VAVO
Word jij de Mondriaan van het
mavo-, havo- of vwo-diploma?

Opleidingen
▪ mavo
▪ mavo 2-jarig traject
▪ mavo-examentraject (1 jaar)
▪ havo
▪ havo 2-jarig traject
▪ havo-examentraject (1 jaar)
▪ vwo
▪ vwo-examentraject (1 jaar)

Tóch geslaagd
Bij VAVO Haaglanden kun je alsnog je mavo (vmbo-tl), havo-,
vwo-diploma of certificaat behalen. Pak je kans en slaag.
VAVO biedt vijf trajecten. Al deze
opleidingen zijn bedoeld voor
leerlingen van 18 jaar en ouder.
Als je 16 of 17 jaar bent, kun je
de opleiding alleen volgen met
toestemming van je vo-school.
▪ Mavo 2-jarig traject
Dit is een dagopleiding. Je doet in
het eerste jaar examen in een deel
van de vakken en de resterende
vakken in het tweede jaar.
▪ Mavo-examentraject (1 jaar)
Dit is een dagopleiding. Bij dit
traject is het mogelijk om je per vak
in te schrijven.

Wist je dat…
je ook één of maar enkele vakken kunt
volgen?

▪ Havo 2-jarig traject
Dit is een dagopleiding. Je doet in
het eerste jaar examen in een deel
van de vakken en de resterende
vakken in het tweede jaar.
▪ Havo-examentraject (1 jaar)
Dit is een dag- en/of
avondopleiding. Bij dit traject is
het mogelijk om je per vak in te
schrijven.
▪ Vwo-examentraject (1 jaar)
Dit is een dag- en/of
avondopleiding. Bij dit traject is
het mogelijk om je per vak in te
schrijven.

vavo

Wat kies jij?
Kijk voor actuele informatie
vavohaaglanden.nl

Christine
Schoolambassadeur
VAVO Haaglanden (mavo-havo-vwo)
Theresiastraat 8
2593 AN Den Haag
(In het gebouw van Inholland)
Tel. 088 666 2760
vavohaaglanden.nl

Pak je kans en slaag bij
VAVO Haaglanden!

Info Avonden
VAVO HAAGLANDEN
De Info Avonden zijn in juni en augustus. Kijk op
vavohaaglanden.nl voor de definitieve data en tijden.

Open Dagen
ROC Mondriaan
▪
▪
▪

DINSDAG
DINSDAG
DINSDAG

10 NOVEMBER 2020 15.00 - 20.00 UUR
2 FEBRUARI 2021
15.00 - 20.00 UUR
9 MAART 2021
15.00 - 20.00 UUR
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TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.

rocmondriaan.nl/opendagen

Als je goed oplet tijdens
de lessen en leert voor
de vakken die je moet
doen, dan lukt het
prima.

