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Klaar voor een
nieuwe start?
Dit is de informatiefolder van de Sancta Maria
Mavo, of zoals we steeds vaker ook wel zeggen:
de Sancta. Hierin geven we je een eerste beeld
van onze school. Verder staat er interessante
informatie in die je helpt bij het maken van
een goede keuze voor een nieuwe school.
We hopen dat je ook zeker een kijkje komt
nemen op onze open dag om de Sancta
zelf te zien en ervaren. Als je daarna met je
ouders alles op een rijtje gaat zetten voor je
schoolkeuze, hopen we dat wij jou volgend
schooljaar kunnen verwelkomen als nieuwe
Sanctaleerling.

Tot ziens!
Team Sancta Maria Mavo

Aartshertogenlaan 108 | 5212 CM ‘s-Hertogenbosch
T 073-64 11 712 | E info@desancta.nl

Onze kracht.

rooster.

De organisatie van de school is kleinschalig
en daardoor overzichtelijk voor zowel de
leerlingen als voor de ouders. Naast eigentijds onderwijs en een effectieve, passende
begeleiding, is passie, gedrevenheid en
enthousiasme de éxtra dimensie die je op de
Sancta kunt verwachten. Onze bevlogen
docenten zijn dagelijks bezig het beste uit de
leerlingen te halen. Dit alles in een schoolcultuur waar respect, rust, regelmaat en
resultaat blijvende aandachtspunten zijn.
Een mooi en fris schoolgebouw draagt daar
uiteraard extra aan bij!

De school heeft een 60-minuten rooster. De lestijden voor de onderbouw zijn:
LESTIJDEN
08.00 - 08.30
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30

De leerlingen op de Sancta voelen zich veilig
door verschillende maatregelen zoals onder
andere kluisjes en camera’s.

12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
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15.30 - 16.00
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16.00 - 16.30
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Begin en einde van de dag

Instructie

*D
 e pauzes voor de onder- en bovenbouw zijn gescheiden.

Pauze

Vrij

TEAMMIDDAG
DOCENTENTIJD

Op onze school is het vanzelfsprekend
dat leerlingen, ouders en docenten elkaar
goed kennen; iedereen wordt gekend en
herkend. De communicatielijnen zijn dan
ook erg kort. De website en de mail helpen
hier erg goed bij.

MAANDAG
Inloop met lln

Snuffelmiddag.

Open dag.

De snuffelmiddagen zijn van 14.20 tot
16.00 uur en staan gepland op:
• Woensdag 3 februari 2021
• Woensdag 10 februari 2021
• Woensdag 24 februari 2021

De open dag is op woensdag 20 januari
2021 van 16.00 tot 20.00 uur. Willen jullie de
school op een ander tijdstip bezoeken, dan
kunt u een (telefonische) afspraak maken.

Begeleidingslessen.

Aanmelden.

In het eerste leerjaar wordt er veel
aandacht besteed aan het opbouwen van
studievaardigheden. Er zijn diverse lesuren
ingepland voor begeleiding:

Aanmelden kan op:
• Maandag 8 maart: 15.30 tot 17.00 uur
• Maandag 8 maart: 19.00 tot 20.00 uur
• Dinsdag 9 maart: 15.30 tot 17.00 uur
• Dinsdag 9 maart: 19.00 tot 20.00 uur

•R
 ekenvaardigheden: ondersteunend voor
alle exacte vakken;
•T
 aalvaardigheden: ondersteunend voor
alle talen;
• ICT-vaardigheden: toetsenbordvaardigheid
en omgang met digitale communicatie;
• Mentorles.

Tweede aanmeldronde voor uitgelote
leerlingen:
Donderdag 18 maart: 19.00 tot 20.00 uur
(onder voorbehoud)

SanctaTour.
Speciaal voor ouders organiseren wij
Sanctatours. Dit is een rondleiding door de
school in bedrijf met groepjes van maximaal
5 ouders. Deze staan gepland op:
• Woensdag 3 februari: 10.00 tot 11.00 uur
• Donderdag 4 februari: 09.00 tot 10.00 uur
• Vrijdag 5 februari 10.00 tot 11.00 uur
• Woensdag 10 februari 10.00 tot 11.00 uur
• Donderdag 11 februari 09.00 tot 10.00 uur

“We hebben
regelmatig een
uitstapje. Zo zijn
we laatst op survival
geweest! Gezellig,
maar ook wel zwaar.
Je leert je klasgenoten
kennen en goed
samenwerken!”

“Vanaf het schoolplein
kun je de hele school zien. Ook de
kantine is lekker ruim. Je kunt
tijdens de pauzes dus zowel
binnen als buiten gezellig
bijkletsen met je
klasgenoten.”
“De excursies zijn
altijd extra leuk! Met je hele
klas zo’n uitstapje maken is
supergezellig, maar ook
heel leerzaam.”

www.desancta.nl
Volg ons ook op:

