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Inhoud 



 

1. Excellente leerling? 
Ben je klaar voor de start? 

Vanaf klas 2 kun je op de mavo kiezen voor 
mavo excellent. Je kunt een verdiepings- of  
verbredingsopdracht doen voor een vak of 
voor verschillende vakken naar keuze. 

De voorwaarden om te mogen starten met 
mavo excellent zijn: 

 Je staat gemiddeld een 7 voor het vak. 

 Voor het certificaat “excellente leerling” 
dien je vijf sterren te verdienen.  
Voor elk voldoende gemaakte opdracht 
kun je 1 tot 3 sterren verdienen. 

 

Natuurlijk moet je extra werk doen, maar 
door de ervaring die je opdoet, ontwikkel je 
een goede werkhouding en leer je het  
plannen en organiseren van grote  
opdrachten. Dit zal je goed van pas komen 
in de bovenbouw van de mavo. 

 

Ook zal het zeer waarschijnlijk je cijfers ten  
goede komen en dat kan alleen maar hel-
pen bij je schoolexamens. 

De vaardigheden die je opdoet komen je 
tenslotte ook bij de vervolgopleiding, zoals 
het MBO of de havo, goed van pas.  

Er zijn dus veel redenen om te kiezen voor 
mavo excellent.  Doen dus! 
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2. Hoe kun je excellent worden? 

4 

Ga je graag een uitdaging aan? 
Nee 

Hoe komt dat? 

Ja 

Sta jij een 7 voor één of 
meer vakken? Nee 

Dan heb je een doel. Zorg dat je voor één of meer 
vakken gemiddeld een 7 staat. 
Vermeld hieronder hoe je dat aan gaat pakken. 

Ja 

Bij hoeveel vakken sta je  
gemiddeld een onvoldoende? 

0 1 meer dan 1 

Jij kunt starten met de  
eerste opdracht voor mavo  
excellent. 

Wat zou je kunnen doen om dat te 
veranderen? Vermeld hieronder hoe je 
het aan gaat pakken? 

Jij kunt de eerste opdracht 
doen voor mavo excellent.  
Voordat je aan de tweede 
opdracht mag beginnen heb 
je voor alle vakken een  
voldoende. Hoe zou je dat 
kunnen bereiken? 

Het is beter dat je eerst je 
onvoldoendes aanpakt. 
Hoe ga je dat aanpakken? 

Maak een plan wat je gaat 
doen! 

Wat is je plan, nu je nog niet aan mavo excellent kunt of wilt meedoen? En hoe ga je dat doen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

3. Als je mavo excellent doet.. 

Hoe verdien je sterren? 

Je vraagt je vakdocent zelf om de opdracht van 
mavo excellent of je vindt ze op Magister.  
Wanneer je klaar bent lever je het weer bij je 
vakdocent in. De vakdocent beoordeelt of  en 
hoeveel sterren je hebt verdiend.  
Reken erop dat je voor één ster ongeveer twee 
uur werkt. 

 

Wanneer heb je recht op een certificaat? 

Heb je 5 sterren verdiend vóór 13 mei, dan  
ontvang je een certificaat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tips: 

 Lees dezelfde dag nog even de opdracht 
door, zodat je een beetje weet hoeveel werk 
het gaat worden. 

 Wat is de bedoeling? 

 Hoeveel tijd/moeite gaat het kosten? 

 Moet je er bijzondere dingen voor doen 
(bibliotheek, artikelen zoeken, film kijken, 
interviews etc.)? 

 Snap of weet je iets niet goed? Vraag het de 
vakdocent. 

 Spreek met de docent af wanneer je de  
opdracht inlevert en houd je eraan.  
Zo leer je plannen. 

 Verzamel langzamerhand je info en doe het 
in een map;  leg het opdrachtenblad steeds 
bovenop. 

 Begin op tijd! 

 Als het niet lukt, vraag je docent om advies 
of probeer het later op een rustig moment 
nog eens. 

 Maak keuzes! 

 Plan minimaal een uur per week in om aan  
je opdracht te werken. Dit kan thuis, maar 
ook bijvoorbeeld tijdens een tussenuur op 
school. 
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Geschiedenis 

 Lincoln en slavernij (1). 

 

 

 

 

Scheikunde 

 Meringues (1). 

 Raket (1). 

 Zeep (1). 

 

Lichamelijke opvoeding 

 Promotiefilm (2). 

 Techniektraining (2). 

 Toernooi (3). 

 

Duits 

 Berlin (1). 

 

 

 

Aardrijkskunde 

 Actiegroep (1). 

 Politieke partij (1). 

 Tijdschrift Kijk (1). 

 Tropenbos (1). 

 Weird Science (1). 

4. Opdrachten waar je uit kunt kiezen 
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Tekenen 

 Verander het schoolplein (3). 

 Bordspel (3). 

Natuurkunde 

Systeembord  (1). 

Electromagneet (1). 

 

Frans 

 Promofilmpje (2). 

 Reisprogramma (2). 

 

 

Wiskunde 

 Maak een dorp (1). 

 Maak een spel (1). 

Engels 

 Anglia (5). 

 Holiday in NL.(3). 

 

Nederlands 

 Poëzie (?). 

 

Biologie 

 Virus vs bacterie (1). 

 Bio-industrie (2). 

 Energydrinks (1). 

Economie 

 Vecon business (1). 
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Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Klas: ………………………………….. 

Ik neem zelf initiatief en zorg dat ik 13 mei vijf sterren heb. 
Als ik hulp nodig heb, dan vraag ik dat aan de vakdocent. 

 

Ik kies: 

5. Mijn opdrachten 

 Vak Opdracht 
Aantal 
sterren 

Paraaf  
docent 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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