
Als je gaat kiezen voor een middelbare school is eigenlijk maar één 
vraag echt belangrijk: voel je je er thuis? Daar kom je achter door 
met leerlingen en medewerkers te praten, het schoolgebouw goed te 
ervaren en de sfeer te proeven. We laten je heel graag ons prachtige 
nieuwe gebouw zien en hopen je te ontmoeten. Houd daarvoor de 
website goed in de gaten.

Graag tot ziens op de Jorismavo.

Wat maakt  
de Jorismavo bijzonder?

• kleinschalig en eigentijds onderwijs
• een prachtig nieuw gebouw, vlak bij 

het Goffertpark
• iedere leerling in beeld
• ruimte voor talent
• les in digitale vaardigheden 
• goede begeleiding en ondersteuning
• Havo-doorstroomprogramma
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Als je gaat kiezen voor een middelbare school is eigenlijk maar één 
vraag echt belangrijk: voel je je er thuis? Daar kom je achter door 
met leerlingen en medewerkers te praten, het schoolgebouw goed te 
bekijken en de sfeer te proeven. We laten je heel graag ons prachtige 
nieuwe gebouw zien en hopen je te ontmoeten. Houd daarvoor de 
website goed in de gaten.

Graag tot ziens op de Jorismavo.



De Jorismavo is een kleine, 
gezellige school waar je echt 
gezien wordt. Docenten en 
leerlingen kennen elkaar 
allemaal. Veel leerlingen 
kiezen voor de Jorismavo 
vanwege de rustige sfeer, de 
goede begeleiding, het havo-
doorstroomprogramma en de 
leuke activiteiten. 

Nieuw gebouw
Sinds oktober 2020 zitten wij in een prachtig gebouw, vlakbij 
het Goffertpark. Dat gebouw zie je hierboven. Wil je meer 
zien? Kijk dan op onze website. Wij zijn ontzettend blij met 
onze grote centrale aula, de ruime, lichte lokalen, de werkta
fels voor leerlingen en de fijne, rustige sfeer die er is. Je voelt 
je er vast snel thuis!

De lessen
Je krijgt les in klassen met meestal niet meer dan twintig leer
lingen. Een les bestaat uit instructie, maar er is ook tijd om 
zelfstandig aan de slag te gaan. Ook werken we regelmatig 
aan projecten en gebruiken we veel digitale lesmethodes. Je 
werkt met je eigen laptop. We dagen je graag een beetje uit 
tijdens de lessen: zo krijg je het vak X21, waarbij we design en 
techniek combineren. Vind je leren soms lastig? Dan geven 
we je extra begeleiding. 

Ons onderwijs
Je krijgt veel verschillende vakken in de eerste klas. Neder
lands en Engels zijn vakken die je ieder jaar krijgt en waarin 
je later examen moet doen. Daarnaast krijg je wiskunde, 
aardrijkskunde geschiedenis, biologie, Duits, lichamelijke 
opvoeding, tekenen, handvaardigheid, X21, studieles en digi
tale geletterdheid. In klas 2 komen de vakken economie en 
natuur- en scheikunde daar nog bij.

Mentoren en docenten worden ondersteund door het on
dersteuningsteam. Leerlingen profiteren hiervan in de klas. 
Ouders worden actief betrokken bij de school en bij de ont
wikkeling van hun kind. Goede samenwerking tussen leerling, 
ouders en school is voorwaardelijk om de ontwikkeling van 
kind naar jongere succesvol te laten verlopen.
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Naar de middelbare school
Als je naar de Jorismavo komt maak je 
al in juni kennis met je klas en start je 
het schooljaar met een introductiepro
gramma. Daarin leer je je klasgenoten, 
de mentor en het gebouw kennen. Er 
zijn veel leuke activiteiten en je maakt 
kennis met de school. Iedereen vindt 
het spannend om naar een nieuwe 
school te gaan, maar we zorgen ervoor 
dat je het snel naar je zin hebt.

Hoe ziet een dag  
op de Jorismavo eruit? 

De eerste bel gaat om 08.40 uur,  
de eerste les start om 08.45 uur. 

Je hebt meestal 6 of 7 lesuren per dag 
en bent om 14.25 of 15.15 uur uit. 

In de ochtend heb je pauze  
van 10.20 tot 10.35 uur 

en de lunchpauze duurt van 
12.15 tot 12.45 uur. 

Dirk 

‘De eerste schoolweek vond ik gezellig maar ook een beetje spannend. 
Gelukkig had ik meteen een klik met een andere leerling, dat was erg fijn. 
Ik maakte erg snel vrienden en met deze leerlingen ga ik nu nog steeds om, 
dat is niet veranderd. 

De Jorismavo is een leuke school, ik ga er elke dag met plezier naar school 
naartoe. Het is fijn dat het niet zo’n grote school is want zo is er meer aan-
dacht voor de leerlingen. De meeste vakken vind ik wel leuk, ook al heb je 
natuurlijk ook altijd vakken die je minder goed liggen. 
Er hangt een goede sfeer op de Jorismavo. Je hebt 2 toetsweken in het jaar 
wat ik heel chill vind, want dan heb je minder les, maar dan moet je natuur-
lijk wel goed leren zodat je goed presteert. 

Ik wil later iets gaan doen met auto’s of vrachtwagens. Als het maar iets 
met motors is, veel mensen uit mijn familie doen dit ook of hebben dit 
gedaan. Ik wil eerst mbo gaan doen en daarna hbo.’

Revi 

‘Op de Jorismavo 
krijg je best veel 
verschillende 
vakken. Dat vind ik erg 
fijn. Geschiedenis is een 
van mijn favoriete vakken.

Een les duurt 50 minuten en bij sommige vakken 
wordt veel uitgelegd, soms heb je ook tijd om aan 
je opdrachten te werken. Meestal lukt het mij om al 
mijn huiswerk tijdens de les af te krijgen, maar soms 
moet ik thuis nog wel wat doen.

Ik vind het erg fijn op de Jorismavo. De docenten 
zijn heel eerlijk en behulpzaam. De sfeer is over 
het algemeen fijn, soms is het een beetje rumoerig. 
Doordat de Jorismavo niet zo groot is kon ik al 
snel mijn weg goed vinden en makkelijker andere 
leerlingen leren kennen. 

Later zou ik misschien wel geschiedenisleraar willen 
worden of iets bij het leger willen doen.’



Lina

‘De klassen zijn klein op de Jorismavo. 
Dat vind ik fijn, ik vind het makkelijker 
om mijn aandacht erbij te houden. Ik 
word niet afgeleid. Als ik iets niet snap, 
helpen de leraren altijd. Ze helpen 
net zo lang totdat ik het snap. Zelfs de 
wiskundedocenten zijn hier heel aardig 
en grappig. Dat had ik niet verwacht, ik 
dacht dat wiskundedocenten altijd heel 
streng waren.

Leren gaat heel gemakkelijk hier. Dat 
komt omdat je ook les krijgt in het maken 
van huiswerk, in hoe je moet leren. En 
we leren hier dat je fouten mag maken, 
omdat je daarvan leert.’

Werkweken en activiteiten
We vinden het belangrijk dat je niet alleen 
leert in je leslokaal, maar ook daarbuiten. 
Daarom organiseren we extra activiteiten 
en werkweken. Je bezoekt bijvoorbeeld 
een museum of dierentuin, volgt creatieve 
workshops, loopt korte stages, gaat op 
kamp en neemt deel aan een buitenland
reis in klas 4. Ieder jaar hebben we een 
kunstproject met De Lindenberg. Je kunt 
dan kiezen voor workshops zoals dans, 
muziek, mixen of grafisch vormgeven.

Doorstroom naar de havo 
Als je je vmbo-t diploma hebt gehaald, 
kun je naar het mbo of naar de havo als 
je dat wilt. Wij bereiden je, samen met 
onze collegascholen, voor op een soepele 
overstap. En als je tijdens de lessen graag 
wat extra uitdaging aankunt, geven wij die 
graag.

Onze resultaten
De combinatie van kleinschaligheid, goed 
onderwijs en professionele ondersteuning 
leidt al jaren tot zeer goede resultaten; 
zowel in de doorstroom- als in de eind
examenresultaten. Daar zijn we trots op!

Nadysha
‘Ik kreeg op de basisschool een KT-ad-
vies, maar ik wilde heel graag naar 
de Jorismavo. Gelukkig kon dat. Op de 
basisschool snapte ik er allemaal niet zo 
veel van, maar hier leggen ze alles heel goed 
uit. Nu lukt het gewoon en vind ik het leuk.

Toen ik met de Jorismavo kennismaakte, vond ik 
het meteen een heel vrolijke school. In het begin 
was het wel lastig dat ik niemand kende en miste ik 
mijn oude klasgenoten. We zijn met alle meiden uit 

de klas bij elkaar gaan zitten, toen 
kwamen ook de meiden van de andere 
eerste klassen erbij. Nu heb ik best veel 
vrienden gemaakt.

Mijn favoriete moment van de dag is de lunchpau-
ze. Dan kun je relaxen en zitten we  gezellig bij elkaar 
op de trap. In de kantine kun je lekkere dingen halen. 
Mijn favoriete leraar geeft Nederlands en Duits. Hij 
maakt heel veel grapjes, daar word ik altijd blij van.’

Tygo 

‘In het begin vond ik het spannend, de eerste week 
vooral. Toen ik beetje gewend was vond ik het erg leuk. 
Tijdens de eerste week leer je je klasgenoten beter 
kennen en elkaar vertrouwen, je hebt dan nog bijna geen 
lessen. De eerste dag had ik al meteen andere leerlingen 
met wie ik goed kon opschieten.
Waar ik het meeste aan moest wennen is dat je voor elk 
vak een cijfer krijgt. De middelbare school is wat serieu-
zer en je moet iets harder werken voor een goed cijfer. 
Op de Jorismavo hangt een leuke sfeer. Je kent 
veel leerlingen die niet bij jou in de klas zitten 
doordat het een kleine school is. Je kent alle 
docenten en de docenten kennen jou ook, dat 
is erg fijn. De docenten zijn heel aardig, met 
de een heb je iets meer een klik dan met de 
ander.’



Ploegstraat 16
6532 TV Nijmegen

T 024 323 51 75
M info@jorismavo.nl

Voor meer informatie en aanmelding 
verwijzen we je naar www.jorismavo.nl  

OPEN DAG | dinsdag 24 januari | 16.00-20.00 uur
OPEN DAG | zaterdag 11 februari | 10.00-15.00 uur
Op dinsdag 24 januari en zaterdag 11 februari organiseren we een Open Dag. Bekijk onze 
school, spreek leerlingen en docenten en voel hoe het is om op de Jorismavo rond te lopen. 
Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon langskomen en neem gerust een vriendje of 
vriendinnetje uit groep 8 mee!  

JORISAVOND | dinsdag 14 februari | 19.00-20.30 uur
Is het een lesjesavond, een speurtocht of een Escape Room? Het is van alles een beetje.
Tijdens de Jorisavond leer je op een spannende en leuke manier onze school kennen.  
Voor de Jorisavond meld je je aan via onze website.

Graag tot dan!

Jorismavo
.

Kom 

kennismaken!
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