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SchoolKeuzeGids uitgave 2018 is een 
initiatief van emjee | uitgevers en 
ver schijnt één keer per jaar voor 
leer  lingen van groep 8 in de Utrechtse 
Heuvelrug en het oostelijk deel van 
het Rivierengebied.
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SchoolKeuzeGids 2018 Utrechtse Heuvel rug en 
Rivierengebied-Oost wordt via de basisscholen 
verspreid onder alle leerlingen van groep 8 en 
hun ouders/verzorgers. Niets uit deze uitgave 
mag op welke wijze dan ook, worden ver-
veelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder 
voorafgaan de schriftelijke toestemming van de 
uitgever. De inhoud van deze uitgave is met de 
uiterste zorg samen  gesteld. Ondanks deze 
zorg vuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd 
of onjuist zijn weer gegeven. Hiervoor aan vaardt 
de uitgever geen enkele aansprakelijkheid.
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Kiezen!
Daar gaat het over in deze Schoolkeuzegids. De keuze voor de school die bij jou past, waar je je de komende 
jaren prettig zult voelen, is een hele belangrijke. Jij bent degene die de komende 4 tot 6 jaar naar die school 
toe gaat. Dus je moet op zoek naar informatie.

Dat kan via de website van een school, door het lezen van schoolgidsen en het bezoeken van open dagen, 
minilessen, infoavonden, al dan niet samen met je ouders. Ook de website www.scholenopdekaart.nl/ 
middelbarescholen geeft veel informatie. Daarnaast is het handig om te vragen hoe vrienden/vriendinnen die al 
in het voortgezet onderwijs zitten het op hun school bevalt. Gelukkig word je bij de schoolkeuze op veel manieren 
geholpen. Natuurlijk door je ouders en je basisschool.

Deze Schoolkeuzegids is er om jou en je ouders op weg te helpen. Er staat algemene informatie in over het 
voortgezet onderwijs. Daarnaast presenteren de scholen uit de Utrechtse Heuvel rug en Rivierengebied-Oost 
zich. Op die pagina’s vind je ook de data van open dagen, minilessen, de website en de adresgegevens van 
de scholen.

Heel veel succes!
redactie Schoolkeuzegids

De SchoolKeuzeGids wordt verspreid in de volgende gemeenten: 
Barneveld, Beuningen, Buren, Ede, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Renkum, 
Scherpenzeel, Wageningen, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, 
Veenendaal en Woudenberg.

Inhoudsopgave & colofon
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Het voortgezet onderwijs 
DE FEITEN OP EEN RIJ 
VOOR OUDERS VAN LEERLINGEN IN GROEP 8

In deze Schoolkeuzegids stellen de scholen 
voor voortgezet onderwijs hier uit de buurt 
zich voor. Daarin staat ook wanneer er open 
dagen, minilessen enz. zijn. In de maanden 
november t/m februari vinden op verschil-
lende scholen in deze regio scholenmarkten 
plaats. Daar wordt algemene informatie ge-
geven over het voortgezet onderwijs voor de 
ouders van leerlingen van groep 8. Verschil-
lende vo-scholen presenteren zich daar.
Het is heel belangrijk om samen met uw 
kind bij verschillende scholen een kijkje te 
gaan nemen. Uw kind merkt heel snel of 
hij/zij zich thuis zal voelen op een school. 
U kunt daar ook antwoord krijgen op alle 
vragen die u over die school heeft. 
Ook de websites van scholen zijn informa-
tief. Daarop wordt meestal met foto’s ver-
slag gedaan van alles wat er op een 
school speelt.
 
De schoolkeuze
Aanmelden op een school voor voortgezet 
onderwijs moet voor 15 maart gebeuren. 
U krijgt vervolgens te maken met:

 het advies van de basisschool;
  de toelatingseisen bij het voortgezet 

onderwijs.

Op de basisschool kennen ze uw kind 
meestal al 8 jaar. In die tijd hebben de 
leerkrachten allerlei belangrijke dingen bij-
gehouden: prestaties, interesse en moti-
vatie. In groep 8 maakt de groepsleer-
kracht een onderwijskundig rapport, waar 
hij/zij deze gegevens voor gebruikt. Dat 
wordt op de meeste basisscholen met de 
ouders besproken. 

Het einde van de basisschooltijd van 
uw kind is in zicht. Dat betekent dat 
er gekozen moet worden voor een 
school voor voortgezet onderwijs. 

Aanbod
Het aanbod van scholen is in Nederland  
zeer divers. Er zijn brede scholen    gemeen-
schappen waar les gegeven wordt op alle 
onderwijsniveaus, maar ook kleine scho-
len waar slechts één niveau aangeboden 
wordt. 

Dan zijn er nog de verschillen in achter-
grond: openbaar, bijzonder (werken vanuit 
een godsdienst of levensbeschouwing) en 
algemeen bijzonder (Montessori, Dalton).
Ook zijn er scholen met een speciaal pro-
fiel zoals: sport, kunst&cultuur, of een af-
deling voor hoogbegaafden, een techna-
sium, speciale faciliteiten voor topsporters 
en tweetalig onderwijs. Daarnaast zijn er 
vmbo-scholen met extra aandacht voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Tevens 
bestaan er particuliere scholen, zoals het 
Luzac College (www.luzac.nl).

Op de ene school zitten leerlingen van ver-
schillende niveaus in één klas (bijv. havo/
vwo, mavo/havo, basis/kader) waardoor 
de keuze voor het definitieve niveau nog 
kan worden uitgesteld. Op andere scholen 
zitten leerlingen van één niveau bij elkaar. 
De weg naar het behalen van een diploma 
kan dus per school erg verschillen. 

Het is daarom belangrijk om goed uit te 
zoeken welke school het beste bij uw kind 
past.

Als u uw kind heeft aangemeld op een 
school, wordt dat rapport daar door de 
basisschool naar toe gestuurd.
Mocht u uw kind hebben aangemeld op 
meerdere scholen, dan wordt het rapport 
gestuurd naar de school van de eerste keus. 
In april wordt de Centrale Eindtoets PO 
afgenomen. Het advies van de basis-
school is leidend. 
Als de uitslag van de eindtoets lager is 
dan het basisschooladvies, dan blijft het 
schooladvies gelden. Als de uitslag van  
de eindtoets hoger is dan het basisschool-
advies, dan kunnen de ouders de basis-
school vragen hun schooladvies te her-
overwegen en hoger bij te stellen. 
De basisschool is niet verplicht dit verzoek 
van de ouders te honoreren. 

Toelating
De ontvangende school voor voortgezet 
onderwijs bepaalt met het schooladvies of 
uw kind kan worden toegelaten. Daarvan 
krijgt u zo snel mogelijk bericht.

Vmbo
Het voorbereidend middelbaar beroeps-
onderwijs (vmbo) bestaat uit zogenaamde 
leerwegen. Alle vier de leerwegen leiden 
naar het middelbaar beroepsonderwijs.
De vier leerwegen zijn: 

 de theoretische leerweg (mavo); 
 de gemengde leerweg; 
 de kaderberoepsgerichte leerweg; 
 de basisberoepsgerichte leerweg. 

Vanaf 2016 zijn de beroepsgerichte pro-
gramma’s in de bovenbouw vereenvou-
digd, verduidelijkt en geactualiseerd.
De meeste leerlingen gaan na het vmbo 
naar het mbo. Een kleiner deel stroomt 
door naar het havo (dat kan alleen met een 
vmbo-tl/mavo-diploma). 
Voor leerlingen die bij het volgen van een 
van de leerwegen tijdelijke ondersteuning 
nodig hebben, is er het leerwegonder-
steunend onderwijs. Zij krijgen dan extra 
hulp. Sommige scholen hebben een apar-
te afdeling voor LWOO. Hier wordt les ge-
geven in kleinere groepen en daardoor 
kunnen leerlingen meer hun eigen tempo 
volgen. In het LWOO is de inhoud van het 
lesprogramma hetzelfde als dat van de 
andere leerlingen op het vmbo. 
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Het voortgezet onderwijs 
ZIET ER ALS VOLGT UIT

Het voortgezet onderwijs
Middelbaar beroeps-

onderwijs (MBO)
2 of 4 jaar

Praktijk- 
onderwijs (PRO)

5 á 6 jaar

Voorbereidend 
middelbaar beroeps-
onderwijs (VMBO)

4 jaar

Hoger algemeen 
voortgezet onderwijs 

(HAVO)
5 jaar

Voorbereidend 
wetenschappelijk 
onderwijs (VWO)

6 jaar

Hoger beroeps-
onderwijs (HBO)

4 jaar

Wetenschappelijk 
onderwijs (WO)

4 jaar

Basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs

Speciaal onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben bij hun sociaal-emotionele ont-
wikkeling kunnen terecht bij een neven-
vestiging zorg.

Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is eindonderwijs, dat 
leerlingen direct opleidt voor de arbeids-
markt, vanaf hun 18e jaar. 
Hier krijgen leerlingen onderwijs in taal, re-
kenen, wereldoriëntatie en Engels. Er wor-
den daarnaast vanaf het eerste jaar ook 
veel praktijklessen gegeven in techniek, 
groen, koken en verzorging. Welke prak-
tijkvakken worden aangeboden is per 
school verschillend. Vanaf het 3e leerjaar 
gaan de leerlingen één dag per week ex-
terne stages lopen. Dit gebeurt onder be-
geleiding op verschillende plekken. Aan 
de hand van die ervaring kiezen ze de 
richting waarin ze verder leren. In de vol-
gende jaren lopen ze 2, 3 of 4 dagen sta-
ge. Op school volgen ze een opleiding die 

zo veel mogelijk aansluit bij hun stage-
werk. Daarmee kan een certificaat ge-
haald worden.
In het praktijkonderwijs wordt gewerkt 
met kleine klassen (15 of 16 leerlingen). 
Daardoor is er meer begeleidingstijd voor 
elke leerling. Per leerling wordt gekeken op 
welk niveau hij of zij kan leren: er wordt les-
materiaal ‘op maat’ aangeboden. Som-
mige leerlingen krijgen vakken waar ze 
goed in zijn met vmbo-leerstof aangebo-
den. De scholen voor praktijkonderwijs 
werken voor elke leerling met een individu-
eel ontwikkelingsplan, dat in samenspraak 
met de ouders wordt gemaakt.
De meeste leerlingen gaan na 6 jaar prak-
tijkonderwijs aan het werk. De school helpt 
hen een baan te vinden. Vaak wordt die 
baan gevonden op de stageplek van het 
laatste jaar. Als het nodig is wordt er bege-
leiding (jobcoaching) op de eerste betaalde 
werkplek georganiseerd. Enkele leerlingen 
kunnen doorstromen naar de Entree-oplei-

ding van het ROC. Als die overstap moge-
lijk is, begeleiden de scholen dat ook.

Havo en vwo 
Het havo duurt vijf jaar en is vooral  
bedoeld als voorbereiding op het hoger 
beroepsonderwijs (hbo). Het vwo, de 
voorbereiding op het wetenschappelijk 
onderwijs (wo), duurt een jaar langer. Tot 
het vwo behoren het atheneum en het 
gymnasium, waarbij op het gymnasium 
examen gedaan moet worden in Grieks 
en/of Latijn. 
In havo en vwo is er na de 3e klas de  
keuze uit vier profielen. Een profiel bestaat 
uit een onderwijsprogramma dat leerlin-
gen voorbereidt op een opleiding aan  
een hoge school of universiteit. Er zijn vier  
profielen: 

 natuur en techniek; 
 natuur en gezondheid; 
 economie en maatschappij; 
 cultuur en maatschappij. 
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Het voortgezet onderwijs 
ANDERS DAN HET BASISONDERWIJS

Er verandert veel voor uw kind 
  hij/zij gaat meestal naar een school 

verder van huis;
  vaak is die school veel groter dan de 

basisschool;
  er zijn andere schooltijden, andere vak-

ken, meerdere leraren;
  hij/zij krijgt huiswerk (sommigen kregen 

dat ook al op de basisschool);
  hij/zij hoort ineens weer bij de jongste 

leerlingen i.p.v. de oudsten;
 enz. enz.

Op de nieuwe school weten ze best dat 
het een hele stap is van de basisschool 
naar het voortgezet onderwijs. Iedere school 
doet er van alles aan om deze stap makke-
lijker te maken.

Ook voor u als ouders verandert er veel. 
Op een basisschool loop je makkelijk even 
binnen als je de leerkracht wil spreken. 
Dat doe je niet zo snel op een school voor 
voortgezet onderwijs. De afstand is veel 
groter. Daarom is het belangrijk dat u het 
gevoel heeft dat u uw kind met een gerust 
hart naar die school kunt laten gaan.
Alle scholen besteden veel aandacht aan 
een veilige leeromgeving. Dat wordt per 
school op eigen wijze ingevuld.
Gelukkig houden scholen ouders goed op 
de hoogte: via de website, nieuwsbrieven, 
ouderavonden enz. Als er iets is kan er al-
tijd contact opgenomen worden met de 
mentor. Deze mentor zal, als dat nodig is, 
ook degene zijn die van school uit contact 
opneemt met de ouders.

Zorg voor de leerlingen
Er is een mentor bij wie uw kind altijd te-
recht kan. Deze is ook de aanspreek-
persoon voor u als ouders.
Als uw kind op de een of andere manier 
extra hulp nodig heeft, dan kan dat via de 
mentor geregeld worden. De meeste 
scholen hebben een ondersteuningsteam 
waarin specialisten zitten op het gebied 
van leerlingzorg. Op de meeste scholen 
worden o.a. remedial teaching, faal-
angstreductietrainingen, sociale vaardig-
heidstrainingen aangeboden. 
Als u daar meer over wilt weten, kan dat 
rechtstreeks via de school waar hij/zij  
misschien naar toe wil. Ook als u vragen 
heeft over hoe de school omgaat met  
bijv. dyslexie.

Wat gaat het kosten?
Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk 
zijn. Daarom betaalt de overheid het over-
grote deel van de kosten van het onderwijs 
in Nederland. De rest betalen leerlingen of 
hun ouders. De hoogte van de schoolkos-
ten varieert per leerjaar (denk aan de pak-
ketkeuze) en wordt vastgesteld in over leg 
met de medezeggenschapsraad.
Schoolkosten zijn kosten die samenhan-
gen met school en onderwijs maar niet 
wettelijk zijn vastgelegd en niet door de 
rijksoverheid aan de scholen worden be-
taald. Onder schoolkosten vallen de ove-
rige schoolkosten of verstrekkingen, de 
kosten voor activiteitenweken en de ou-
derbijdrage.

Boeken
Sinds 2008 stelt de overheid de leerboe-
ken gratis ter beschikking aan de leerlin-
gen. De scholen zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de regeling en ontvan-
gen hiervoor jaarlijks een bedrag.

Onder de gratis te verstrekken leermid-
delen vallen nadrukkelijk niet: atlassen, 
woorden boeken, een agenda, computer of 
laptop, rekenmachine, sportkleding, ge-
reedschap e.d.

Niet wettelijk verplichte ouderbijdrage
Bijna alle scholen vragen aan alle ouders/ 
verzorgers van de leerlingen jaarlijks een 
vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag wordt 

besteed aan middelen die niet door de 
overheid vergoed worden, maar erg belang-
rijk zijn voor de leerlingen. Het gaat om 
zaken die niet tot het gewone lesprogramma 
behoren, maar die te maken hebben met 
het profiel van de school, datgene waarin 
de school zich onderscheidt. Hieronder 
vallen bijvoorbeeld:

  ondersteuning culturele en identiteits-
activiteiten;

  mediatheek/ informatievoorziening;
  introductieactiviteiten;
  sportevenementen voor alle leerlingen;
  ouder- en medezeggenschapsraden;
  zorg- en hulpverlening.

Het bedrag dat in rekening wordt ge-
bracht is vastgesteld in overleg met en na 
instemming van de medezeggenschaps-
raad.

Overige schoolkosten of verstrekkingen
Om het onderwijs te kunnen volgen, heeft 
de leerling naast boeken ook andere mid-
delen nodig. Bijvoorbeeld een kopieerpas 
of het gebruik van een locker. Deze mid-
delen worden niet (altijd) door de school 
verstrekt. Wel kunnen ze via de school 
worden gekocht/gehuurd. Soms is het 
praktischer (en voor de ouders voordeli-
ger) dat de school bepaalde zaken cen-
traal inkoopt en verstrekt of uitleent aan 
de leerlingen. Zoals: 

  het materiaal voor beeldende vakken 
(tekenen en handvaardigheid), tech-
niek e.d.

  software

Activiteiten en excursies
Ter ondersteuning van het onderwijs orga-
niseren scholen korte of langere excursies 
en werkweken. De vervoers- en verblijfs-
kosten worden in rekening gebracht.

Tegemoetkoming schoolkosten
Onder bepaalde voorwaarden kunnen 
leer lingen en/of hun ouders in aanmerking 
komen voor een tegemoetkoming in de 
studiekosten. Die voorwaarden hebben te 
maken met de school waarop de leerling 
zit, de leeftijd, de nationaliteit en het inko-
men van de ouders. Voor meer informatie:
www.duo.nl
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Passend onderwijs
EEN PASSENDE PLEK VOOR ELKE LEERLING

Elke leerling heeft recht op passend 
onderwijs: een onderwijsplek die 
aansluit bij de talenten en mogelijk-
heden van een leerling. Soms kan het 
zo zijn dat een leerling extra onder-
steuning op school nodig heeft om  
een diploma te kunnen behalen. Een 
school heeft zorgplicht als een leerling 
een extra ondersteuningsbehoefte 
heeft. Zorgplicht betekent dat scholen 
ervoor moeten zorgen dat iedere 
leerling die op hun school zit, of die 
zich bij hun school aanmeldt, een 
passende onderwijsplek krijgt. 

Zorgplicht in een aantal stappen
 Stap 1: de aanmelding
 Eerst meldt u uw zoon of dochter aan op 
school. Hiervoor vult u een aanmeldings-
formulier in, dat u ondertekent en naar 
school stuurt. Vervolgens beoordeelt de 
school het formulier. Ze kijkt hierbij naar 
vier dingen: is er plek op de school van 
aanmelding, respecteren ouders en leer-
ling de grondslag van de school, biedt de 
school het onderwijsniveau dat de basis-
school adviseert en is er een onderwijs-
kundig rapport van de school van her-
komst? Is het antwoord op deze vier 
vragen ja? Dan wordt de aanvraag verder 
in behandeling genomen. 

 Stap 2: de ondersteuningsvraag
 De school onderzoekt of uw zoon of 
dochter extra ondersteuning nodig heeft. 
U heeft hierbij een informatieplicht. Dit be-

tekent dat u het moet aangeven als u 
denkt dat uw kind extra zorg nodig heeft. 
Vaak kan de school binnen de reguliere 
ondersteuning (basisondersteuning) de 
juiste begeleiding organiseren.

Stap 3: extra ondersteuning
Als uw zoon of dochter extra ondersteu-
ning nodig heeft, onderzoekt de school of 
zij die zelf kan bieden. Zo ja, dan wordt 
een plan opgesteld waarin de extra on-
dersteuning wordt beschreven (zoge-
naamd OOP-plan). Als de school niet zelf 
de benodigde extra ondersteuning kan 
bieden, zoekt de school naar een pas-
sende plek op een andere school. Uiter-
aard in overleg met de ouders.

Samenwerkingsverband
De school kijkt bij de zorgplicht goed naar 
wat een leerling nodig heeft en probeert 
dit eerst zelf te organiseren. Soms kan ze 
de zorg die nodig is, niet zelf bieden. Dan 
moet ze een andere goede plek voor deze 
leerling zoeken. Dit kan zijn in het gewone 
voortgezet onderwijs of in het voortgezet 
speciaal onderwijs. In ieder geval overlegt 
de school altijd goed met de ouders. 
Scholen werken samen in een samenwer-
kingsverband. Hierdoor kan goed worden 
afgestemd wat voor iedere leerling de bes-
te onderwijsplek is. De samenwerkings-
verbanden zijn voor ouders, scholen en 
hulpverleners ook de vraagbaak voor alles 
wat met onderwijs te maken heeft. 

Meer weten?
   Samenwerkingsverband  

Rivieren gebied:  
www.swvrivierenland.nl  
of bel: 0345 76 90 81

  Samenwerkingsverband  
Rijn & Gelderse Vallei: 

 www.rijnengeldersevallei.nl 
 of bel: 0318 67 51 80

   Samenwerkingsverband Arnhem: 
www.swv2506.nl  
of bel: 026 365 03 20 
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6524 AJ Nijmegen
T (024) 382 04 60
E post@kgcnijmegen.nl
I www.kgcnijmegen.nl

Rector 
Mevr. W. Kasbergen

Zorgcoördinatoren
Mevr. F. Schouten en 
Mevr. E. Verhamme

Instroomcoördinatoren
Mevr. F. Schouten en 
Mevr. van Grunsven

Het Karel de Grote College is een school 
voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, ge-
vestigd in een uniek gebouw in het hart van 
Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen zijn 
wij een kleine, overzichtelijke school, waar 
iedereen elkaar kent, met veel aandacht 
voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit 
goed te verenigen is met reguliere leertra-
jecten bewijzen onze prima examenresul-
taten. Onze school verzorgt het vervolg 
van de schoolloopbaan van leerlingen uit 
Nijmegen en de wijde regio, die primair 
vrijeschoolonderwijs (basisonderwijs) heb-
ben gevolgd. Maar ook voor ongeveer de 
helft van onze leerlingen die geen vrije-
school voor primair onderwijs hebben be-
zocht is het Karel de Grote College een 

prima keuze: een school die aansprekend 
en eigentijds onderwijs verzorgt, met een 
aantal unieke accenten.
Behalve als vrijeschool met specifieke pe-
dagogische kenmerken, is de school ook 
ingericht in examentrajecten: mavo (incl. 
lwoo), havo en vwo (atheneum). Het vrije-
schoolonderwijs ontwikkelt zich van een 
zogenaamde traditionele vernieuwings-
school tot een nieuwe school, met de 
vrijeschoolbeginselen als pedagogische 
basis èn de ‘gewone’ examentrajecten als 
onderwijsorganisatorische basis. Het Ka-
rel de Grote College probeert deze ontwik-
keling concreet en praktisch vorm te ge-
ven, in samenspraak met ouders en met 
aandacht voor de stem van de leerling. Op 
het Karel de Grote College zijn alle leerlin-
gen welkom die samen met hun ouders 
kiezen voor voortgezet vrijeschoolonder-
wijs, met inachtneming van de gebruikelij-
ke in- en doorstroomcriteria voor toelating.

Specifieke kenmerken van onze school zijn: 
het onderwijs is inhoudelijk en pedago-
gisch op de leeftijdsfase afgestemd, 
met aandacht voor wat op een bepaal-
de leeftijd ‘nodig’ is, zodat leerlingen 
aan de slag willen gaan;
wij werken met een lessentabel die 
cognitieve, sociaal-emotionele en 
kunstzinnige elementen voor àlle leer-
lingen evenwichtig verdeelt, zodat leer-
lingen in hun gehele mens-zijn worden 
aangesproken;

OPEN DAG
zaterdag 24 februari 2018
van 10.00 tot 15.00 uur

INFORMATIEAVOND
maandag 26 februari 2018 
om 18.45 uur
Tijdens deze avond geven we  
naast informatie ook (korte) open 
proef lessen.

Karel de Grote College
SCHOOL VOOR VOORTGEZET VRIJESCHOOLONDERWIJS 
MAVO, HAVO, VWO (ATHENEUM)

de opvoeding van kinderen tot jong 
volwassenen geven wij vorm in leer-
groepen, die de eerste 2 schooljaren 
heterogeen van samenstelling zijn, zo-
dat leerlingen van elkaar kunnen blijven 
leren, in onderlinge saamhorigheid en 
met wederzijdse aandacht en respect. 
Pas vanaf leerjaar 3 differentiëren wij in 
examentrajecten mavo (incl. lwoo), 
havo en vwo (atheneum).

Natuurlijk komen keuzes voor vervolgstudie 
en beroep aan de orde, maar het onderwijs 
is vooral gericht op algemene vorming,  
zodat leerlingen zich breed oriënteren.
De school werkt met ingang van het 
schooljaar 2017 – 2018 met zgn. verleng-
de lestijden. Na het periodeonderwijs (90 
minuten) volgen voornamelijk lessen van 
70 minuten. Dat zorgt voor minder lessen 
per schooldag (maximaal 5) en een uiter-
lijke eindtijd van 15.35 uur.

NIJMEGEN
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Bezoekadres vmbo
Dijkstraat 7a
6663 AD Lent

Bezoekadres thv
Griftdijk 9a
6663 AA Lent

T (024) 329 77 40
E info@citadelcollege.nl
I www.citadelcollege.nl

Postadres
Postbus 148
6500 AC Nijmegen

Rector
W. Middendorp (vmbo/lwoo)

Conrector
D.H. Schoot
(havo/vwo/vwo+)

ruimte om te wennen aan je nieuwe om-
geving en om je van je beste kant te laten 
zien. Dit doen we op verschillende manie-
ren. Door te leren uit boeken bijvoorbeeld, 
presentaties te geven of samen met je 
klasgenoten opdrachten te maken. 

Griftdijk
 1000 leerlingen
  vmbo theoretisch, havo, vwo, vwo+

 werken op domeinen
 dakpanklassen

Dijkstraat
 440 leerlingen
  vmbo basis, vmbo kader, 

 vmbo theoretisch
 kleine locatie
 dakpanklassen

Dijkstraat
Als vmbo-leerling (b/k-k/t) krijg je les in 
ons pand aan de Dijkstraat. Het gebouw is 
klein en overzichtelijk opgezet, zodat ie-
dereen elkaar kent. Voor ons kom jij als 
leerling echt op de allereerste plaats. We 
leggen de lat hoog. Jij en je ouders mogen 
van ons verwachten dat we alles uit de 
kast halen om meer te zijn dan alleen maar 
een school. Zo hebben we met jou en je 
ouders voor de zomervakantie een ken-
nismakingsgesprek om te bekijken wat jij 

OPEN LESMIDDAG 
woensdag 21 februari 2018
van 14.00 tot 16.00 uur

OPEN DAG 
zaterdag 24 februari 2018
van 10.00 tot 15.00 uur

nodig hebt om goed te kunnen starten bij 
ons op de Dijkstraat. Voor de zomerva-
kantie maak je al kennis met je mentor of 
mentoren en leer je je nieuwe klas kennen.

Locatie Griftdijk
Op de locatie Griftdijk krijg je les in een 
kleinschalige setting. Je werkt en leert sa-
men met je medeleerlingen en docenten 
op hetzelfde domein. Hierdoor leren jullie 
elkaar goed leren kennen en zal de sfeer 
snel vertrouwd zijn. De docenten zijn en-
thousiast, positief en betrokken. Ze geven 
gevarieerde lessen en ontwikkelen pas-
sende werkvormen in jouw elektronische 
leeromgeving. 
Als leerling krijg je alle ruimte om te ont-
dekken en onderzoeken. In de ateliers 
werk je zelfstandig of samen aan projec-
ten, vaak met hulp van ICT-middelen. 

Het Citadel College, een school met 
alle opleidingen: LWOO, vmbo basis, 
vmbo kader, vmbo theoretisch, havo, 
vwo, vwo+. 

Het Citadel College is een school waar je 
veel leert. Je ontdekt je talenten, werkt aan 
je ambities en heel belangrijk: je komt er-
achter wie je zelf bent. Vind je het boven-
dien fijn dat je docenten jou goed kennen 
en graag willen weten hoe het met je gaat? 
Dan is het Citadel College misschien wel 
jouw middelbare school. Wie je ook bent, 
wat je ook doet: wij helpen jou graag het 
beste uit jezelf te halen. Op de manier die 
bij jou past.

De brugklas
Je eerste jaar op het Citadel College leg  
je de basis voor je middelbare school-
carrière. In de brugklas krijg je daarom alle 

LENT

Citadel College
VWO+, VWO, HAVO, VMBO, LWOO
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Hannah 2B3: Ik vind dit een hele 
fijne school, omdat je cijfers op 
kader en op theoretisch krijgt en 
je zo dus nog kunt uitzoeken of je 
naar kader of theoretisch kan. Als 
ik zo door blijf gaan zoals nu, dan 
kan ik volgend jaar naar theore-
tisch en dat wil ik graag.

Yasmine 2A2: Het leukste aan 
mijn mentor: Ze is gewoon aardig, 
en ze legt ook goed uit, als je iets 
moeilijk vindt dan legt ze het beter 
uit of dan helpt ze je ermee. 

Daniel 1D2: Het begin van dit 
schooljaar was eigenlijk heel fijn, 
dat we in de eerste twee weken 
weinig huiswerk kregen, dat we 
goed konden opstarten en de do-
centen zijn heel aardig.



Bezoekadres 
Onderbouw
Van der Duyn van Maasdamstraat 25 
6661 ZR Elst
Bovenbouw
Mozartstraat 12
6661 BL Elst
 
T (0481) 36 65 55
E elst@overbetuwecollege.nl
I www.obc-elst.nl

Directeur
C.E.J.A. Lohnstein

ELST

Dé plek om het beste uit jezelf te 
halen! 
OBC Elst is een school die je voorbereidt 
op jouw toekomst. We dagen je uit jouw 
talenten te ontplooien, je te ontwikkelen 
en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn 
een kleine, prettige school waar jij je snel 
thuis voelt en je optimaal kunt ontwikkelen 
als individu. Zo proberen we het beste  
uit jou te halen. OBC Elst beschikt over 
homogene mavo- en havo-klassen en een 
dakpanklas mavo/havo.

STEAM! 
Schooljaar 2017-2018 is OBC Elst gestart 
met het nieuwe programma STEAM  
(Science, Technology, Engineering, Arts & 
Mathematics). Het vak STEAM is een  
eigentijds vak waarbij we jou goed voor-
bereiden op de maatschappij vol met  
verschillende media. 

Het vak STEAM bestaat uit de drie domei-
nen (onderdelen): Media, Design en Co-
ding. Binnen het onderdeel Media beste-
den we veel aandacht aan bewustwording 
van het onlinegedrag. Met Design leren 
we jou zowel multimediaal, grafisch als 
3D-ontwerpen te ontwikkelen. En binnen 
het domein Coding zetten we samen de 
eerste stappen in de wereld van het code-
ren. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je zelf een 
game kan maken of hoe je een robot kan 
aansturen.

KWT
Keuzewerktijduren in klas 1 en 2. Dit houdt 
in dat je tijdens deze uren extra begelei-
ding of verdieping kan krijgen in een vak. 
Deze uren kunnen ook ingevuld worden 
met een aanvullend programma zoals FIT 
(sport/dans), muziek, kunst, gamemaking 
of Lego Mindstorms.

MavoPLUS 
Heb je ambities om na de mavo een havo-
diploma te behalen? Dan is het MavoPLUS 
programma iets voor jou! Het is een exclu-
sief programma (met een selectieprocedu-
re) vanaf leerjaar 3 dat zorgt voor een mak-
kelijke doorstroom van mavo naar havo. 

Locaties 
Op dit moment heeft de school twee loca-
ties. Je start in klas 1 en 2 op onze locatie 
aan de Van der Duyn van Maasdamstraat. 
Klas 3 en hoger zijn gehuisvest aan de  
Mozartstraat. Op dit moment zijn we druk 
bezig met de ontwikkeling van een mooi, 
nieuw gebouw. 

Buitenlesactiviteiten 
Er is natuurlijk meer dan alleen onderwijs. 
In de brugklas ga je aan het begin van het 
schooljaar samen op kamp. Zo leer jij je 
klasgenoten, je mentor en een deel van de 
docenten lekker snel kennen. In alle leer-
jaren worden vele activiteiten georgani-
seerd waar leerlingen, meestal vrijwillig 
aan deel kunnen nemen. Wat dacht je  
bijvoorbeeld van een survivalkamp in de 
Ardennen, skiën in Oostenrijk of een een-
daagse stedentrip? Daarnaast zijn er nog 
activiteitenweken, waarin veel gelegen-

Over Betuwe College
MAVO, MAVOPLUS EN HAVO

OPEN DAG
woensdag 31 januari 2018 
van 13.30 tot 16.00 uur en 
van 18.30 tot 21.00 uur

INSCHRIJVING
Tijdens de open dag en op 
woensdag 7 maart 2018 
van 19.00 tot 20.30 uur

MINILESSEN
maandag 29 januari en 
donderdag 8 februari 2018 
van 13.30 tot 15.30 uur

heid is om buiten het leslokaal actief te 
zijn. Denk hierbij aan projecten, excursies,  
museumbezoek, enzovoorts. 

Denk mee
Jij en je ouders kunnen ook meedenken en 
meepraten over het reilen en zeilen van 
onze school. Zo gaan er uit elke klas twee 
leerlingen naar de leerlingenraad om daar 
over de belangen en wensen van de leerlin-
gen te praten. Contactouders worden een 
aantal keren per jaar uitgenodigd om over 
hun ervaringen met school te spreken.

Ben je nieuwsgierig geworden? Bezoek 
dan vooral onze open dag, meld je aan 
voor onze minilessen of kom gewoon 
eens binnenwandelen.
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Bezoekadres
Auditorium 3
T (0481) 36 29 20
E info@lyceumelst.nl
I www.lyceumelst.nl

Postadres
Postbus 187
6660 AD Elst (gld)

Rector
Drs. J. de Wit

Conrector onderbouw
Drs. C. Sprakel

Conrector bovenbouw
Drs. W. Claessens

ELST

Lyceum Elst 
is onderdeel van

les op het niveau dat bij jou past. Aan het 
einde van het eerste schooljaar kijken we 
samen op welk niveau je verder gaat.

De docenten begeleiden jou bij het  
plannen, het maken en het leren van je 
huiswerk. Als je deze studievaardigheden 
goed kunt toepassen, leer je veel makke-
lijker. Je mentor speelt hierbij een centrale 
rol; als gids, vraagbaak en vertrouwens-
persoon. Je mentor daagt je uit om zelf-
standig keuzes te maken en je talenten 
verder te ontwikkelen. Er is een sfeer van 
vertrouwen, waarin je wordt gestimuleerd 
en je de ruimte krijgt om te laten zien wat 
je kunt. Dit kan tijdens de gewone lessen 
maar ook bij talenturen, themadagen,  
onderzoeksprojecten, sportactiviteiten en 
toneelvoorstellingen. 

De keuze is aan jou!
Bij ons valt er genoeg te kiezen: extra exa-
menvakken, Bèta-excellentieprogramma, 
maatschappelijke stages, internationale 
studiereizen, talent-uren en tutorschap. 
De docenten vinden het belangrijk om jou 
keuzemogelijkheden te geven, te stimule-
ren om zelf dingen uit te proberen en op te 
starten. We dagen je uit om je talenten 
verder te ontdekken en te ontwikkelen.

Op dinsdagmiddag kies jij wat je leert en 
hoe je leert. Deze extra begeleidingsuren 
noemen wij fLEx-uren. Tijdens deze uren 

kun je bijles krijgen, extra uitleg, studie-
vaardig heden leren of extra oefeningen 
krijgen voor een vak. 

Keuzes zijn er ook in overvloed in onze 
maatschappij. Wij vinden het belangrijk 
dat je leert hoe te kiezen. We stimuleren je 
om zelfstandig je mening te bepalen van-
uit een kritische, onderzoekende houding. 

Leren voor het leven
Als je straks je diploma hebt behaald, is 
het belangrijk dat je goed bent voorbereid 
op je vervolgstudie. Dat betekent dat je 
kunt samenwerken, dat je weet wat je 
waard bent, dat je kennis van zaken hebt, 
dat je keuzes kunt maken en daar verant-
woordelijkheid voor neemt. Wij stimuleren 
je je talent te ontdekken en verder te ont-
wikkelen. Jouw toekomst staat centraal! 

Open Dag
Ook zien wat er te kiezen valt bij ons?
Zaterdag 20 januari 2018 van 10.00 tot 
14.00 uur.

Kijkje in de keuken?
Schrijf je in voor de kennismakingslessen 
op 6, 7 en 8 februari 2018 van 13.30 tot 
15.30 uur.
Aanmelden kan via onze website. 

Lyceum Elst
MAVO, HAVO EN VWO 

Lyceum Elst is een kleinschalige, 
moderne school, met een enthousiast 
en sterk docententeam, persoonlijke 
aandacht voor de leerling en uitste-
kend onderwijs. We bieden jou veel 
bijzondere mogelijkheden en extra’s 
om zelf uit te kiezen. Je beslist zelf 
voor een deel over de invulling van  
je schooltijd. De keuze is aan jou! 

Ons onderwijs
Wij hebben een eenjarige brugperiode. Er 
zijn vier soorten brugklassen: mavo, 
mavo/havo, havo/vwo en vwo. Je krijgt 

De keuze is aan jou!

OPEN DAG
zaterdag 20 januari 2018  
van 10.00 tot 14.00 uur

KENNISMAKINGSLESSEN*

dinsdag 6 februari 2018  
van 13.30 tot 15.30 uur
woensdag 7 februari 2018  
van 13.30 tot 15.30 uur
donderdag 8 februari 2018  
van 13.30 tot 15.30 uur
* aanmelden via de website
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Persoonlijk en een goede sfeer
Wij kennen jou persoonlijk. Niet alleen de 
docenten. Ook de afdelingsleiders, de 
conciërges en onze receptiemedewerkers 
weten wie je bent. We hebben duidelijke, 
eenvoudige schoolregels. Zo weten we 
wat we van elkaar verwachten. Dit zorgt 
voor een gezellige en rustige sfeer.

Extra hulp
Soms heb je wat meer hulp nodig om een 
bepaald vak onder de knie te krijgen. Dat 
houden we samen goed in de gaten. Als 
het nodig is zorgen we er voor dat je extra 
ondersteuning krijgt. Bijvoorbeeld met 
pluslessen of met de inzet van diverse 
deskundigen die jou kunnen helpen bij bij-
voorbeeld faalangst, dyslexie, dyscalculie.

Ontdek wat bij je past
We werken samen met ruim 300 bedrijven 
en instellingen in de regio zodat je ervaring 
kunt opdoen in de praktijk. In leerjaar 3 en 
4 ga je elke week op stage bij diverse be-
drijven en instellingen. Op die manier ont-
dek je welke beroepen echt bij je passen.

Go West
Waarom naar Het Westeraam? We bieden 
een rustige en persoonlijke omgeving. Je 
kunt unieke en praktische ervaring opdoen 
in de regio. En we bieden goed onderwijs. 

Bezoekadres
Auditorium 6
6661 TZ Elst (gld)
T (0481) 36 29 30
E info@hetwesteraam.nl
I www.hetwesteraam.nl 

Postadres
Postbus 187
6660 AD Elst (gld)

Directeur
E. Severins

Afdelingsleider onderbouw 
A. Oostdam

Afdelingsleider bovenbouw
J. Broeder

Het Westeraam
is onderdeel van

OPEN DAG
We laten je graag de school zien op 
zaterdag 20 januari 2018  
van 10.00 tot 14.00 uur

KENNISMAKINGSLES*

Het Westeraam in de praktijk 
beleven? Doe dan mee met onze 
kennismakingslessen.
dinsdag 20 februari 2018  
van 13.30 tot 15.30 uur
woensdag 21 februari 2018 
van 13.30 tot 15.30 uur
donderdag 22 februari 2018 
van 13.30 tot 15.30 uur
* aanmelden via de website

INSCHRIJFAVOND
woensdag 7 maart 2018  
van 18.30 tot 20.30 uur

ELST

Het Westeraam
VMBO BASIS, KADER EN GEMENGDE LEERWEG

Op Het Westeraam krijg je veel 
persoonlijke aandacht in een kleine, 
prettige school. We bieden goed 
onderwijs met unieke mogelijkheden 
om te leren in de praktijk. Dat geeft  
je een voorsprong als je straks een 
diploma op zak hebt.

Ons onderwijs
Naast de theoretische vakken (bijvoor-
beeld Engels en wiskunde), is er veel aan-
dacht voor praktijk zoals tekenen, hand-
vaardigheid, techniek en sport. Twee keer 
per jaar is er in de onderbouw een week 
waarin alles draait om een thema, bijvoor-
beeld Sport en Voeding. Alle vakken doen 
mee aan de themaweken. Zo leer je aller-
lei dingen op een leuke en andere manier.

In de bovenbouw kies je uit drie profielen:
  Economie & Ondernemen
  Zorg & Welzijn
  Groen

Dat blijkt ook uit onze examenresultaten. 
Onze slagingspercentages liggen boven  
het landelijk gemiddelde. Vorig jaar en het  
jaar daarvoor zijn zelfs alle basisleerlingen 
(100%) geslaagd. Daar zijn we trots op. Dus 
Go West en haal ook het beste uit jezelf!
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Bezoekadres
Grensweg 2
6823 JH Arnhem
T (026) 442 30 38
E arnhem@guido.nl
I www.guido.nl

 @guidoarnhem
 /guidoarnhem

Directeur
M. Drogt

KENNISMAKINGS
MOMENTEN
dinsdag 14 november 2017
Juniorcollege: Ontdek hoe  
onderwijs op Guido eruit ziet door 
deel te nemen aan deze middag  
vol leuke en leerzame projecten. 

OPEN DAG
woensdag 31 januari 2018

OPEN LESWEKEN
maandag 12 februari 2018
tot vrijdag 16 februari 2018
maandag 26 februari 2018
tot vrijdag 2 maart 2018 
Kom langs en neem deel aan de 
lessen op Guido.
Aanmelden via arnhem@guido.nl

GSG Guido
VMBO KL T/M LEERJAAR 2, 
VMBO GL/TL, HAVO,
VWO T/M LEERJAAR 3

Eigentijds 
Guido is een moderne school. Op Guido 
vinden leraren het minstens zo fijn en  
belangrijk om te leren als leerlingen. Op 
Guido leer je veel door samen te werken. 
Samen doen, ervaren en ontdekken. We 
willen jouw creativiteit ruimte geven en 
ontwikkelen. We gebruiken niet alleen 
boeken, maar ook veel moderne online 
leermiddelen zoals apps en webtools. Je 
werkt op Guido dan ook met je eigen  
laptop. 

Wil jij je op school ontwikkelen door 
middel van eigentijdse, uitdagende 
projecten? Wil je zo min mogelijk 
huiswerk? ’s Morgens laat beginnen en 
’s middags vroeg weer vrij zijn? Wil je 
zelf je vakantie indelen? Geen nummer 
zijn, maar je ontwikkelen in een veilige 
omgeving, met persoonlijke aandacht 
voor jou? En ook nog eens op een 
school waar de afgelopen jaren bijna 
altijd 100 procent van de leerlingen 
slaagt? Kies dan voor Guido! 

Kleinschalig en veilig
Guido heeft tweehonderdtwintig leerlingen 
en is geen ‘leerfabriek’. Guido is een kleine 
school met een prettig, veilig leer klimaat. 
We hebben veel kleine groepen. Groepen 
die toch wat groter zijn (meer dan 20 leer-
lingen) hebben meestal 2 mentoren, zodat 
er nog steeds veel tijd is om jou persoonlijk 
te begeleiden bij jouw leren. 

Guido maakt werk van passend 
onderwijs!
Heb je extra uitdaging nodig, moeite met 
leren of heb je een leerachterstand? Wij  
begeleiden je op een vaste werkplek met 
meestal dezelfde leraren. Door de klein-
schaligheid en onze ervaring staan wij  
bekend om onze uitstekende extra onder-
steuning bij het leren. 

ARNHEM-NOORD
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GSG Guido
VMBO KL T/M LEERJAAR 2, 
VMBO GL/TL, HAVO,
VWO T/M LEERJAAR 3

Flexibel 
Iedere lesdag heb je naast de gewone, 
een aantal adaptieve lesuren. Jij bepaalt in 
welke leerruimte en hoe je leert. Dat kan 
stil voor jezelf zijn of in groepen met (als je 
wilt), hulp van een leraar. Je werkt aan 
leertaken die je in de les hebt ingepland. 
Guido biedt je ondersteuning of extra  
uitdaging zonder dat het je meer tijd kost. 
Je neemt zo min mogelijk schoolwerk 
mee naar huis, want als jij je thuis kunt 
ontspannen, haal je op school het beste 
uit jezelf. 

Topfit naar school
  Kies zelf (een deel van) je vakantie

  Bij Guido staan niet alle vakanties 
vooraf vast. Jij bepaalt mee wanneer 
je vakantie opneemt. Wij geloven na-
melijk in flexibiliteit.

 Laat beginnen, vroeg vrij
  Op Guido proberen wij jouw lesdag  

zo kort mogelijk te houden. Zo houdt 
Guido rekening met je reistijd.

Samenwerken met ouders
De betrokkenheid van je ouder(s)/
verzorger(s) is in onze school belangrijk. 
Gesprekken over jouw ontwikkeling voeren 
we altijd met je ouder(s)/verzorger(s) én met 
jou. Jij presteert namelijk beter wanneer wij 
allemaal goed met elkaar samenwerken.

Welke opleidingen kun je volgen?
  VMBO KL (leerjaar 1 en 2) 
  VMBO GL/TL en TL tot 8 examen-

vakken (leerjaar 1 t/m 4) 
  HAVO 1 t/m 5 (alle profielen, inclusief 

Klassieke Talen voor leerlingen die dat 
willen)

  VWO 1 t/m 3 (met mogelijkheid van 
het volgen van Klassieke Talen)

Er is in alle leerjaren en op alle niveaus veel 
aandacht voor loopbaanbegeleiding. 

Extra ondersteuning
We vinden het heel belangrijk dat we jou 
kunnen steunen waar dat nodig is. Ook 
als je extra hulp nodig hebt. In alle klassen 
bieden we LWOO aan, dat betekent leer-
wegondersteunend onderwijs. Naast de 
docenten is ons ondersteuningsteam hier 
nauw bij betrokken.

Geloof in je toekomst!
Guido is een christelijke school. Wij zien 
onze leerlingen als uniek en verschillend 
gemaakt. We benaderen hen zoals wij zelf 
benaderd willen worden: respectvol en po-
sitief. U mag ons daaraan houden. Vraag 
Guido-ouders gerust naar hun ervaringen 
met ons.
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Bezoekadres 
Mammoetstraat 1-3
6671 DL Zetten
T (0488) 45 15 44
E administratie@hpcnet.nl
I www.hpc-zetten.nl

Rector
G. Beekhuizen

INFORMATIEAVONDEN 
dinsdag 21 november 2017 en 
dinsdag 30 januari 2018  
om 19.30 uur 

OPEN DAG 
zaterdag 3 februari 2018  
van 09.30 tot 13.00 uur

school. Want een plezierige schooltijd 
heeft een positieve invloed op jouw leer-
prestaties. In de onderbouw volg je naast 
de reguliere lessen een aantal lessen van 
een profiel. Je kunt kiezen uit drie mogelijk-
heden: het profiel ‘Sport en Bewegen’, 
met sportclinics en extra uren bewegings-
onderwijs, het profiel ‘Kunst en Cultuur’, 
met extra dans, drama, film en kunstoriën-
tatie en uitstapjes naar musea, theater en 
kunstworkshops, of het profiel ‘Technolo-
gie Breed’, voor leerlingen die graag alle 
vakken willen volgen, en interesse hebben 
in de technologische ontwikkelingen. Je 
doet dan bijvoorbeeld mee aan Techno-
promo en je gaat op excursies naar Nemo, 
het Afrikamuseum, en het Geo Fort. 

Op het vwo kun je kiezen voor het profiel 
‘Vwoplus’, met de extra vakken Latijn en 
Grieks, science en wetenschapsoriëntatie. 
Met dit profiel worden vwo-leerlingen in-
tensief voorbereid op het wetenschappe-
lijk onderwijs. En als extra krijgen al onze 
havo- en vwo-leerlingen binnen het HPC 
het vak Engelsplus aangeboden met de mo-
gelijkheid om het Cambridge certificaat te 
behalen.

Bovenbouw 
In de bovenbouw bestaat altijd de moge-
lijkheid een eindexamenvak te kiezen dat 
aansluit op de profielkeuze uit de onder-
bouw: Sport of Kunst óf Technologie. 
Leerlingen die Latijn willen kiezen als exa-
menvak kunnen daarmee het gymnasium-
diploma behalen.

Op de havo staat Management & organi-
satie op het programma en laten we leer-
lingen praktijkervaringen opdoen met onze 
Bedrijvendagen. In het vwo is het leren 
sterk gericht op de wijze van studeren aan 

de universiteit en werken we samen met 
de Wageningen Universiteit.
En onze mavoleerlingen kunnen vanaf klas 
2 het vak VTO Duits volgen. Alle mavoleer-
lingen hebben daarnaast de mogelijkheid 
om eindexamen te doen in zeven vakken. 
Ze krijgen zo de kans om te excelleren, 
zich te profileren of om de overstap naar 
de havo soepel te laten verlopen. 

Op het vmbo krijg je in klas 3 en 4 te ma-
ken met veel praktijkvakken in ons profiel 
Dienstverlening en Producten. Hier kun je 
kiezen uit 14 modules: van elektrotech-
niek, verzorging en o.a. metaal tot sport en 
horeca. Zo ervaar je wat echt bij jou past 
zodat je een goede keuze kunt maken 
voor je vervolgopleiding. 

En er is meer… 
Het HPC beschikt over een modern ge-
bouw, met ruime en lichte lokalen, digitale 
leermiddelen en een prachtige sporthal. 
Elke afdeling beschikt over een eigen stu-
diecentrum waar je kunt studeren, aan een 
verslag kunt werken op de computer of 
gewoon even kunt gaan lezen. Naast de 
dagelijkse lessen worden er vele activitei-
ten georganiseerd. 

Het HPC heeft een christelijke signatuur; 
deze weerspiegelt zich in aard en kwaliteit 
van het onderwijs en het onderwijskundig 
klimaat. In de traditie van Hendrik Pierson 
worden de leerlingen opgeleid tot verant-
woordelijke medemensen met een inner-
lijke stevigheid en met gevoel voor recht-
vaardigheid. 

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Neem gerust een kijkje op onze website 
(www.hpc-zetten.nl) of bezoek onze open 
dag!

Onderwijs dat je pákt 
Het Hendrik Pierson College (HPC) is de 
meest complete school in de regio met de 
kernbegrippen ‘Veilig, Vriendelijk en Veelzij-
dig’. Wij bieden de opleidingen vmbo-bbl, 
vmbo-kbl, mavo, havo en vwo aan. Het 
HPC is een school waar jij de ruimte krijgt 
jouw talent en interesse te ontdekken. 
Daarnaast zijn we zeer actief op cultureel 
en sportief gebied en bieden we een uitda-
gend plusprogramma aan voor excellente 
leerlingen. 

Het HPC is Cultuurprofielschool. Dit houdt 
in dat ons kunst- en cultuuronderwijs van 
een hoog niveau is. 
Daarnaast is het HPC een WON school. 
WON staat voor: Wetenschaps Oriëntatie 
Nederland. Het is een wijze van lesgeven 
en leren in de vwo-klassen vanaf klas 1, 
die al kenmerken heeft van het denken en 
werken in het universitaire onderwijs.

Onderbouw
De middelbare school is een hele verande-
ring. Een ander gebouw, andere mensen 
om je heen, nieuwe lesstof. Wij vinden het 
belangrijk dat jij je snel thuis voelt bij ons op 

ZETTEN

Hendrik Pierson College
VMBO, MAVO, HAVO, VWO EN VWOPLUS



Bezoekadres
Industrieweg 4
4041 CR Kesteren
T (0488) 48 13 10
E info.vk@helicon.nl
I www.helicon.nl

Directeur 
Mevr. S. Galama

Helicon
HELICON VMBO KESTEREN

KESTEREN

DOEDAG
donderdag 25 januari 2018

OPEN AVOND
vrijdag 26 januari 2018 van 
18.00 tot 21.00 uur

OPEN DAG
zaterdag 27 januari 2018 van 
10.00 tot 13.00 uur

Ga je volgend schooljaar naar het 
VMBO? Welke school past bij jou?
Helicon is iets voor jou!
Helicon is een VMBO school, met groene 
vakken. Het grote verschil met andere 
VMBO scholen is dat je bij Helicon meer 
buiten bezig bent en extra informatie krijgt 
over planten, dieren, techniek, voeding, na-
tuur en milieu. Helicon staat bekend om 
haar leerling-vriendelijke benadering. We zijn 
een kleine school met ongeveer 300 leerlin-
gen. Dat heeft veel voordelen. Je leert elkaar 
goed kennen, je loopt niet snel verloren rond 
en je voelt je bij ons snel thuis. Wij besteden 
veel aandacht aan jou, als leerling. Dit zie je 
bijvoorbeeld terug in uitstekende examen 
resultaten. Samen met jou werken we, met 
veel plezier, aan jouw opleiding die een ge-
degen basis legt voor jouw toekomst.

Leren op maat
Wij bieden jou als leerling maatwerk op elk 
niveau, op elk moment en op elke plek. Voor 
elke leerling kunnen we onze begeleiding 
afstemmen op zijn of haar persoonlijke mo-

gelijkheden. Die begeleiding is er voor de 
kwetsbare leerling die extra ondersteuning 
nodig heeft tot aan de zelfredzame leerling 
die een vak op een hoger niveau afsluit. 

VMBO T-plus
Natuurlijk kun je bij Helicon ook een VMBO 
opleiding volgen op het hoogste niveau, de 
theoretische leerweg. Binnen Helicon noe-
men we deze richting VMBO T-plus. Je 
volgt hierbij het normale Vmbo T program-
ma, maar bij ons krijg je daarnaast ook les in 
praktische vakken als Bloem, Dier, Verzor-
ging, Voeding of techniek. De ideale combi-
natie dus voor de meer theoretisch aange-
legde leerlingen die ook graag met hun 
handen werken. Deze richting biedt jou als 
leerling de optimale voorbereiding op het 
MBO of de HAVO!

Leren door doen
Binnen Helicon laten we je kennis maken 
met verschillende vakken. Zo heb je natuur-
lijk gewone vakken als Nederlands, Wiskun-
de, Biologie en Geschiedenis, maar daar-
naast krijg je bij ons ook een aantal 
praktijkvakken. Dan ga je dus leren door 
doen. Want het is natuurlijk veel leuker om 
zelf  een konijn of een kip te verzorgen dan 
om dat uit een boek te leren! De praktijkvak-
ken die wij aanbieden hebben over het alge-
meen een groen randje. Zo sta je de ene 
dag in de keuken om alles over voeding te 
leren en ben je de volgende dag bezig om in 
de schooltuin nieuwe bomen te planten. Alle 
praktijkvakken volg je van de eerste tot en 
met de vierde klas. Je hoeft dus nog geen 
keuze te maken in welke richting je verder 
wilt leren. 

Doedag en Open Dag
Ben je als toekomstig VMBO-er geïnteres-
seerd om een middag mee te lopen bij ons 
op school, dan kun je je  opgeven voor de 
Doedag. Je gaat dan zelf verschillende les-
sen uit proberen. Wil je je ouders laten zien 
hoe leuk het was? Neem ze dan mee naar 
de Open Dag! Tijdens de Open Dag kun je 
op je gemak de hele school bekijken en met 
leerlingen en docenten van gedachten  
wisselen. Ben je nieuwsgierig geworden of 
Helicon ook jouw school is? Kom langs of 
neem contact op voor meer informatie.

 Schoolkeuzegids 15
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Bezoekadres 
Tollenhof 1
4041 BH Kesteren
T (0488) 48 14 92
E kesteren@pantarijn.nl
I www.pantarijn.nl

Teamleider
J. Zijlstra

Pantarijn Kesteren
VMBO EN ONDERBOUW HAVO/VWO

OPEN HUIS 
vrijdag 12 januari 2018 
van 16.00 tot 21.00 uur

MINILESSEN 
Voor leerlingen van groep 7/8:
dinsdag 14 november 2017 
van 09.00 tot 16.00 uur

MEELOOPDAG EN 
MINILESSEN
Op afspraak

Opleidingen
Je kunt bij ons een opleiding met een 
vmbo-, mh,- en hv-advies volgen. Je 
wordt geplaatst in een 2-jarige brugklas 
bk, km(mavo), mh of hv. Gedurende deze 
2 jaar kun je laten zien wat jouw leertalen-
ten zijn. Je kunt doorstromen naar een 
hoger niveau. 
Na klas 2 vervolg je met het advies basis- 
en kaderberoepsgerichte leerweg en ge-
kozen profiel je opleiding op andere Pan-
tarijnlocaties (of elders). Krijg je een 
havo- of  vwo-advies, dan sluit je klas 3 
met een profielkeuze af. Daarna kun je de 
gekozen profielen in de bovenbouw voor 
havo en vwo op Pantarijn Wageningen (of 
elders) volgen. Heb je een mavo-advies 
dan kies je in klas 3 een profiel en zo mo-
gelijk een extra examenvak (7e vak). Je 
sluit je opleiding daarna in Kesteren met 
een examen af.

Van mavo naar havo 
Ga je van mavo klas 4 naar de  havo dan  
krijg je extra les in wiskunde, Engels en 
Nederlands. Ben je een goede mavoleer-
ling, dan mag je bij ons de havo-kansklas 
(niveau klas 3 havo) proberen. Als het lukt 
krijg je het havo-advies. Lukt dit niet dan 
ga je naar klas 4 mavo.

Ster*uren en extra culturele 
activiteiten
Naast ontdekking van je leertalenten ont-
dek je tijdens ster*uren (in klas 1/2 is dat  
2 uur per week) ook jouw talenten op het 
gebied van theater, muziek, sport, ict en 
creatieve technieken. Daarnaast organi-
seert de school veel extra activiteiten op 
sportief en cultureel gebied, zoals sport-
dagen, toneel-, dans- en muziekvoorstel-
lingen. 

Kwaliteit
Pantarijn is een school met kwaliteit en 
heeft goede resultaten. Schoolinspectie 
zegt dan ook: “Een goede school met een 
zeer aangenaam en veilig leer- en werk-
klimaat. Lessen hebben voldoende niveau 
en leerlingen krijgen de zorg en begelei-
ding die zij nodig hebben”.

Wil je Pantarijn ervaren of meer 
weten? 
Geef je op voor de minilessen of meeloop-
dag. Speciale vragen? Maak samen met 
je ouder(s) een afspraak.
Je bent van harte welkom! 

Nieuwe school
Kom je bij ons? Dan start je in een geheel 
nieuw en modern schoolgebouw.

Kleine, veilige en gezellige school
Pantarijn is een kleine school met 255 
leerlingen. De school straalt een prettige 
sfeer uit en is zeer overzichtelijk. De leer-
lingen voelen zich veilig en vinden de sfeer 
prettig.

KESTEREN

Ontdek(t) je talent
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Bezoekersadres
Nieuwe Veenendaalseweg 137
3911 MG Rhenen
T (0317) 61 25 15
E rhenen@pantarijn.nl
I www.pantarijn.nl

Locatiedirecteur
O. (Otto) Wijma

Teamleider
H.R.E. (Herman) Bremer

Zorgcoördinator
Mevr. T. (Tugce) Halici

OPEN HUIS 
vrijdag 12 januari 2018 
van 16.00 tot 21.00 uur

MINILESSEN 
Voor leerlingen van groep 7/8:
donderdag 23 november 2017 
van 09.00 tot 16.00 uur
Op afspraak

RHENEN

Pantarijn Rhenen
MAVO KANS KLAS, MAVO KANS, HAVO KANS,  
MAVO- EN KADER BOVENBOUW

Kader
Met deze vier profielen in Rhenen bieden 
onze leerlingen naast uitdaging ook keuze-
vrijheid en één dag stage per week:

 Dienstverlening & Producten
 Economie & Ondernemen
 Media, Vormgeving & ICT
 Zorg & Welzijn

We stimuleren en belonen professioneel 
gedrag met als uitgangspunten: respect, 
veiligheid en verantwoordelijkheid. We zijn 
trots op het feit dat het jaarlijks goed lukt 
om samen met leerlingen, ouders en  
medewerkers een fijne leeromgeving te 
realiseren.

In Rhenen bieden we maar liefst 17 keuze-
vakken aan zodat je je onderwijs kunt 
aanpassen bij je talent of je ambitie.

Leerlingen en ouders nodigen we graag 
uit om een kijkje te komen nemen.

NIEUW
Programmeren voor leerlingen onderbouw 
mavo, MVI en D&P

MAVO met ambitie
Leerlingen en ouders zijn welkom op onze 
kleinschalige locatie. We bieden onderwijs 
dat zich richt op niveauverhoging en het 
leren gebruiken van het eigen talent. Uit 
gesprekken en uit ons kwaliteitsonder-
zoek blijkt dat men erg tevreden is over de 
veiligheid op onze school (9,1).

 HAVOkans
 MAVOkans
 Sport
 MVI

Iedere dag bieden we kansen en mogelijk-
heden om tot succes te komen. Onze 
leeromgeving is gestructureerd maar laat 
ruimte voor ontplooiing. Onze MAVO biedt 
dan ook mooie kansen om het niveau te 
verhogen. 

Onderwijs en opvoeden gaan in onze  
opinie hand in hand. Tijdens het gehele 
onderwijsproces besteden we dan ook 
veel aandacht aan omgangsvormen, nor-
men en waarden.

We zijn trots op het feit dat het jaarlijks 
goed lukt om samen met leerlingen, ou-
ders en medewerkers een fijne, veilige 
leeromgeving te realiseren.

Focus schooljaar 18/19
Graag willen we onze leerlingen een fijne 
schooltijd bieden. In overleg met onze 
leerlingen willen we gericht werken aan:

 uitbreiding van het activiteitenaanbod
  herinrichting van studie- en pauze-

plekken in school

 Sport & MVI
In Rhenen krijg je vier jaar lang extra sport 
of MVI op je -rooster. Door goede afspra-
ken met vervolgonderwijs is doorstromen 
naar CIOS, Sport en Bewegen en ICT- 
lyceum mogelijk.

 Werken op een eigen Laptop
In klassen 1, 2 en 3/4 kader werken alle 
leerlingen vanaf schooljaar 2018-2019 op 
een eigen laptop. Hiermee zijn we in staat 
om meer uitdaging en daarmee maatwerk 
te kunnen bieden.

 Werken aan leren
In speciale lessen bieden we iedere leer-
ling de mogelijkheid de eigen leerstijl te 
verbeteren.

 Jaarlijks rond 100% geslaagd
Sinds jaar en dag bereiken we een hoog 
slagingspercentage. Dit lukt doordat we 
een leer- en werkomgeving realiseren waar 
ambitie wordt gestimuleerd binnen onze 
gestructureerde onderwijsomgeving.

Leerlingen per leerjaar
1KM1  24
1MH1  11
2KM1 en 2KM2  48
2MH2  13
VMBO Kader 3  35
VMBO Kader 4  43
3M1 en 3M2  36
4M1 en 4M2  54
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Bezoekadres
Huinerbroekweg 6
3882 MD Putten (Gld.)

First Lego League (FLL) regiofinale Rivierenland 2017
De FLL is een internationale wedstrijd met twee onderdelen:  
een programmeeropdracht met een Lego Mindstorm robot en 
een onderzoek naar een innovatieve oplossing voor een maat-
schappelijk vraagstuk. Leerlingen worden uitgedaagd om zich te 
verdiepen in nieuw materiaal en krijgen ruimte om op hun eigen 
manier te onderzoeken, te experimenteren en een oplossing  
te bedenken. Aan de wedstrijd nemen teams van vier tot acht  
leerlingen tussen 9-15 jaar deel.
Dit jaar is de FLL regiofinale Rivierenland op vrijdagmiddag  
24 november bij ORS Lek en Linge VMBO te Culemborg. Teams 
komen van Cambium Technasium Zaltbommel, Gomarus Scholen-
gemeenschap, CS de Hoven en Gymnasium Camphusianum, alle 
drie uit Gorinchem, Basisschool De Regenboog Amerongen, 
Brainbuddies uit Ophemert en natuurlijk ORS Lek en Linge VMBO.

Nieuwsgierig? 
Wil je hier meer van weten of het voor elkaar krijgen dat jouw 
school gaat deelnemen aan FLL?
Neem contact op met Wilma.deWolf@btechs.nl of 06-278 32 611.

Informatie Technologie en basisscholen in Culemborg
ORS Lek en Linge VMBO startte vorig schooljaar met het vak 
Informatie Technologie voor hun VMBO TL leerlingen met de  
ambitie om in het tweede schooljaar hier richting basisscholen 

meer mee te gaan doen. Na de huidige FLL regiofinale geven in 
het voorjaar ‘18 VMBO TL’ers op basisscholen les aan groep 8 
leerlingen over Minstorm robot programmeren. Dit als voorberei-
ding op een kleine FLL robotwedstrijd in mei ‘18 bij ORS Lek en 
Linge VMBO. Een prachtige VO-PO samenwerking waar meer 
basisscholen interesse voor toonden. Wie weet, is er in het  
volgende schooljaar uitbreiding omdat 21e Century Skills en IT 
vaardigheden dringend gewenst zijn.

BètaTech Services: ambities via maatwerkplannen realiseren
Mensen met ambitie hebben ideeën om iets nieuws te realiseren, 
maar uitwerken naar concrete plannen blijkt vaak lastig. Bèta-
Tech Services helpt bèta ambities om te zetten in plannen en te 
realiseren in activiteiten met leerlingen, leerkrachten, docenten en 
ondernemers. Interesse? Vul op www.btechs.nl het reactie-
formulier in of spreek met Jan Heeres of Wilma de Wolf over uw 
ambities.

De eigen talenten ontdekken en ontwikkelen, is wat we 
willen en een nieuwe opleiding kan daarbij helpen. Samen-
werken aan een wedstrijdopdracht is een mooie manier  
om meer van je eigen talenten te ontdekken. Dan merk je 
bijvoorbeeld dat de ene leerling goed is in leiding geven  
en de ander creatieve ideeën heeft. Terwijl de derde goed  
de woorden vindt om het op te schrijven en de vierde een 
digitale presentatie met mooie effecten en beelden in elkaar 
zet. Ieder heeft eigen talenten en samen vorm je een sterk 
team. Een teamopdracht waarbij je iets gaat onderzoeken  
en een oplossing gaat uitdenken voor een probleem is leuk 
en spannend en helpt om je eigen talenten te ontwikkelen.

Zelf onderzoeken en  
ontwerpen! Nieuwsgierig?

T (06) 28 04 37 51 (Jan Heeres)
T (06) 27 83 26 11 (Wilma de Wolf)
I www.btechs.nl
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Bezoekadres
Sportlaan 11-13
3905 AD Veenendaal
T (0318) 50 96 00
E info@de-csv.nl
I www.de-csv.nl

Directie
Mevr. M. Bosch en dhr. A. Diepeveen

Afdelingsleiders
Vmbo leerjaar 1:
Mevr. G. van Barneveld
PrO: dhr. P. van der Lee

OPEN HUIS
woensdag 24 januari 2018 
van 18.30 tot 21.00 uur

CSV Het Perron is een school voor vmbo 
en praktijkonderwijs. Het is dé school voor 
beroepsonderwijs in Veenendaal. Het Per-
ron is een modern schoolgebouw met alle 
mogelijkheden om praktisch bezig te zijn. 
Je wordt hier goed voorbereid op je toe-
komst.
In het vmbo kun je kiezen uit de volgende 
leerwegen:

 (Gemengd) Theoretische leerweg
 Kaderberoepsgerichte leerweg
 Basisberoepsgerichte leerweg

In alle leerwegen is leerwegondersteuning 
(LWOO) mogelijk.

Onderbouw
In de onderbouw is veel afwisseling tus-
sen theorie en praktijk. In het leerhuis krijg 
je algemene vakken, zoals Nederlands, 
Engels, wiskunde, mens en maatschappij. 
De praktische vakken krijg je in speciale 
praktijkruimtes. De praktische vakken zijn:

 Technas (techniek en natuurkunde)
 Biozorg (biologie en verzorging)
  Kunst en Cultuur (handvaardigheid, 

tekenen en drama)
 Bewegingsonderwijs

Bovenbouw
Na de tweede klas ga je naar de boven-
bouw. In de bovenbouw kies je een pro-
fiel, dat aangeeft in welke beroepsrichting 
je onderwijs gaat volgen.
Je kunt kiezen uit de volgende profielen:

 Economie en Ondernemen (E&O)
 Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
  Produceren, Installeren en Energie 

(PIE)
 Mobiliteit en Transport (M&T)
 Zorg en Welzijn (Z&W)
  Of je volgt de gemengd/theoretische 

leerweg (G)TL.

NIEUW in de (G)TL
Met ons nieuwe programma in de (Ge-
mengd) Theoretische Leerweg word je 
breed opgeleid. Je krijgt les in drie ver-
schillende richtingen, gericht op mens, 
techniek en onderneming. In het vierde 
jaar doe je in één van deze uitstroomrich-
tingen examen, naast je TL-profiel.
Dit is de schoolkeuze voor leerlingen met 
een TL en/of Havo advies die ook graag 
praktisch bezig zijn.

Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs is bestemd voor jon-
geren die moeite hebben met leren en be-
tere resultaten bereiken als ze praktisch 
bezig kunnen zijn. 
In het praktijkonderwijs kun je kiezen uit 
de volgende uitstroomprofielen:

 Techniek
 Groen
 Detailhandel
 Logistiek
 Horeca/verzorging

Levensecht leren, leren door doen!
De CSV bereidt je voor op je toekomst 
door levensecht leren, zowel op school als 
tijdens stages bij bedrijven en instellingen. 
Doordat je veel praktijkervaring opdoet kan 
je na je diploma eenvoudig doorstromen 
naar een vervolgopleiding. Die vervolg-
opleiding kan je ook op Het Perron volgen 
in één van de doorlopende leerlijnen.

Doorlopende leerlijn
Samen met het middelbaar beroeps-
onderwijs (mbo) hebben wij doorlopende 
leerlijnen ontwikkeld. Op Het Perron is ook 
het mbo gevestigd. Samen met het mbo 
bieden wij je een goede voorbereiding op 
je toekomst en kan je in één schoolge-
bouw je vmbo- én je mbo-diploma halen.

Laptop
CSV is een digitale school. Alle leerlingen 
hebben een laptop. De laptop gebruik je, 
naast je boeken, tijdens de lessen en thuis 
voor je schoolwerk.

Meer weten?
Wil je meer weten over CSV op Het  
Perron? Kijk op www.de-csv.nl voor meer 
informatie over onze school, het onderwijs 
en onze activiteiten. Je ouders kunnen ook 
rechtsreeks contact met ons opnemen.

VEENENDAAL

CSV Het Perron
VMBO EN PRAKTIJKONDERWIJS
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Bezoekadres
Rembrandtlaan 2
3904 ZK Veenendaal
T (0318) 50 99 00
E postbus@rembrandt-college.nl
I www.rembrandt-college.nl

Rector
R.B. de Grunt

Leerlingbegeleiders Brugklas 1
Mevr. M. Beumer
bm@rembrandt-college.nl
Mevr. H. Janssen
js@rembrandt-college.nl

OPEN DAGEN
donderdag 18 januari 2018
van 18.00 tot 21.00 uur en
vrijdag 19 januari 2018
van 18.00 tot 21.00 uur

Wat zijn i-uren?
In klas 1 en 2 volg je naast de normale 
lessen twee uur per week een cursus. Je 
mag zelf kiezen welk i-uur je wilt volgen. 
Ieder leerjaar kent een ruim cursusaan-
bod. We noemen deze uren individuele 
uren (i-uren). Per jaar volg je 4 verschil-
lende cursussen op cultureel, creatief of 
sportief gebied. Kijk op www.rembrandt-
college.nl onder het blokje i-uren om te 
zien wat er te kiezen valt.

Welke brugklassen zijn er?
We hebben op het Rembrandt College drie 
verschillende brugklassen: een tl/havo-
brugklas, een havo/vwo-brugklas en een 
vwo-brugklas. Na brugklas 1 kun je door-
stromen naar tl 2, naar een tweede brug-
klas havo/vwo of naar 2 vwo.

Wat is er nog meer belangrijk?
Naast de aandacht voor kunst en cultuur 
is er ook veel aandacht voor jouw ontwik-
keling op het gebied sport. Ben je op  
redelijk hoog niveau actief op het gebied 
van sport, kunst of cultuur, dan kun je  
extra ondersteuning krijgen bij de top-
sportbegeleiding & talentbegeleiding. Wij 
vinden het belangrijk dat je een school-
diploma haalt op het niveau dat bij jouw 
capaciteiten past en dat je daarnaast op 
hoog niveau een sport of kunstvorm kunt 
uitoefenen.

Is er ondersteuning op school als dat 
nodig is?
De mentor is het eerste aanspreekpunt 
voor vragen en problemen. Bij veel dingen 
kan je mentor je prima helpen. Soms is er 
echter meer ondersteuning nodig. Als je 
een vak erg lastig vindt, kun je bijvoor-
beeld steunles volgen. En in de tweede 
klas is er voor leerlingen met faalangst een 
speciale training. Op de website kun je  
lezen welke ondersteuning onze school 
nog meer te bieden heeft. Dyslexie, dys-
calculie, schoolmaatschappelijk werk en 
begeleiding door de schoolpedagoog:  
het komt allemaal aan bod.

Het Rembrandt College is een kleur-
rijke cultuurprofielschool mét aandacht 
voor topsport- en talentbegeleiding.

Wat vinden wij belangrijk?
Het Rembrandt College is een algemeen 
toegankelijke school. Het tonen van res-
pect voor elkaar staat centraal. Wij willen 
dat jij je veilig voelt en tegelijk ruimte voor 
jezelf ervaart. Dat kan ook omdat wij een 
kleine school zijn, waar iedereen elkaar 
kent. Het is belangrijk dat je leert zelfstan-
dig te werken, te plannen en te studeren 
en dat je daarbij je eigen verantwoordelijk-
heid leert nemen.

Hoe merk je dat we een cultuurpro-
fielschool zijn?
Er wordt bij ons in alle vakken veel aan-
dacht aan kunst en cultuur besteed. Dat 
geeft het Rembrandt College een eigen 
gezicht en daar is de school aan te her-
kennen. Je creativiteit krijgt bij ons de 
ruimte, je leert samenwerken en proble-
men op te lossen. Wij stimuleren jouw cre-
ativiteit door het aanbod van muziek, 
drama en beeldende vorming in de eerste 
drie leerjaren. Wij bieden beeldende vor-
ming, drama en muziek aan als examen-
vak op de TL, Havo en Vwo. 

Rembrandt College 
SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO-TL, HAVO EN VWO
PILOTSCHOOL VOOR MAATWERK

VEENENDAAL

REMBRANDT COLLEGE 



Bezoekadres
Vondellaan 4
3906 EA Veenendaal
T (0318) 54 32 10
E info@ichthuscollege.nl
I www.ichthuscollege.nl

Voorzitter College van Bestuur
Ing. J.J. van Dam

Brugklascoördinator
D. van Vliet
d.vanvliet@ichthuscollege.nl

Voor koersvast en grensverleggend 
onderwijs
Het Ichthus College is in Veenendaal en 
omstreken herkenbaar als een duidelijke 
christelijke school. Onze opdracht is het 
verzorgen van goed en aantrekkelijk on-
derwijs in een veilig leerklimaat. Onze doel-
stelling is onze leerlingen optimaal voor te 
bereiden op een bij hen passende vervolg-
studie en een plaats in de maatschappij. 
Het kompas van onze school is de Bijbel, 
het Woord van God. Bij de uitvoering van 
onze opdracht laten wij ons leiden door 
de waarden en normen die de Bijbel ons 
aanreikt. 

Verschillen in niveau en leerstijl
Het Ichthus College is een school waar 
rekening wordt gehouden met de ver-
schillen in talenten en leerstijlen van de 
leerlingen. Dit komt in de eerste plaats tot 
uiting in de verschillende onderwijsniveaus 
die binnen de school aanwezig zijn:

 Vmbo-tl
 Havo
 Vwo (atheneum en gymnasium)

OPEN DAG
vrijdag 2 februari 2018
van 16.00 tot 21.00 uur

OPEN LESSEN
dinsdag 21 november en  
donderdag 23 november 2017
voor aanmelden kunt u contact 
opnemen met D. van Vliet

Binnen de verschillende niveaus is er keu-
ze uit diverse specifieke programma’s, re-
kening houdend met de leerstijl en inte-
resses van de leerling. Denk hierbij aan 
meer theoretische en meer beroepsge-
richte programma’s.

Internationaal leren
In de ondertiteling van ons schoolplan wordt 
gesproken over grensverleggend onderwijs. 
We vinden het belangrijk dat iedere leerling 
kennis maakt met de wereld om hem/haar 
heen. In dit kader is het Ichthus College  
een officieel erkende ELOS-school (ELOS =  
Europese Leeromgeving Op School). In de 
praktijk betekent dit dat er op onze school 
sprake is van intensief taalonderwijs en  
contacten met andere scholen in Europese 
landen. Ook het behalen van aanvullende 
taalcertificaten is mogelijk.

Diverse onderwijsprogramma’s
Binnen het vmbo, de havo en het vwo zijn 
diverse profielen en programma’s ontwik-
keld die aansluiten op de interesses en 
leerstijlen van de leerlingen.
Zo kiezen leerlingen binnen het vmbo tus-
sen verschillende profielen: zorg & welzijn, 
economie, landbouw en techniek. Op de 
havo en het vwo kiezen ze uit de profielen: 
cultuur & maatschappij, economie & maat-
schappij, natuur & gezondheid en natuur & 
techniek.
Een aantal voorbeelden van enkele bijzon-
dere onderwijsprogramma’s:

 Abridged Business
 Abridged Culture 
 Abridged Science
 Businessclass
 Masterclass

Begeleiding en Zorg
Soms heeft een leerling extra hulp nodig. 
Bijvoorbeeld bij het plannen van werk, bij 
dyslexie of dyscalculie. Het Ichthus Colle-
ge heeft ook in deze situaties optimale 
aandacht voor de leerling. Een remedial 
teacher, orthopedagoog, schoolmaat-
schappelijk werker, vertrouwenspersoon 
of schoolpastor staat klaar om hulp en 
ondersteuning te bieden.

Meer weten?
Graag vertellen we je alles over onze 
prachtige school. Daarom nodigen we jou 
en je ouders uit op onze Open Dag op  
2 februari 2018. Je bent vanaf 16.00 uur 
van harte welkom.

Ichthus College Veenendaal
SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO – TL, HAVO EN VWO

VEENENDAAL
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Bezoekadres
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld

Postbus 108
3770 AC Barneveld
T (0342) 49 14 69
E info@jfc.nl
I  www.jfc.nl

Directeur
René Minderhoud

Johannes Fontanus College 
SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR MAVO, HAVO, ATHENEUM, 
GYMNASIUM EN TECHNASIUM

OPEN AVOND
donderdag 25 januari 2018
van 18.00 tot 21.00 uur

BARNEVELD

Het Johannes Fontanus College (JFC) is 
een scholengemeenschap voor mavo, 
havo, atheneum, gymnasium en 
technasium. We gaan ervoor dat jij je 
op jouw eigen niveau maximaal 
ontwikkelt. Ook vinden we het 
belangrijk dat jij ontdekt en ervaart 
dat God jou unieke talenten heeft 
gegeven. We stimuleren je om deze 
talenten tot bloei te laten komen.

Het JFC heeft aandacht voor:
  praktische toepassing van Bijbelse 

normen en waarden.
  persoonlijke aandacht en zorg voor 

de leerling.
 extra begeleiding.
 veel doorstroommogelijkheden.
  een open leef- en werkklimaat dat 

een ieder ruimte biedt.
  een veilige en schone school.
 een goede onderlinge sfeer.
  aantrekkelijke buitenroosteractiviteiten 

en excursies.
  het stimuleren van leerlingen tot het 

nemen van verantwoordelijkheid voor 
het eigen leerproces en gedrag.

  resultaatgericht onderwijs,  
met vakbegeleiding waar nodig.

  onderwijskwaliteit met een goede 
aansluiting op het vervolgonderwijs.

Onderwijskundige inrichting
We hebben passie voor ons vak. We zijn 
voortdurend in beweging en hebben een 
brede blik op de maatschappij. We stre-
ven naar boeiende en actuele lessen.
Samenwerken en vertrouwen zijn voor 
ons belangrijk. We investeren in de relatie 
tussen docent en leerling en weten wat er 
speelt. Zowel op school als thuis. We 
hebben het beste met onze leerlingen 
voor. Ook leren we de leerlingen te ver-
trouwen op de talenten die ze hebben.
We geloven dat God een plan met elk kind 
heeft. Tegelijk is de leerling zelf verant-
woordelijk om zijn of haar talenten te ont-
plooien. Wij doen onze uiterste best om 
daarin te stimuleren. Daarbij waarderen 
we ze om wie ze zijn en zijn we niet alleen 
geïnteresseerd in hun cijfers, maar ook in 
hoe ze in hun vel zitten.
De kernbegrippen voor ons onderwijs zijn: 
verwonderen, verwachten, vertrouwen.

Brugklassen
Op het JFC zijn vier soorten brugklassen:

 mavo/havo
 havo/atheneum
 atheneum
 gymnasium

Afhankelijk van het niveau-advies (en het 
aanvullende advies) van de basisschool 
word je geplaatst in een m/h, h/a, a of g 
brugklas.

Mavo
Wij willen bij onze leerlingen een beroeps-
beeld met de daarbij behorende vaardig-
heden ontwikkelen. In de M/H-brugklassen 
maken de leerlingen kennis met onze 

plusvakken. In mavo 2 en mavo 3 kiezen 
de leerlingen voor één van de plusvakken. 
In mavo 4 volgt de afronding. Wij vinden 
het belangrijk dat onze leerlingen vanuit 
hun talenten zich goed kunnen voorberei-
den op hun vervolgopleiding en toekom-
stig beroep.

Havo, atheneum en gymnasium
Naast het “gewone” vakkenpakket kunnen 
de leerlingen kiezen voor de volgende  
extra uitdagingen: technasium, Cambridge 
Engels, Spaans en filisofie, VBS (Vecon 
Business School. Vraag ons naar meer in-
formatie of bekijk de website.

Zorgadviesteam
Het komt voor dat leerlingen grote of kleine 
persoonlijke problemen hebben. Vaak kun-
nen mentoren of anderen helpen die proble-
men aan te pakken. Soms is een probleem 
zo ingewikkeld, dat meer tijd en deskundig-
heid nodig is. Daarom zijn er persoonlijk 
mentoren en is er een zorgadviesteam.

Het Johannes Fontanus College.
Een school met oog voor jou en 
oog voor elkaar.
Bij ons werk je aan je toekomst.
Samen ontdekken we wie je bent 
en wat je goed kunt.



CSV HET PERRON
VMBO EN PRAKTIJKONDERWIJS

OPEN HUIS 
woensdag 24 januari 2018 
van 18.30 tot 21.00 uur

JOHANNES FONTANUS 
COLLEGE 
SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR 
MAVO, HAVO, ATHENEUM, 
GYMNASIUM EN TECHNASIUM

OPEN AVOND
donderdag 25 januari 2018
van 18.00 uur tot 21.00 uur

HELICON
HELICON VMBO KESTEREN

DOEDAG
donderdag 25 januari 2018

OPEN AVOND
vrijdag 26 januari 2018  
van 18.00 tot 21.00 uur

OPEN DAG
zaterdag 27 januari 2018  
van 10.00 tot 13.00 uur

LYCEUM ELST
MAVO, HAVO EN VWO 

OPEN DAG
zaterdag 20 januari 2018  
van 10.00 tot 14.00 uur

KENNISMAKINGSLESSEN*
dinsdag 6 februari 2018  
van 13.30 tot 15.30 uur
woensdag 7 februari 2018  
van 13.30 tot 15.30 uur
donderdag 8 februari 2018  
van 13.30 tot 15.30 uur
* aanmelden via de website

CITADEL COLLEGE
VWO+, VWO, HAVO, VMBO, 
LWOO

OPEN LESMIDDAG 
woensdag 21 februari 2018
van 14.00 tot 16.00 uur

OPEN DAG 
zaterdag 24 februari 2018
van 10.00 tot 15.00 uur

KAREL DE GROTE 
COLLEGE
SCHOOL VOOR VOORTGEZET 
VRIJESCHOOLONDERWIJS 
MAVO, HAVO, VWO (ATHENEUM)

OPEN DAG
zaterdag 24 februari 2018
van 10.00 tot 15.00 uur

INFORMATIEAVOND
maandag 26 februari 2018 
om 18.45 uur
Tijdens deze avond geven we  
naast informatie ook (korte) 
open proef essen.

HENDRIK PIERSON 
COLLEGE
VMBO, MAVO, HAVO, VWO  
EN VWOPLUS

INFORMATIEAVONDEN 
dinsdag 21 november 2017 en 
dinsdag 30 januari 2018  
om 19.30 uur 

OPEN DAG 
zaterdag 3 februari 2018  
van 09.30 tot 13.00 uur

GSG GUIDO
VMBO KL T/M LEERJAAR 2, 
VMBO GL/TL, HAVO,
VWO T/M LEERJAAR 3

KENNISMAKINGS MOMENTEN
dinsdag 14 november 2017
Juniorcollege: Ontdek hoe  
onderwijs op Guido eruit ziet door 
deel te nemen aan deze middag  
vol leuke en leerzame projecten. 

OPEN DAG
woensdag 31 januari 2018

OPEN LESWEKEN
maandag 12 februari 2018
tot vrijdag 16 februari 2018
maandag 26 februari 2018
tot vrijdag 2 maart 2018 
Kom langs en neem deel aan de 
lessen op Guido.
Aanmelden via arnhem@guido.nl

PANTARIJN RHENEN
MAVO KANS KLAS, MAVO KANS, 
HAVO KANS, MAVO- EN KADER 
BOVENBOUW

OPEN HUIS 
vrijdag 12 januari 2018 
van 16.00 tot 21.00 uur

MINILESSEN 
Voor leerlingen van groep 7/8:
donderdag 23 november 2017 
van 09.00 tot 16.00 uur
Op afspraak

HET WESTERAAM
VMBO BASIS, KADER EN 
GEMENGDE LEERWEG

OPEN DAG
We laten je graag de school  
zien op 
zaterdag 20 januari 2018  
van 10.00 tot 14.00 uur

KENNISMAKINGSLES*
Het Westeraam in de praktijk 
beleven? Doe dan mee met  
onze kennismakingslessen.
dinsdag 20 februari 2018  
van 13.30 tot 15.30 uur
woensdag 21 februari 2018  
van 13.30 tot 15.30 uur
donderdag 22 februari 2018  
van 13.30 tot 15.30 uur
* aanmelden via de website

INSCHRIJFAVOND
woensdag 7 maart 2018  
van 18.30 tot 20.30 uur

OVER BETUWE 
COLLEGE ELST
MAVO, MAVOPLUS EN HAVO

OPEN DAG
woensdag 31 januari 2018 
van 13.30 tot 16.00 uur en 
van 18.30 tot 21.00 uur

INSCHRIJVING
Tijdens de open dag en op 
woensdag 7 maart 2018 
van 19.00 tot 20.30 uur

MINILESSEN
maandag 29 januari en 
donderdag 8 februari 2018 
van 13.30 tot 15.30 uur

PANTARIJN KESTEREN
VMBO EN ONDERBOUW 
HAVO/VWO

OPEN HUIS 
vrijdag 12 januari 2018 
van 16.00 tot 21.00 uur

MINILESSEN 
Voor leerlingen van groep 7/8:
dinsdag 14 november 2017 
van 09.00 tot 16.00 uur

MEELOOPDAG EN MINILESSEN
Op afspraak

REMBRANDT COLLEGE 
SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR 
VMBO-TL, HAVO EN VWO
PILOTSCHOOL VOOR MAATWERK

OPEN DAGEN
donderdag 18 januari 2018
van 18.00 tot 21.00 uur en
vrijdag 19 januari 2018
van 18.00 tot 21.00 uur

ICHTHUS COLLEGE 
VEENENDAAL
SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR 
VMBO – TL, HAVO EN VWO

OPEN DAG
vrijdag 2 februari 2018
van 16.00 tot 21.00 uur

OPEN LESSEN
dinsdag 21 november en  
donderdag 23 november 2017
voor aanmelden kunt u contact 
opnemen met D. van Vliet

U T R E C H T S E  H E U V E L R U G
E N  R I V I E R E N G E B I E D - O O S T



Alle scholen weergegeven op de kaart

www.schoolkeuzegids.com
Neem ook eens een kijkje op onze website:

Rhenen

Kesteren


