Vakken op hoger niveau volgen
Meer leren, meer motivatie
Als je vmbo of mavo volgt op
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Pius X College, maar je wilt
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extra uitleg die de rest nog niet krijgt.”

Minder vervelen

Motivatie vergroten

sinds dit schooljaar Engels op havo-

Jolijn van Sluis (13) uit klas 3GT heeft er

Teamleider onderbouw vmbo/mavo

niveau en geschiedenis op mavo-niveau.

al een jaar met extra uitdaging opzitten:

Sanne Gerritsen: “We doen dit vooral om

Die extra uitdaging was ook wel nodig,

“Wiskunde en biologie waren voor mij

de motivatie bij de kinderen te vergroten.
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willen halen. We passen wel op dat we

op een hoger niveau. In de klas krijg ik nu

les, want deze stof ken ik allemaal nog

niet te veel vakken op een hoger niveau
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Trots op jezelf
Fabienne Lindeman (13) uit klas 2B volgt

de cijfers voor andere vakken daar weer
onder lijden. Het moet wel passen.”

“Ik verveel me
nu minder in de les.
Het blijft interessant.”
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“Ik haalde hoge cijfers
en wilde graag meer
leren en er beter
in worden.”
Fabienne Lindeman, 2B
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