Door ouders:
Waarom zouden u en uw kind voor MAVO Doorn kiezen?
Nu kunnen wij u wel vertellen waarom MAVO Doorn een goede keuze is, maar het is veel beter om
een paar ouders van(oud)leerlingen te laten vertellen wat hun ervaringen zijn:
Fred van Beek (vader van oud-leerling Finn):
” Vorig jaar heeft mijn zoon VMBO TL op MAVO Doorn afgerond. Mijn zoon en ik kijken erg positief
terug naar zijn tijd op MAVO Doorn. De sfeer op school is erg goed en vanwege de relatieve
kleinschaligheid zeer persoonlijk. Toen mijn zoon in een wat mindere fase zat is dat goed begeleid en
heb ik veel waardering gekregen voor de wijze waarop ik op de hoogte werd gehouden en e.e.a.
bespreekbaar kon maken. Persoonlijkheid, vriendelijkheid, interesse en positieve kleinschaligheid
beschrijven voor mij de school het beste.”
Erwin A. Kamp (vader van oud-leerling Joshua):
“Ik merk nu Joshua al weer bijna een half jaar van school is, hoe hij het bij jullie naar de zin heeft
gehad. MAVO Doorn was voor hem in deze levensfase het beste wat hem is overkomen. Ik heb het
vaak met Joshua over school gehad. Drie positieve punten springen er uit:
1. MAVO Doorn was voor Joshua overzichtelijk en persoonlijk. Geen leerfabriek maar
laagdrempelig contact met docenten;
2. Joshua heeft altijd graag met klasgenoten meegewerkt aan activiteiten buiten de les om
zoals andere jongere leerlingen begeleiden en het verzorgen van muziek en geluid bij feesten.
Hij kreeg daar van school de ruimte voor en werd hierom ook gewaardeerd;
3. Joshua gaat nu naar de IVA in Driebergen (MBO). De basis hiervoor is gelegd bij Schoonoord
MAVO Doorn.
Hij denkt nog vaak terug aan zijn prettige schooltijd bij jullie.”
Maar niet alleen ouders van oud leerlingen delen hun ervaringen:

Ad van de Lisdonk (vader van Pepijn uit D1d):
In de eerste plaats valt de persoonlijke betrokkenheid van staf en docenten op. De medewerkers
weten wie je bent en welk kind bij je hoort. Deze aandacht voor elkaar vind je ook terug in de manier
waarop wordt lesgegeven. Veel opdrachten in groepsverband waarbij kinderen leren samen werken
en verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de eigen prestatie als de groepsprestatie. Sociaal en
solidair gedrag is in deze tijden van individualisme en vervreemding een geruststellende en
opbeurende gedachte. Daarnaast is de school schoon en veilig en is er een gezonde balans tussen
gezellig en presteren.
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René en Jennemieke (ouders van Marrit van Vianen leerjaar 2015-2016 Brugklas)
Wij willen aan jullie gehele team de complimenten maken voor het FANTASTISCHE eerste jaar dat
onze dochter (Marrit van Vianen) op MAVO Doorn heeft doorgemaakt. Zij gaat elke dag met plezier
naar school en hoewel ze soms beste moeite heeft met vakken, blijft ze plezier houden in school en
het leren. Ze geniet van de school en de extra activiteiten die jullie aanbieden. Ze voelt zich veilig en is
als een spin in haar eigen web.
Positief gewaardeerd worden de talentklassen, de betrokkenheid van de leerkrachten en dat er
binnen de vele vakken niet alleen getoetst wordt aan de hand van “schriftelijke” opdrachten. Mooie
voorbeelden zijn het ontwerpen van een spel voor NASK of ontwerpen van een dorp bij Wiskunde.
Leuk om te zien dat de meervoudige intelligentie ook binnen deze vakken haar weg vindt.
Positief is verder:
- Weinig lesuitval en de verdeling van de leerlingen over andere klassen
- Het werken aan projecten zoals King Arthur
- Direct contact bij afwezigheid (dus een leerling valt op als deze niet op school verschijnt)
- Goede spreiding van “drukte” bij toetsen
- Ruimte voor maken van huiswerk in de lessen
- Overzichtelijkheid bijvoorbeeld bij Wiskunde waaraan gewerkt wordt gedurende het jaar
- Magister is overzichtelijk en wordt door de docenten uitstekend gevuld en bijgehouden.
- Duidelijkheid vanuit de coördinatie van het eerste jaar (informatie, nieuwsbrieven).
Vooral zo doorgaan en nogmaals dank voor een mooi jaar. Jullie krijgen van ons het eindcijfer 9!

Karen Spierenburg (moeder Jona leerling klas D1A en Ilir (oud-leerling)
2010, de oudste van mijn 3 kinderen moeten een keuze gaan maken voor middelbaar onderwijs. Een
nieuwe stap, ook in mijn leven als ouder. Voor Ilir was het na 2 scholen bezocht te hebben duidelijk,
hij wilde de sportklas en dus werd het MAVO Doorn. Wat ben ik blij dat hij toen deze keuze maakte.
Voor zover dat als puber mogelijk is ging hij altijd met “plezier” naar school. Zelfs toen hij door
persoonlijke omstandigheden een tijd minder goed in zijn vel zat. Ilir voelde zich veilig op school.
Leerlingen worden echt gezien, mijn zoon voelde zich altijd serieus genomen en had een goede band
met de meeste docenten (natuurlijk zitten er altijd bij die wat minder aansluiten, docenten zijn per
slot ook maar mens). Voor mij als ouder was het ook zeker in de tijd waarin zoonlief kwetsbaar was
erg fijn om te ervaren dat de lijnen met school erg kort zijn en dat de docenten erg betrokken zijn.
De oudste ontving in 2014 zijn TL-diploma met een mooie cijferlijst. En wist met hulp en geduld van
zijn mentor wat hij wilde gaan doen. Het werd MBO Social Work. Hij doet het goed, zit in het 2e jaar.
Toen zijn zus in 2016 een keuze moest gaan maken voor middelbaar onderwijs raadde hij haar aan
om naar MAVO Doorn te gaan. Hij begeleidde ons naar de informatieavond. Wat een gezellig
onthaal. Oprechte interesse in hoe het met zoon ging en oprechte interesse in zijn zus. Ook Jona had
de keuze snel gemaakt.
Ook nu in 2016 heb ik nog steeds positieve ervaringen. Ook nu weer betrokken docenten, fijne korte
lijnen met school en vooral van belang: een dochter die echt met plezier naar school gaat. Een
dochter die zich zo goed op school voelt dat ze zelfs in de periode dat haar vader steeds zieker wordt
en uiteindelijk overlijdt naar school blijft gaan. Een bijzondere prestatie van dochter, maar zeker ook
van het team van MAVO Doorn om iemand die pas 2-3 maanden in de brugklas zit zich kennelijk zo
vertrouwd en veilig op school te laten voelen!
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