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Anna



Welkom
Weet je wat je later worden wil? Misschien wel, 
maar grote kans dat je het nog niet weet. Dat hoeft
ook niet, want bij Anna TMAVO (ook met LWOO) 
heb je nog alle tijd om je keuze te bepalen.  
Samen met jou zorgen we ervoor dat je een goed
diploma krijgt, waarmee je alle kanten op kunt: 
naar het MBO of naar het HAVO. Kies dus nu voor
Anna TMAVO. Leuk kennis te maken…
 

@anna TMAVO



@
anna

‘We geven veel persoonlijke aandacht. 
Het gaat om de leerling.’ 
Rozan de Wit, docente Back & Stage



Een eigen school binnen de school

Als je naar Anna TMAVO gaat, krijg je les op onze school aan de 

Harmonielaan. Daar hebben we een eigen plek voor onze MAVO- 

leerlingen ingericht. Met eigen leslokalen en ook met een eigen 

docententeam. Zie het als een school binnen de school: knus, 

vertrouwd en kleinschalig. De ideale plek om je schouders te 

zetten onder een uitdagende MAVO-opleiding.

Hoe ziet die opleiding eruit? Voor een deel gaat het natuurlijk    

om theoretische lessen. Heb je extra begeleiding nodig? Geen 

probleem. Wij helpen je daarbij. Bovendien is de TMAVO 

opleiding er ook voor LWOO leerlingen.

Bij Anna TMAVO krijg je ook het vak Technologie. Binnen dat    

vak doe je verschillende projecten en snuffel je aan allerlei 

beroepsgerichte vakken. Wist je dat de meeste leerlingen met 

een MAVO diploma voor een vervolgopleiding op het Middelbaar

Beroepsonderwijs (MBO) kiezen? Die snuffellessen zijn dus      

heel belangrijk.



‘Je mag jezelf zijn 
op het Anna’

Melisa Kaplan en Ine Balfoort (15 jaar)
3GT (3e klas TMAVO)

‘Werkstukken en presentaties moeten we 

vaak in het Engels doen. Dat is spannend 

maar ook erg leuk’. Ine: ‘En als je vragen 

hebt kun je altijd aankloppen bij je leraar 

of mentor. Zij helpen je graag.’ Melisa vindt 

Technologie het leukste vak. ‘Ik vind het 

leuk om met de computer te werken. Bij 

Technologie doen we dit heel veel. Dat is 

handig voor later.’

Melisa en Ine @anna



How Anna are you?

Anna TMAVO geeft tweetalig onderwijs. Tijdens een derde van je

lestijd spreek en hoor je Engels. Dat is best wennen in het begin, 

maar je zult merken dat je binnen de kortste keren al heel wat  

kunt in het Engels.

Engels is natuurlijk hartstikke belangrijk voor je            

vervolgopleiding en voor je latere werk. Het is ook heel leuk.     

Op Anna TMAVO kun je meedoen aan internationale projecten  

en uitwisselingsprogramma’s. Je leert ook leerlingen van 

buitenlandse scholen kennen. How about that! De wereld is van 

jou…



Youssra Essakali, (14 jaar)
3GT (3e klas TMAVO)

‘Je leert veel’

‘De eerste keer dat ik hier kwam was erg 

spannend. Er zijn veel meer lokalen en 

kinderen dan op de basisschool. Maar 

je leert elkaar snel kennen. Het is een 

gezellige school. En ik vind leren niet 

erg om te doen. Al zijn de vakken in het 

Engels soms wel moeilijk. Gelukkig legt 

de docent het dan nog een keer goed uit 

en anders ga ik naar bijles.’

Youssra @anna



Microsoft IT Academy

Op Anna TMAVO gaan we in de komende jaren in onze lessen 

steeds meer doen met digiborden, computers en tablets.                      

De leerstof wordt steeds meer digitaal aangeboden. Daarmee kun

je op je eigen manier leren. De lessen worden op deze manier 

zoveel mogelijk op jou afgestemd. 

Anna TMAVO is net zoals de andere Anna opleidingen een 

Microsoft IT Academy. We werken samen met Microsoft om je de 

best mogelijke voorbereiding te geven als het om het werken met 

computers gaat. De wereld staat per slot van rekening niet stil. Jij 

ook niet. Dus Anna TMAVO al helemaal niet!



Anna maakt het verschil

Wist je dat we de afgelopen jaren een heel hoog slagings-

percentage hadden? Dat is natuurlijk geweldig! Dat willen 

we graag elk jaar herhalen. Daarom helpen we je met een 

fijne en veilige schoolomgeving, met prikkelende lessen van 

docenten  die je echt verder willen helpen. We werken met een 

continurooster zodat je elke dag op hetzelfde tijdstip start en 

eindigt met je lessen. Je sluit de dag af met een keuzewerktijduur 

waarin je je talenten verder kunt ontwikkelen of waarbinnen je 

extra hulp kunt krijgen. Je kunt dit uur ook gebruiken om vast 

huiswerk te maken. We zijn daarmee een huiswerkarme school. 

Het zal best hard werken worden op Anna TMAVO, maar er 

is ook ruimte genoeg voor leuke dingen. Denk maar aan alle 

internationale activiteiten. Aan de vele projecten. En wie weet 

kun je meedoen aan de talentlessen van de Lucia Marthas 

Dansacademie. Leren is leuk bij Anna TMAVO. Werken aan je 

toekomst is leuk. Kom naar Anna TMAVO en je zult het zien!

Check: www.hoeannabenjij.nl

100%geslaagd
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Maak kennis 

@anna 

op vrijdag 

7 februari 2014 

van 

16.00 uur tot 

19.30 uur

Harmonielaan 1  3438 ED  Nieuwegein  T. 030 604 53 44
info-harmonielaan@annavanrijn.nl
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