i-AVO
Structuurklas

Kies voor Guido!

Aangenaam: Guido

i-AVO
Heb jij een rustige en overzichtelijke omgeving nodig,

In een veilige, warme scholengemeenschap dagen we je steeds
weer uit met nieuwe kennis, nieuwe
ervaringen en met alle moderne
leermiddelen die voorhanden zijn.
We vragen creativiteit, zelfstandigheid
en eigen verantwoordelijkheid van je.
Maar natuurlijk als je elkaar nodig hebt,
dan zijn we er voor elkaar. En we doen
wat we zeggen. Dat is wel zo duidelijk!

bijvoorbeeld omdat jij moeite hebt om het tempo bij te
houden of om je werk te organiseren, dan is onze i-Avo klas
misschien wel wat voor je. i-Avo staat voor: (meer) Individueel
Algemeen Voortgezet Onderwijs. De manier waarop we in de
i-Avo klas werken helpt je te wennen aan de overstap naar de
middelbare school en omdat de klassen kleiner zijn, is er nog
meer ruimte voor persoonlijke aandacht van de docent en
mentor.
We bieden jou structuur doordat:
• je les krijgt in een overzichtelijke leeromgeving;
• de i-Avo klas maximaal 18 leerlingen heeft;
• elke morgen de dag wordt voorbesproken, je weet dan
precies wat je die dag te doen staat;
• je, als het nodig is, gebruik kunt maken van een rustige,
prikkelarme time-out plek;
• je in de pauzes is in de ruimte mag blijven waar je lokaal is;
• de docent je meer uitleg kan geven als dat voor jou nodig is;
• je altijd les hebt van een aantal dezelfde docenten, op die
manier kun je eenvoudig wat aan je docent vragen of met
hem of haar overleggen;

gelooft

Naast je mentor en de vaste groep docenten van wie je les

Meer weten?

krijgt, kun je ook hulp krijgen van mensen die gespecialiseerd

Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij Jan Verhoef,

zijn om jou zo goed mogelijk te helpen. Denk bijvoorbeeld aan

ondersteuningscoördinator jverhoef@guido.nl.

een studiebegeleider, counselor, orthopedagoog of decaan.

Structuurklas in het derde leerjaar
Een vervolg op de i-Avo kan de structuurklas in havo 3 zijn.
In de structuurklas is er ruimte voor extra aandacht. Dat
kan je helpen om de overstap te maken naar de bovenbouw
en uiteindelijk de route naar het eindexamen met succes
af te kunnen ronden. De structuurklas heeft maximaal 22
leerlingen.
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