   VAN   HARTE  WELKOM   
OP  ANTONIUSMAVO  XLOP  ANTONIUSMAVO  XL

Voor alle activiteiten kun 
je je vooraf aanmelden op 
www.antoniusmavoxl.nl/
activiteiten.

KOM KIJKEN 
EN DOE MEE!
Informatieavond voor jou en je ouders
2 november 2022
Reserveer van tevoren een tijdslot.

Open Dag
18 januari 2023
Reserveer van tevoren een tijdslot.

Doe- en Ontdekdag voor groep 8
18 oktober 2022
2 november 2022

Antoniusmavo XL
Groen van Prinsterersingel 49
2805 TD Gouda
tel. 0182 513 822
info@carmelcollegegouda.nl
www.antoniusmavoxl.nl

Aanmelden of meer informatie  
via www.antoniusmavoxl.nl/
activiteiten

Antoniusmavo XL vormt samen met Antoniuscollege 
Gouda het Carmelcollege Gouda, een open 
katholieke scholengemeenschap voor gymnasium, 
vwo, havo, mavo en isk.


