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Van rooster tot schoolgebouw
Het lesrooster wordt door Thamen, 
in samenspraak met het Alkwin, 
gemaakt. Dat wordt zo gedaan, dat je 
ongeveer de helft van de week op het 
Alkwin en de andere helft op Thamen 
les krijgt. Dat is verdeeld in hele of 
in halve dagen. Er is altijd ruim tijd 
om van ‘school te wisselen’ als je ’s 
ochtends op de ene en ’s middags 
op de andere school moet zijn. De 
verbinding tussen Thamen en Alkwin 
is ideaal. Je fietst in vijf minuten via 
de tunnel naar de andere school.

Wordt het mavo- of havo? 
Je volgt het hele jaar het onderwijs
programma van de havo, met bijpas
sende boeken. Gedurende het jaar 
krijg je telkens twee cijfers; voor 
mavo en voor havoniveau. Na een 
jaar besluiten we of je doorstroomt 
naar 2 havo op het Alkwin of 2 mavo 
op Vakcollege Thamen. Deze beslis
sing hangt af van jouw cijfers, maar 
ook van je persoonlijke voorkeur  
en leerstijl. Vrijwel alle jaren gaat  
ongeveer 50% van de leerlingen naar 
2 havo en 50% naar 2 mavo.

Waar sta je ingeschreven?
Officieel sta je ingeschreven bij 
Vakcollege Thamen. Dit betekent dat 
de volgende zaken bij ons op school 
worden geregeld. 

• Schoolboeken & laptop
• Vaste mentor 
• Ouderbijdrage 
•  Introductieweek (natuurlijk maak 

je in die week ook kennis met het 
Alkwin College)

Goede begeleiding 
Zoals eerder gezegd volg je een deel 
van de lessen op het Alkwin en het 
andere deel op Thamen. Dit heeft als 
voordeel dat je beide scholen leert 
kennen. Om alles in goede banen te 
leiden hebben de docententeams het 
hele schooljaar continu contact. 

Meer informatie
Wil je nog meer weten? Of hebben  
je ouders/verzorgers nog vragen? 
Neem dan contact op met:  
Manon van Scheppingen,  
m.vanscheppingen@thamen.nl.

De mavo/havo-klas op Thamen
Een mooie kans

Als nog niet duidelijk is of je naar 

de mavo of de havo gaat, dan  

is de mavo/havoklas een mooie 

kans voor jou. Je krijgt zo een 

jaar de tijd om te zien welk  

niveau het beste bij jou past.

In deze nieuwsbrief bespreken we de belangrijkste onderwerpen over de mavo/
havo-klas. Al ruim 20 jaar bestaat onze mavo/havo-klas 1M1 op het Alkwin 
College én Vakcollege Thamen. Aan het einde van het jaar stroomt een deel 
van deze leerlingen door naar 2 havo en het andere deel naar 2 mavo. Een fijne 
samenwerking, waar we trots op zijn.


