HAVEN HAVO

Kom je ook?
Wil je meer weten?

Informatieavond

Al je vragen over de Haven Havo

• Dinsdag 10 november 2020

kun je stellen aan mevrouw Loth,

19.00 - 20.30 uur

R.Y.Loth@stc-r.nl en
010 - 429 02 66

Open dag

• Zaterdag 30 januari 2021
10.00 - 15.00 uur

Open dag Light

• Woensdag 10 februari 2021
14.00 - 17.00 uur

Meeloopochtenden

• Woensdag 13 januari 2021
09.00 - 12.30 uur

Bekijk de video over

• Woensdag 10 februari 2021

vmbo-stc.nl/havenhavo

facebook.com/havenhavo010

de Haven Havo

09.00 - 12.30 uur

Inschrijven

We volgen De OverstapRoute van
Koers VO, www.koersvo.nl. Je bent
de hele inschrijfperiode ‘s middags
van harte welkom. Tijdens de open
dagen kun je je ook inschrijven.

Toelating

THEORIE EN PRAKTIJK
ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN
TECHNIEK EN TECHNOLOGIE

Heb je een havo-, havo/ vwo- of
vwo-advies? Dan ben je van harte
welkom bij de Haven Havo.

Overstappen

Zit je al op de havo of het vwo en wil
je overstappen naar de Haven Havo?
Of doe je eindexamen op de mavo
en wil je volgend jaar verder op de
Haven Havo? Bel naar de school, dan
bespreken we de mogelijkheden.

“

Leren kan ik best goed. Op de
Haven Havo leer ik niet alleen uit
boeken, maar ook door projecten en
praktijklessen. Ik heb bijvoorbeeld
een film gemaakt voor Nederlands,
een aardrijkskundeles met
ozo-botjes gedaan en de arm van
een hijskraan geprogrammeerd
bij Onderzoek & Ontwerpen.

30 JANUARI 2021

OPEN DAG!

”
DE HAVEN HAVO IS EEN SAMENWERKING VAN CVO EN STC GROUP

Haven Havo

Elke dag is anders
Geen dag is hetzelfde op de Haven Havo.
Je school staat in het havengebied, op de
Anthony Fokkerweg. Schepen varen af en
aan, vrachtwagens rijden langs om hun
lading op te pikken en in de verte hoor je
het geluid van de goederentrein.
Misschien ga jij hier later wel werken.

De Haven Havo is dé school voor
jou als je van leren houdt én graag
praktisch bezig bent. Drie dagen per
week volg je theoretische vakken
en twee dagen per week heb je
praktijkopdrachten bij het vak
Onderzoek & Ontwerpen (O&O).
Zo leer je alles wat je op elke
andere havo ook leert en doe je veel
praktische kennis op, bijvoorbeeld
over moderne technologieën die in
en om de haven gebruikt worden.
We vinden het belangrijk dat je veel
ontdekt en leert, zodat je het beste
uit jezelf haalt. Jij ook?
Kom naar de open dag!

Bijzonder
•	De Haven Havo is de enige school
in Nederland waar je 16 uur per
week praktijklessen krijgt
• O
 nderzoek & Ontwerpen (O&O)
wordt in alle lessen gebruikt,
niet alleen in de bètavakken
•	Op de Haven Havo krijg je in
het eerste jaar al Duits
•	Het is de enige vo-school waar
digitale geletterdheid in het
curriculum is opgenomen

Een voorsprong
met de Haven
Havo
De Haven Havo is een samenwerking
van CBSplus en het STC vmbo college.
Alle lessen krijg je in het gebouw van
het STC aan de Anthony Fokkerweg.
Natuurlijk worden de havo-lessen
gegeven door havo-docenten. De
Haven Havo is een voorbeeld van
toekomstbestendig onderwijs: door
slim samen te werken en kennis,
ervaringen en faciliteiten te delen,
krijgen havo-leerlingen een
voorsprong!

Leren én doen

In je rooster staan 16 praktijklessen per
week. In die uren werk je aan projecten uit
de wereld om je heen. Dat is elke keer iets
anders. Het begint altijd met een vraag van
een bedrijf of een organisatie uit de haven.
Een bedrijf wil bijvoorbeeld efficiënter
werken. Of een bedrijf vraagt zich af of ze
met hun afval iets duurzaams kunnen doen.
Je gaat dan met een groepje klasgenoten
onderzoek doen op internet, verzamelt
informatie, schrijft een verslag, bedenkt een
oplossing en voert die uit of geeft een
presentatie over de resultaten. Misschien
wel in het Engels! Bij deze projecten heb je
kennis van verschillende vakken nodig,
bijvoorbeeld van taal en wiskunde.

En misschien ook wel van aardrijkskunde en
natuurkunde. Of van geschiedenis. Je leert
ook om ontwerpen zelf te maken. Dat doe
je met moderne technologieën die in en
om de haven gebruikt worden, zoals
ontwerpprogramma’s, 3D-printers,
lasersnijders en ozobotjes. Door het
onderwijs slim te organiseren krijg je alle
lessen die je op elke andere havo ook krijgt
en blijft er ruimte over voor praktijklessen.

Op deze manier ontwikkel je vaardigheden
die steeds belangrijker worden, zoals
creativiteit, ondernemendheid,
samenwerken, inventiviteit, communicatie,
projectmatig werken, organiseren en 
proces- en kennisgericht werken.
Dit noemen we ook wel 21e-eeuwse
vaardigheden.

Op de Haven Havo ga je
regelmatig de klas uit.
Bijvoorbeeld naar het open
leercentrum De brug, wat een
soort laboratorium voor ideeën
is. Of je bezoekt een bedrijf,
gaat varen met zeilschip de
Eendracht of op wintersport.

