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KIEZEN!

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

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 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 Heuvelrug 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, Buren, Ede,
Neder-Betuwe, Overbetuwe,
Renkum, Scherpenzeel,
Wageningen, Renswoude,
Rhenen, Utrechtse Heuvelrug,
Veenendaal, Woudenberg en
Zeist.

Schoolkeuzegids 2020 Utrechtse
Heuvelrug en Rivierengebied-Oost
wordt via de basisscholen verspreid
onder alle leerlingen van groep 7 en
8 en hun ouders/verzorgers.
Niets uit deze uitgave mag op
welke wijze dan ook, worden
verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever. De inhoud van deze
uitgave is met de uiterste zorg
samen g
 esteld. Ondanks deze
zorgvuldigheid kunnen gegevens
zijn veranderd of onjuist zijn
weergegeven. Hiervoor aan
vaardt de uitgever geen enkele
aansprakelijkheid.
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VOOR OUDERS VAN LEERLINGEN IN GROEP 8
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
gemeenschappen waar les gegeven
wordt op alle onderwijsniveaus, maar
ook kleine scholen waar slechts één
niveau aangeboden wordt.
Dan zijn er nog de verschillen in achtergrond: openbaar, bijzonder (werken vanuit
een godsdienst of levensbeschouwing) en
algemeen bijzonder (Montessori, Dalton).
Ook zijn er scholen met een speciaal
profiel zoals: sport, kunst&cultuur, of
een afdeling voor hoogbegaafden, een
technasium, speciale faciliteiten voor
topsporters en tweetalig onderwijs.
Daarnaast zijn er vmbo-scholen met
extra aandacht voor sociaal-emotionele
ontwikkeling. Tevens bestaan er particuliere scholen.
Op de ene school zitten leerlingen
van verschillende niveaus in één klas
(bijvoorbeeld 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.
In deze Schoolkeuzegids stellen de
scholen voor voortgezet onderwijs uit de

regio Utrechtse Heuvelrug en Rivierengebied-Oost zich voor. Hierin staat ook
wanneer er open dagen, minilessen,
doe-dagen, enzovoort zijn. In de maanden november t/m februari vinden op
verschillende scholen diverse activiteiten plaats. Daar wordt algemene informatie gegeven over het voortgezet
onderwijs voor de ouders van leerlingen
van groep 8.
Open dagen, minilessen, doe-dagen.
Het is heel belangrijk om samen met uw
kind bij verschillende scholen een kijkje
te gaan nemen. Hier zijn de open dagen,
minilessen, doe-dagen et cetera voor.
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 informatief. Daarop
wordt meestal met foto’s verslag 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
bijgehouden: prestaties, interesse en
motivatie. In groep 8 maakt de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport,
waar hij/zij deze gegevens voor gebruikt.
Dat wordt op de meeste basisscholen met
de ouders besproken.
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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 basisschool 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
basisschool vragen hun schooladvies te
heroverwegen 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 beroepsonderwijs (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.

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 leerwegondersteunend onderwijs. Zij krijgen dan extra
hulp. Sommige scholen hebben een aparte afdeling voor LWOO. Hier wordt les
gegeven 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.
Leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen terecht bij een nevenvestiging zorg.
Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is eindonderwijs, dat
leerlingen direct opleidt voor de arbeidsmarkt, vanaf hun 18e jaar. Hier krijgen leerlingen onderwijs in taal, rekenen, wereldoriëntatie en Engels. Er worden daarnaast
vanaf het eerste jaar ook veel praktijklessen gegeven in techniek, groen, koken en
verzorging. Welke praktijkvakken worden
aangeboden is per school verschillend.
Vanaf het 3e leerjaar gaan de leerlingen
één dag per week externe stages lopen.
Dit gebeurt onder begeleiding op verschillende plekken.

Het voortgezet onderwijs:
Schema

Praktijkonderwijs
(PRO)

5 á 6 jaar

Aan de hand van die ervaring kiezen ze
de richting waarin ze verder leren. In de
volgende jaren lopen ze 2, 3 of 4 dagen
stage. Op school volgen ze een opleiding
die zo veel mogelijk aansluit bij hun stagewerk. Daarmee kan een certificaat
gehaald 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 lesmateriaal ‘op maat’ aangeboden. Sommige leerlingen krijgen vakken
waar ze goed in zijn met vmbo-leerstof
aangeboden. De scholen voor praktijk
onderwijs werken voor elke leerling met
een individueel ontwikkelingsplan, dat
in samenspraak met de ouders wordt
gemaakt.
De meeste leerlingen gaan na 6 jaar praktijkonderwijs 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
begeleiding (jobcoaching) op de eerste
betaalde werkplek georganiseerd. Enkele
leerlingen kunnen doorstromen naar de
Entree-opleiding van het ROC. Als die
overstap mogelijk 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 leerlingen
voorbereidt op een opleiding aan een
hogeschool of universiteit. Er zijn vier
profielen:
• natuur en techniek;
• natuur en gezondheid;
• economie en maatschappij;
• cultuur en maatschappij.
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
vakken, meerdere leraren;
• hij/zij krijgt huiswerk (sommigen
kregen dat ook al op de basisschool);
•	
hij/zij hoort ineens weer bij de jongste
leerlingen in plaats van de oudsten;
• enzovoort.

Middelbaar
beroepsonderwijs
(MBO)

Hoger
beroepsonderwijs
(HBO)

Wetenschappelijk
onderwijs
(WO)

2 of 4 jaar

4 jaar

4 jaar

Voorbereidend
middelbaar
beroepsonderwijs
(VMBO)

Hoger algemeen
voortgezet onderwijs
(HAVO)

Voorbereidend
wetenschappelijk
onderwijs
(VWO)

4 jaar

5 jaar

6 jaar

BASISONDERWIJS / SPECIAAL BASISONDERWIJS / SPECIAAL ONDERWIJS
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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
makkelijker 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
altijd 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
terecht 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, faalangst
reductietrainingen, sociale vaardigheidstrainingen 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
bijvoorbeeld dyslexie.
Wat gaat het kosten?
Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betaalt de overheid
het overgrote deel van de kosten van het
onderwijs in Nederland. De rest betalen
leerlingen of hun ouders. De hoogte van
de schoolkosten varieert per leerjaar
(denk aan de pakketkeuze) en wordt
vastgesteld in overleg met de mede
zeggenschapsraad.
Schoolkosten zijn kosten die samen
hangen met school en onderwijs maar
niet wettelijk zijn vastgelegd en niet door
de rijksoverheid aan de scholen worden
betaald. Onder schoolkosten vallen de

overige schoolkosten of verstrekkingen,
de kosten voor activiteitenweken en de
ouderbijdrage.

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht
is vastgesteld in overleg met en na instemming van de medezeggenschapsraad.

Boeken
Sinds 2008 stelt de overheid de leerboeken
gratis ter beschikking aan de leerlingen.
De scholen zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van de regeling en ontvangen
hiervoor jaarlijks een bedrag.
Onder de gratis te verstrekken leermid
delen vallen nadrukkelijk niet: atlassen,
woordenboeken, een agenda, computer
of laptop, rekenmachine, sportkleding,
gereedschap e.d.

Overige schoolkosten of verstrekkingen
Om het onderwijs te kunnen volgen,
heeft de leerling naast boeken ook
andere middelen nodig. Bijvoorbeeld een
kopieerpas of het gebruik van een locker.
Deze middelen worden niet (altijd) door
de school verstrekt. Wel kunnen ze via de
school worden gekocht/gehuurd. Soms
is het praktischer (en voor de ouders
voordeliger) dat de school bepaalde zaken
centraal inkoopt en verstrekt of uitleent
aan de leerlingen. Zoals:
• het materiaal voor beeldende vakken
(tekenen en handvaardigheid),
techniek e.d.
• software

Niet wettelijk verplichte ouderbijdrage
Bijna alle scholen vragen aan alle ouders
van de leerlingen jaarlijks een vrijwillige
ouderbijdrage. Dit bedrag wordt besteed
aan middelen die niet door de overheid
vergoed worden, maar erg belangrijk 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
identiteitsactiviteiten;
• mediatheek/ informatievoorziening;
• introductieactiviteiten;
• sportevenementen voor alle leerlingen;
• ouder- en medezeggenschapsraden;
• zorg- en hulpverlening.
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Activiteiten en excursies
Ter ondersteuning van het onderwijs
organiseren scholen korte of langere
excursies en werkweken. De vervoersen verblijfskosten worden in rekening
gebracht.
Tegemoetkoming schoolkosten
Onder bepaalde voorwaarden kunnen
leerlingen 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
inkomen van de ouders.
Voor meer informatie: www.duo.nl

ZELF ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN!
NIEUWSGIERIG?

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
ondersteuning 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
 tap 1: de aanmelding
S
Eerst meldt u uw zoon of dochter aan op
school. Hiervoor vult u een aanmeldingsformulier in, dat u ondertekent en naar
school stuurt. Vervolgens beoordeelt de
school het formulier. De school kijkt hierbij naar vier zaken: is er plek op de school
van aanmelding, respecteren ouders
en leerling de grondslag van de school,
biedt de school het onderwijsniveau dat
de basisschool adviseert en is er een onderwijskundig rapport van de school van
herkomst? Is het antwoord op deze vier
vragen ja? Dan wordt de aanvraag verder
in behandeling genomen.

 tap 2: de ondersteuningsvraag
S
De school onderzoekt of uw zoon of
dochter extra ondersteuning nodig heeft.
U heeft hierbij een informatieplicht.
Dit betekent 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 ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de school
of zij die zelf kan bieden. Zo ja, dan stelt
de school in samenwerking met u een
ontwikkelperspectief op. In dit plan staat
welke extra begeleiding uw kind krijgt,
welk eindniveau uw kind kan halen en
welke extra ondersteuning en zorg
nodig is.
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 samen
werkingsverband. Hierdoor kan goed
worden afgestemd wat voor iedere
leerling de beste onderwijsplek is.
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De samenwerkingsverbanden zijn voor
ouders, scholen en hulpverleners ook de
vraagbaak voor alles wat met onderwijs
te maken heeft.
Meer weten?
• Samenwerkingsverband
Rivierengebied:
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 het
Onderwijsloket: (026) 365 03 21

Eigen talenten ontdekken en
ontwikkelen, is wat we willen en
een nieuwe samenwerking kan
daarbij helpen. Samenwerken aan
een wedstrijdopdracht is een mooie
manier om talenten te ontdekken.
Ieder heeft talenten en samen vorm
je een sterk team. Een opdracht
waarbij je een actuele kwestie
onderzoekt en er een oplossing
voor bedenkt, is leuk, spannend en
helpt om talent te ontwikkelen. Een
Primair Onderwijs (PO) -Voortgezet
Onderwijs (VO) samenwerking kan
ook dit effect geven bij leerlingen,
leerkrachten en docenten. Een
actueel voorbeeld van een POVO samenwerking waarbij VMBO
leerlingen rolmodel zijn voor groep
7-8 leerlingen staat beschreven.

Lego Mindstorm battle Culemborg
Van februari tot half juni 2019 lieten derdejaars VMBO TL leerlingen van ORS Lek &
Linge op Oranje Nassauschool Culemborg
aan groep 8 leerlingen zien hoe je een
Mindstorm robot programmeert.
De VMBO leerlingen leerden dit via het
vak Informatie Technologie en hun eigen
FLL wedstrijd ervaring. Totaal waren er
vier PO-VO sessies en half juni was de
eerste Lego Mindstorm battle waarbij
groep 8 teams onder leiding van VMBO
coaches streden om de beste robotprestaties. Een mooie wisselwerking
tussen PO en VO leerlingen en ook tussen
leerkrachten en docenten. Van januari
tot half juni ’20 wordt deze PO-VO samenwerking voor de tweede keer georganiseerd met een Lego Mindstorm battle als
slotstuk. In deze samenwerking worden
21e Century Skills en IT vaardigheden
aangescherpt.

First Lego League (FLL) regiofinale
Rivierenland 2019
De FLL is een internationale wedstrijd
met twee delen: een programmeeropdracht met Lego Mindstorm robots
en een onderzoek van het thema ‘City
Shaper’. Leerlingen verdiepen zich in dit
vraagstuk, experimenteren en ontwikkelen een innovatieve oplossing. Aan de
wedstrijd nemen zestien teams met
4-8 leerlingen tussen 9-15 jaar deel.
Dit jaar is de FLL regiofinale Rivierenland
op vrijdagmiddag 29 november bij ORS
Lek en Linge VMBO te Culemborg. Het
Bubbels team vanuit Johannesschool
Tiel en nog een paar basisschool teams
nemen het op tegen teams van Cambium
Technasium Zaltbommel, Gomarus
Scholengemeenschap en Gymnasium
Camphusianum, beide uit Gorinchem,
Heerenlanden Leerdam en natuurlijk
ORS Lek en Linge.
Wil je er meer van weten of het voor elkaar
krijgen dat jouw school aan FLL gaat
deelnemen? Neem contact op met
Wilma.deWolf@btechs.nl of 06-278 32 611.

BètaTech Services: ambities via
maatwerkplannen realiseren
Mensen met ambitie hebben ideeën om
iets nieuws te realiseren, maar uitwerken
naar concrete plannen blijkt vaak lastig.
BètaTech 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
reactieformulier in of spreek met
Jan Heeres of Wilma de Wolf over
uw ambities.

Bezoekadres
Huinerbroekweg 6
3882 MD Putten (Gld.)

Techniekwedstrijd Rivierengebied en
Duurzaamheid
Groep 7 en 8 leerlingen gaan bij de
https://www.techniekwedstrijd.nl een
molen ontwerpen en laten zien waar ze
de duurzame energie voor willen laten
gebruiken. De molen moeten draaien
en het effect van die beweging moet
te zien zijn.
Vanaf maart ’20 start de wedstrijd en bij
de Slotmanifestatie op vrijdag 19 juni 2020
in Geldermalsen presenteren ruim
150 teams hun werkstukken. Wil je meer
over de Techniekwedstrijd weten, kijk op
de site of bel: 0345-575 924.

Contactpersonen
Jan Heeres
T (06) 28 04 37 51
Wilma de Wolf
T (06) 27 83 26 11
E Wilma.deWolf@btechs.nl
Interesse?
Vul op www.btechs.nl het reactieformulier in of spreek met
Jan Heeres of Wilma de Wolf
over jouw ambities.

www.btechs.nl
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Onderweg
Het Citadel College heeft ook vmbo, ….
maar dan anders, en dat heet Onderweg.
Bedoeld voor nieuwsgierige leerlingen die
het prettig vinden om zelf te bedenken
wat en hoe ze willen leren. Die graag op
zoek gaan naar antwoorden op eigen
vragen. Onderweg heeft een eigen plek in
de school. Bij Onderweg kun je in je eigen
tempo werken aan vakken en projecten.
Er is dus geen lesrooster met elke dag verschillende vakken en tijden. Bij Onderweg
sta je zelf aan het roer maar je doet het
niet alleen. Er loopt altijd een docent rond,

LWOO, VMBO BASIS-KADERTHEORETISCH, HAVO, VWO, VWO+

KOM KENNISMAKEN
Open lesmiddag
Woensdag 12 februari 2020
14.00 - 16.00 uur

Open Dag
Zaterdag 15 februari 2020
10.00 - 15.00 uur

Bezoekadres vmbo
Dijkstraat 7a
6663 AD Lent
Bezoekadres thv
Griftdijk 9a
6663 AA Lent

Het Citadel College is een school waar je veel
leert. Je ontdekt je talenten, werkt aan je
ambities en heel belangrijk: je komt erachter
wie je zelf bent. Vind je het bovendien 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.

Locatie 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
iedereen 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
kennismakingsgesprek om te bekijken wat
jij nodig hebt om goed te kunnen starten
bij ons op de Dijkstraat. Voor de zomervakantie maak je al kennis met je mentor of
mentoren en leer je je nieuwe klas kennen.

T (024) 329 77 40

Rector
Dhr. W. Middendorp
Afdelingsleiders
vmbo b/k en vmbo k/t
Dhr. J. Heijs
j.heijs@citadelcollege.nl
vmbo t/havo
Mevr. S. van Stipdonk
s.vanstipdonk@citadelcollege.nl
havo/vwo en vwo+
Mevr. S. van Stipdonk
s.vanstipdonk@citadelcollege.nl

www.citadelcollege.nl

Rowin, Onderweg leerjaar 1:
“Ik heb geen zin om de hele dag van
lokaal naar lokaal te lopen. Ik kan ook
niet zo goed stilzitten. Ik bepaal nu
wanneer ik iets doe. Bij Onderweg mag
je een leervraag bedenken waar jezelf
interesse in hebt. Ik vind het gewoon
leuk bij Onderweg.”

CITADEL COLLEGE

E info@citadelcollege.nl

F /citadelcollegelent

die je kan helpen met vragen, werken en
leren. De docenten en je mentor nemen de
tijd om één op één met jou te bespreken
waar je mee bezig bent of waar je mee zit.
Er zijn regelmatig vakdocenten aanwezig
(experts) die alles weten van één vak.
Zij geven instructie en je kunt ook vragen
aan ze stellen in je eigen werktijd.

De brugklas
Je eerste jaar op het Citadel College leg je
de basis voor je middelbare schoolcarrière.
In de brugklas krijg je daarom alle ruimte
om te wennen aan je nieuwe omgeving
en om je van je beste kant te laten zien.
Dit doen we op verschillende manieren.
Door te leren uit boeken bijvoorbeeld,
presentaties te geven of samen met je
klasgenoten opdrachten te maken.

Tom, klas 2A1:
“Ik vind het hier fijn op school. Er zijn
goede docenten. Ze zijn streng wanneer
het nodig is, maar er is ook tijd voor een
grapje.”

Griftdijk
• 1000 leerlingen
• vmbo theoretisch, havo, vwo, vwo+
• werken op domeinen
• dakpanklassen
• Sterprojecten
• Lumen

Kim, klas 2A1:
“Ik heb veel vriendinnen op school.
Iedereen gaat goed met elkaar om. Als er
iets is, dan kun je terecht bij de docenten
en je mentor.”
Alkin, klas 2A3:
“De docenten kunnen goed uitleg geven
en je wordt met alles geholpen. Ik vind
het leuk dat we Talentuur hebben in klas
1 en 2. Vorig jaar had ik voor koken
gekozen. Dit jaar wil ik een Talentuur
met sport kiezen.”

Dijkstraat
• 440 leerlingen
•	
vmbo basis, vmbo kader,
vmbo theoretisch
• kleine locatie
• dakpanklassen
• Positief leef- en leerklimaat
• Onderweg
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Locatie Griftdijk
Op de locatie Griftdijk krijg je les in een
kleinschalige setting. Je werkt en leert
samen 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
enthousiast, positief en betrokken.
Ze geven gevarieerde lessen en ontwikkelen passende werkvormen in jouw elektronische leeromgeving. Als leerling krijg
je alle ruimte om te ontdekken en onderzoeken. In de ateliers werk je zelfstandig
of samen aan projecten, vaak met hulp van
ICT-middelen.

Ella, klas 1D1:
“De wisseling van de docenten is erg fijn,
niet elke keer dezelfde persoon voor
de klas”

ALTIJD TIJD
VOOR EEN GRAPJE
Stan, klas 2C2:
“Het is heel fijn dat je je huiswerk bijna
altijd in de les kan maken waardoor je
thuis tijd over houdt voor andere dingen”

we zien je graag in

Lumen: Citadel, maar dan anders!
Wat je op school leert, pak je in Lumen
anders aan. We dagen je uit zelf te organiseren hoe je te werk gaat: wat ga je
vandaag doen? Aan welke leerdoelen ga je
werken? Hoe ga je dat doen? Met wie, waar,
en op welke manier? Jij bepaalt hoe snel
dat gaat en coaches helpen jou daarbij.
Dit leren vindt plaats in een aparte groep
met eigen coaches en vakexperts. Het is
een soort ‘school in de school’.
Je vindt het fijn om dingen op je eigen
manier te doen. Misschien heb je op de
basisschool al gewerkt met een eigen
planning, en ging dat erg goed. Of je wil
9

dat juist graag leren. In Lumen kijken we
samen met jou naar wat jij nodig hebt.
Als je meer structuur nodig hebt, dan
spreken we die met je af. We maken ook
duidelijk wat we van je verwachten, want
er zijn ook dingen die je moet doen. Goed
uitleggen waarom jij iets wil gaan leren of
hoe jij de stappen in jouw leerproces hebt
doorlopen bijvoorbeeld.

IN LUMEN KAN IK ECHT
MIJ ZELF ZIJN
Julia (Lumen):
“In Lumen ben ik veel bezig met mijn
persoonlijk leerdoel daarnaast werk je
aan de verplichte leerdoelen, dit geeft
mij meer motivatie voor school”

VMBO-KL, VMBO-GL/TL,
HAVO, VWO

KOM KENNISMAKEN
Junior College*
Dinsdag 19 november 2019
Ontdek hoe de lessen er in
projectweken op Guido eruit zien.

Open Dag**
Woensdag 5 februari 2020
Maak kennis met leerlingen,
leraren en proef de sfeer.

Open Lesweek*
17 t/m 20 februari 2020
Ervaar hoe een dag met lessen er
op Guido uitziet.
Liever een persoonlijk
gesprek en rondleiding?
Bij ons is het elke dag Open Dag!

GSG GUIDO
Wil jij elke dag met plezier naar je nieuwe
school gaan? Word jij enthousiast van een
school die de lessen modern invult en waar
je wat te kiezen hebt? Wil je geen nummer
zijn? Kies dan voor Guido!

Persoonlijk
Guido heeft ruim 220 leerlingen en is geen
‘leerfabriek’. Guido is een school met een
prettige sfeer. Iedere klas heeft twee
mentoren. Op die manier kan je mentor
echt aandacht aan je geven.

Neem contact met ons op
via e-mail of telefoon.
* Aanmelden kan via website
** Aanmelden is niet nodig

Christelijk
Guido is een groeiende school voor
christelijke ouders en leerlingen. Wij gaan
voor jou om wie je bent, niet om wat je al
kunt. We gaan respectvol en positief met
jou om. Daar kun je op rekenen!

WIJ PASSEN ONZE
LESSEN ZOVEEL MOGELIJK
AAN OP WAT JIJ NODIG HEBT

Bezoekadres

Modern
Guido is een moderne school en dat
merk je in de lessen. Je leert veel door te
ervaren en te ontdekken. We gebruiken
niet alleen boeken, maar ook websites en
apps. Je werkt op Guido dan ook met je
eigen laptop. We hebben jonge, enthousiaste docenten die ook van jou willen leren.
Op Guido leer en doe je veel door samen
te werken. Samen doen, ervaren en
ontdekken... Dat is Guido!

Grensweg 2
6823 JH Arnhem
T (026) 442 30 38

F /guidoarnhem
L @guidoarnhem
@guidoarnhem
Locatiedirecteur:
Mevr. J. (Janine) Van Drieënhuizen

Maatschappelijke diensttijd
Onder schooltijd vrijwillig aan de slag,
op een werkplek naar keuze, met als doel
anderen te helpen en jezelf te ontwikkelen? Dat kan alleen bij Guido! In welke klas
je ook zit. We helpen je met het kiezen van
je werkplek en geven je ruimte om daar
één keer in de week te werken onder
begeleiding.
Begeleiding
Op Guido hebben we oog voor wat jij nodig
hebt. Ergens goed in zijn, betekent niet
dat je meer werk wilt. Maar misschien wil
je wel meer uitdaging? Je kunt je aanmelden voor een plusgroep. Kun je wel wat
steun gebruiken? Wij staan bekend om
onze uitstekende begeleiding.
Weinig huiswerk
We maken het meeste werk samen op
school. Zodat je niet veel schoolwerk mee
naar huis neemt. ‘s Avonds kun je vaker
ontspannen, waardoor je meer uit je dag
haalt!

Kies je vakantie
Bij ons staan niet alle vakanties vooraf
vast. Met de herfst- en voorjaarsvakantie
kun je zelf kiezen voor vakantie in regio
Zuid of Midden!
Korte lesdagen
Op Guido proberen wij jouw lesdag zo kort
mogelijk te houden. Zo houdt Guido rekening met je reistijd. De eerste les begint
om 8.40 uur en je bent bijna altijd rond
15.00 uur weer vrij.
Resultaten
Ons onderwijs zorgt voor goede scores.
Je kans van slagen is groot; zo goed als
alle leerlingen halen ieder jaar hun diploma. Veel leerlingen stromen na het behalen van hun vmbo-opleiding door naar
onze havo-afdeling.
Opleidingen
• VMBO KL (leerjaar 1 en 2)
• VMBO GL/TL en TL (leerjaar 1 t/m 4)
• HAVO 1 t/m 5
• VWO 1 t/m 3

Flexibel
Iedere lesdag heb je naast de gewone,
een aantal keuzewerktijduren. Jij kiest
wat je doet, met wie je samenwerkt en
hoe je leert. Je werkt aan taken die je met
je mentor inplant. In de bovenbouw mag je
samen met je mentor kiezen welke lessen
je volgt. Wij passen onze lessen zoveel
mogelijk aan op wat jij nodig hebt.

www.guido.nl
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JE EERSTE SCHOOLDAGEN
ZIJN EROP GERICHT
JE KLASGENOTEN BETER
TE LEREN KENNEN EN
SAMEN PLEZIER TE MAKEN
Keuzes in de opleidingen:
•	Alle profielen (havo) en sectoren
(vmbo)
•	Examen doen in één of twee extra
vakken
•	Klassieke talen als keuzevak voor
vwo én havo (onderbouw)
•	Veel aandacht voor studies en
beroepen.
•	Leerwegondersteunend onderwijs
•	Stages lopen onder schooltijd
(maatschappelijke diensttijd)
Starten op Guido
Kies je voor Guido? Dan maak je voor de
zomervakantie al kennis met je nieuwe
klasgenoten en mentoren. Na de zomer
starten we in elke klas met gave activiteiten en excursies. Je eerste schooldagen
zijn erop gericht je klasgenoten (op een
andere manier) te leren kennen en samen
plezier te maken. Pas daarna beginnen we
met lessen. Zo helpen wij jou met plezier
te beginnen op je nieuwe middelbare
school.
Denk jij ook dat de Guido bij jou past?
Kijk snel hoe je verder met ons kunt
kennismaken. Wij zien er naar uit jou te
ontmoeten!

MAVO, HAVO, ATHENEUM,
GYMNASIUM EN TECHNASIUM

MAVO, HAVO, VWO,
TWEETALIG VWO

KOM KENNISMAKEN
Minilessen
Woensdag 11 december 2019
13.30 - 15.30 uur

Algemene
informatieavond
Woensdag 8 januari 2020
19.30 - 21.00 uur

Open Dag
Zaterdag 11 januari 2020
10.30 - 14.00 uur

Informatieavond
tweetalig vwo
Donderdag 16 januari 2020
19.00 - 21.30 uur

Dorenweerd Experience
Dinsdag 28 januari tot en met
dinsdag 11 februari 2020

Aanmeldingsavond
Donderdag 12 maart 2020

DORENWEERD COLLEGE

JOHANNES FONTANUS COLLEGE

Je voelt je snel thuis op het Dorenweerd
College. Dat is belangrijk, want je ontwikkelt
je het beste op een school die veilig voelt en
waar jij je jezelf kan zijn. Op het Dorenweerd
College krijg je volop kansen om jouw
talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

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.

Samen maken wij het verschil
Op het Dorenweerd College kiezen we
bewust voor twee mentoren per brugklas.
Deze mentoren staan altijd voor je klaar
en zij zorgen ervoor dat je een fijne plek
in de klas hebt. De mentorlessen staan in
het teken van leren leren en leren plannen.
Daarnaast laten wij je zelf aan het woord
in een driehoeksgesprek tussen je men
toren en je ouders. Je wordt uitgedaagd
om drempels bespreekbaar te maken,
doelen te stellen en samen tot een werkbare aanpak te komen.

Aandacht voor jouw talent
Het Dorenweerd College is een school voor
mavo, havo en (tweetalig) vwo. Iedere leerling is anders en bijzonder, daarom is geen
enkele leerroute hetzelfde. Wij dagen uit
om waar mogelijk te versnellen, te verdiepen of te verbreden. Als brugklasleerling
volg je verschillende vakken zoals Nederlands, Engels, geschiedenis en wiskunde.
Ook muziek, tekenen en gym staan op je
rooster. Deze vakken kun je hier zelfs als
examenvak kiezen! Daarnaast bieden wij
je volop kansen om jouw eigen talenten te
ontdekken.

JILL:
“Mijn mentoren zagen dat ik meer
uitdaging aan kan en helpen mij door
te stromen van mavo naar havo”
Tweetalig vwo: Go Global!
We leven in een samenleving die steeds
internationaler wordt. Vind je het leuk
om meer dan de helft van je lessen in
het Engels te volgen? Dan is de zesjarige
vwo-opleiding Tweetalig onderwijs (tto)
iets voor jou. Je leert academisch denken,
kansen zien en deze te benutten. Je ontdekt de wereld om je heen door allerlei
activiteiten in binnen- en buitenland.
Met je vwo-diploma en het IB-certificaat
op zak ben jij helemaal klaar voor een
internationale, wetenschappelijke
carrière: Go Global!

17.00 - 20.00 uur

NIEK:
“Iedereen kan hier zichzelf zijn.
Dit is de plek waar ik mij thuis voel”
Bezoekadres
Dalweg 5
6865 CZ Doorwerth
T (026) 339 70 30
E info@dorenweerd.nl
www.aandachtvoorjouwtalent.nl
Rector
G. Maessen
Plv. rector
T. Vasseur

www.dorenweerd.nl

Tijdens Talenturen kun je aan de slag met
thema’s waar jij je graag in wilt verdiepen.
Deze uren staan in het teken van sport &
bewegen, theater en kunst.
Focus op persoonlijke ontwikkeling
Naast de reguliere vakken en Talenturen
zijn er nog genoeg andere activiteiten om
het beste uit jezelf te halen en je middelbareschooltijd nog leuker te maken! Denk
aan activiteiten op het gebied van Sport &
Bewegen (skiën, hockey en tennis) of
Kunst & Cultuur (schoolband, musical en
Art & Design). Of passen activiteiten op
het gebied van Bèta & Techniek (Olympiades en Sciencedagen) of Politiek & Maatschappij (Airborne-activiteiten, debating,
goede-doelen-acties) juist beter bij jou?

Onderwijskundige visie
We hebben passie voor ons vak en
streven naar boeiende en actuele lessen.
De kernbegrippen voor ons onderwijs zijn:
verwonderen, verwachten en vertrouwen.
Brugklassen
Op het JFC zijn vier soorten brugklassen:
• mavo/havo
• havo/atheneum
• atheneum
• gymnasium

Het JFC heeft aandacht voor:
•	praktische toepassing van Bijbelse
normen en waarden.
•	persoonlijke aandacht en zorg voor
de leerling.
• extra begeleiding.
• zeer uitgebreid vakkenaanbod.
• veel doorstroommogelijkheden.
•	een open leef- en werkklimaat dat
een ieder ruimte biedt.
• een veilige en schone school.
• een goede onderlinge sfeer.
•	aantrekkelijke buitenrooster
activiteiten 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.

Afhankelijk van het niveau-advies (en het
aanvullende advies) van de basisschool
word je geplaatst in m/h-, h/a-, a- of
g-brugklas.
Bijzondere vakken
Op het JFC kun je op alle niveaus bijzondere vakken volgen. We hebben op de
mavo de plusvakken Business School,
Food & Care, Presentatie & Creatie en
Technologie. Ook op de havo en het vwo
kunnen onze leerlingen Business School
doen. Verder kunnen de vakken Spaans,
Cambridge Engels, filosofie en retorica
gevolgd worden. Het volgen van sport,
muziek en beeldende vakken op examenniveau behoort ook tot de mogelijkheden.
Havo- en vwo-leerlingen kunnen bij ons
technasium doen.
Zorgadviesteam
Het komt voor dat leerlingen grote of
kleine persoonlijke problemen hebben.
Vaak kunnen mentoren of anderen helpen
die problemen aan te pakken. Soms is
een probleem zo ingewikkeld, dat meer
tijd en deskundigheid nodig is. Daarom
zijn er persoonlijk mentoren en is er een
zorgadviesteam.

KOM KENNISMAKEN
Open avond
Donderdag 30 januari 2020
18.00 - 21.00 uur

Bezoek groep 8*
Maandag 18, dinsdag 19 en
donderdag 21 november 2019
13.15 - 15.00 uur
*	Opgeven kan via de basisschool
of individueel via mn@jfc.nl

Junior Fontanus*

(voor vwo-leerlingen)
Maandag 2 december 2019,
13 januari en 10 februari 2020
13.15 - 15.30 uur
* Opgeven via de basisschool

EEN BREED
ONDERWIJSAANBOD
UITDAGING OP ELK NIVEAU
ZORG EN BEGELEIDING
WAAR NODIG
Bezoekadres
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld
T (0342) 49 14 69
E info@jfc.nl
Directeur
René Minderhoud

www.jfc.nl
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VMBO BASIS, KADER EN
GEMENGDE LEERWEG

VWO, HAVO EN MAVO

KOM KENNISMAKEN
Open Dag
Zaterdag 25 januari 2020
10.00 - 14.00 uur

Kennismakingslessen
18, 19 en 20 februari 2020
13.30 - 15.30 uur

LYCEUM ELST
Ben jij op zoek naar een goede en prettige
middelbare school? Waar je jezelf kunt zijn,
veel nieuwe dingen leert en waar het ook
gewoon erg leuk is? Dan ben jij helemaal
op je plek bij Lyceum Elst!

• Leuke activiteiten in en buiten school
Natuurlijk is er ruimte voor activiteiten en
ontspanning op onze school. Dat begint
al met het gezellige brugklaskamp! Daarnaast zijn er sportcourts, hebben we ieder
jaar een schoolfeest en zijn er studiereizen naar Londen, Rome en Frankrijk.

(aanmelden voor de kennismakingslessen gaat via de website)

Bezoekadres
Auditorium 3
Elst (gld)
T (0481) 36 29 20
E info@lyceumelst.nl
Rector
Drs. J. de Wit
Conrector onderbouw
Drs. C. Sprakel
Conrector bovenbouw
Drs. W. Claessens

Onze school: iets voor jou?
Bij ons op school hebben we vwo, havo
en mavo. Daarmee krijg je een hele goede
opleiding en een stevige basis voor je toekomst. Leerlingen die dat willen, kunnen
bij ons eenvoudig overstappen van de ene
naar de andere opleiding. Ontdek met ons
je mogelijkheden, de keuze is aan jou!

• Persoonlijk contact
Wennen op een nieuwe school is best
spannend. Daarom beginnen we altijd met
een introductieperiode. Ook heb je direct
een vast aanspreekpunt: je mentor. Hij
of zij helpt je op weg en kijkt of alles goed
gaat.

Je kiest bij ons voor:
• Een stevige basis voor later
Goed onderwijs, zodat je een stevige
basis hebt voor later. Dit betekent bij ons:
onderwijs in je eigen klas van enthousiaste
docenten die je persoonlijk op weg helpen.
Een extra examenvak maakt onze mavo
uitdagend én zorgt voor goede doorstroommogelijkheden.

• Goede bereikbaarheid per fiets of OV
Onze school staat in een fijne woonwijk
in Elst en dat voelt vertrouwd. De school
is goed bereikbaar. Woon jij in Elst, een
dorp in Overbetuwe of Lingewaard, in
Arnhem-Zuid of Lent? Kom dan op de
fiets of pak de trein of bus.
Kom je ook sfeer proeven?
Vind jij het fijn om zelf een draai te geven
aan je tijd op school? Natuurlijk kunnen we
uitleggen wat je op onze school allemaal
kunt leren en welke extra uitdagingen
we bieden. We kunnen de activiteiten en
schoolreisjes opnoemen. Maar weet je
wat nog beter is? Dat je zelf langskomt
en de sfeer op onze school proeft! Kom
kennismaken en bekijk waar je les krijgt.
Doe mee met de kennismakingslessen of
kom naar de open dag. Dan ervaar je écht
wat een schooldag bij ons inhoudt.

• De brugklas die bij je past
Als je een vwo-advies krijgt, ga je naar onze
vwo-brugklas. Krijg je een mavo-advies,
dan ga je naar onze mavo-brugklas. Maar
misschien weet je nog niet welk niveau het
beste bij jou past en krijg je bijvoorbeeld
een mavo/havo- of havo/vwo-advies. Starten in onze mavo/havo- of havo/vwo-brugklas is dan ideaal. Heb je havoadvies dan
past de havo/vwo-klas meestal bij je. Aan
het einde van de brugklas bekijken we op
welk niveau je verder gaat.

www.lyceumelst.nl
Lyceum Elst is
onderdeel van Quadraam

KOM KENNISMAKEN

HET WESTERAAM

Meld je aan via www.lyceumelst.nl of mail
je vragen naar: info@lyceumelst.nl.

• Extra uitleg of uitdaging
Ben jij nieuwsgierig naar jouw talenten?
Ontdek wat jij kunt tijdens de talentlessen.
Wil je extra uitleg, of weet jij al waar je
goed in bent en zoek je extra uitdaging?
Je bepaalt bij ons deels zelf hoe je schooltijd eruitziet.

Open Dag

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.

met pluslessen of met de inzet van diverse
deskundigen die jou kunnen helpen bij bijvoorbeeld faalangst, dyslexie of 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. Op die
manier ontdek je welke beroepen echt bij
je passen.

Ons onderwijs
Naast de theoretische vakken (bijvoorbeeld Engels en wiskunde), is er veel
aandacht voor praktijk zoals tekenen,
handvaardigheid, techniek en sport.
Twee keer per jaar is er in de onderbouw
een week waarin alles draait om een
thema, bijvoorbeeld Sport en Voeding.
Alle vakken doen mee aan de themaweken. Zo leer je allerlei dingen op een
leuke en andere manier.
In de bovenbouw kies je uit drie profielen:
• Economie & Ondernemen
• Zorg & Welzijn
• Groen

We laten je graag de school zien
op zaterdag 25 januari 2020
van 10.00 tot 14.00 uur
Kennismakingsles*
Het Westeraam in de praktijk
beleven? Doe dan mee met onze
kennismakingslessen.
Dinsdag 18 februari 2020
13.30 - 15.30 uur
Woensdag 19 februari 2020

Go West
Waarom naar Het Westeraam? We bieden
een rustige en persoonlijke omgeving.
Je kunt unieke en praktische ervaringen
opdoen in de regio en we bieden goed
onderwijs. Dat blijkt ook uit onze examenresultaten. Onze slagingspercentages
liggen boven het landelijk gemiddelde.
De afgelopen vier jaar zijn zelfs alle basisleerlingen (100%) geslaagd. Daar zijn we
trots op. Dus Go West en haal ook het
beste uit jezelf!

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.

13.30 - 15.30 uur
Donderdag 20 februari 2020
13.30 - 15.30 uur
* aanmelden gaat via de website

Inschrijfavond
Woensdag 11 maart 2020
18.30 - 20.30 uur

Bezoekadres
Auditorium 6
6661 TZ Elst (gld)
T (0481) 36 29 30
E info@hetwesteraam.nl
Directeur
Mevr. M. Peppelman
Afdelingsleider onderbouw
Mevr. C. Haukes
Afdelingsleider bovenbouw

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

Dhr. J. Broeder

www.hetwesteraam.nl
Het Westeraam is
onderdeel van Quadraam
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ONDERWIJS
DAT JE PÁKT!

VMBO, MAVO, HAVO,
VWO EN VWOPLUS

MAVO, MAVOPLUS EN HAVO

KOM KENNISMAKEN
Open dag
Woensdag 29 januari 2020
13.30 - 16.00 uur en
18.30 - 21.00 uur

Inschrijving
Tijdens de open dag en
op woensdag 11 maart 2020
19.00 - 20.30 uur

OVER BETUWE COLLEGE ELST

HENDRIK PIERSON COLLEGE

OBC Elst is een school die je voorbereidt
op jouw toekomst. We dagen je uit je
talenten te ontplooien, je te ontwikkelen
en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn
een kleine, prettige school waar jij je snel
thuis voelt. Zo proberen we het beste uit jou
te halen. OBC Elst beschikt over mavo- en
havoklassen en een dakpanklas mavo/havo.

Het Hendrik Pierson College (HPC) is de
meest complete school in de regio. Wij
bieden de opleidingen vmbo-bbl, vmbo-kbl,
mavo, havo en vwo aan. Het HPC is een
school waar jij de ruimte krijgt om jouw
talent en interesse te ontdekken. Hiervoor
hebben we zelfs een heel nieuw traject
ontwikkelt: De Overstap. Daarnaast zijn we
zeer actief op cultureel en sportief gebied
en bieden we een uitdagend plusprogramma
voor excellente leerlingen aan.

stap naar de havo, maar ook op vaardigheden die nuttig zijn bij de overstap naar
het mbo. Deelname is mogelijk vanaf
leerjaar 3.
Locaties
Op dit moment heeft de school twee
locaties. 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.

Minilessen (groep 7 en 8)
Donderdag 23 januari,
maandag 27 januari en
vrijdag 7 februari 2020
13.30 - 15.30 uur

DÉ PLEK OM HET BESTE
UIT JEZELF TE HALEN!
Bezoekadres
Onderbouw
Van der Duyn v. Maasdamstraat 25
6661 ZR Elst
Bovenbouw
Mozartstraat 12
6661 BL Elst
T (0481) 36 65 55
E elst@overbetuwecollege.nl

F /OBCElst
@obc_elst
Directeur
C.E.J.A. Lohnstein

MavoPLUS

www.obc-elst.nl

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

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 snel kennen. In alle leerjaren
worden vele activiteiten georganiseerd
waar leerlingen, meestal vrijwillig aan deel
kunnen nemen. Wat dacht je bijvoorbeeld
van een survivalkamp in de Ardennen, skiën
in Oostenrijk of een stedentrip? Daarnaast
zijn er nog activiteitenweken, waarin veel
ruimte is om buiten het leslokaal actief te
zijn. Denk hierbij aan projecten, excursies
en leuke sportactiviteiten.

Het vak STEAM bestaat uit de drie domeinen
(onderdelen): Media, Design en Coding.
Binnen het onderdeel Media besteden
we 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 coderen. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je zelf een
game maakt of hoe je een robot aanstuurt.

Denk mee
Jij en je ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook
meedenken en meepraten over het reilen
en zeilen van onze school. Zo gaan er uit
elke klas twee leerlingen naar de leer
lingenraad om daar over de belangen
en wensen van de leerlingen te praten.
Contactouders worden een aantal keren
per jaar uitgenodigd om over hun
ervaringen met school te spreken.

Keuzewerktijd-uren (KWT)
Keuzewerktijd-uren in klas 1 en 2. Dit
houdt in dat je tijdens deze uren extra
begeleiding 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
Vanaf schooljaar 2018-2019 biedt OBC Elst
een vernieuwd mavoprogramma aan.
Dit is erop gericht mavoleerlingen goed
voor te bereiden op een eventuele over-

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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traject bieden wij ‘De Overstap’ aan. Dit is
een onderwijsprogramma voor leerlingen
tot 14 jaar, met veel aandacht voor de eigen
ontwikkeling en de leermogelijkheden van
leerlingen zelf. De 21e-eeuwse vaardigheden komen ruim aan bod door ontwerpend
en onderzoekend leren. Als je kiest voor ‘De
Overstap’ stel je de keuze voor vmbo, mavo,
havo of vwo twee jaren uit. Het HPC is één
van de zes scholen in Nederland met dit
traject waar leerlingen in de 1e en 2e klas bij
elkaar blijven en samen onderwijs volgen
dat op maat gesneden is.
Iedereen is uniek en leert op een eigen
manier en op eigen tempo. Je kunt in
‘De Overstap’ vakken op bijvoorbeeld
vwo-niveau volgen en andere vakken
op havo-niveau. Vanaf klas 3 kies je een
vervolgtraject en stroom je naadloos in de
bovenbouw door naar vmbo, mavo, havo,
vwo of gymnasium.

Het HPC is Cultuurprofielschool. Dit houdt
in dat ons kunst- en cultuuronderwijs van
een hoog niveau is. Daarnaast is het HPC
een WON-school. Onderwijs op het vwo
met kenmerken van het denken en werken
binnen het universitaire onderwijs.
Onderbouw
De middelbare school is een hele verandering. Wij vinden het belangrijk dat jij je snel
thuis voelt bij ons op school. Want een plezierige schooltijd heeft een positieve invloed op
jouw leerprestaties. We zijn ervan overtuigd
dat leerlingen het meeste leren wanneer
ze meer te zeggen krijgen over hun eigen
leren. Daarom kun je bij ons kiezen voor een
profiel, je volgt een aantal speciale lessen.
Er zijn drie mogelijkheden: het profiel ‘Sport
en Bewegen’, het profiel ‘Kunst en Cultuur’ of
het profiel ‘Technologie Breed’.
Vwo-ers kunnen ook kiezen voor het profiel
‘Vwoplus’ met Latijn, Grieks en science.
Àl onze havo- en vwo-leerlingen krijgen het
vak Engelsplus en kunnen het Cambridgecertificaat behalen.
Onze mavoleerlingen kunnen vanaf klas 2
het vak VTO Duits volgen. Op het vmbo krijg
je te maken met veel praktijkvakken in ons
profiel Dienstverlening & Producten (D&P).

Bovenbouw
In de bovenbouw bestaat altijd de mogelijkheid een eindexamenvak te kiezen dat aansluit op de profielkeuze uit de onderbouw:
Sport of Kunst óf Technologie. Vwo-plussers kunnen Latijn kiezen als examenvak en
daarmee het gymnasiumdiploma behalen.
En er is meer…
Het HPC beschikt over een modern gebouw,
met ruime en lichte lokalen, een muziektheater, een technologische ‘Ontdekfabriek’
en een prachtige sporthal. Elke afdeling
beschikt over een eigen studiecentrum waar
je kunt studeren of gewoon even kunt gaan
lezen. Naast de dagelijkse lessen worden er
vele activiteiten georganiseerd zoals een
brugklaskamp, bezoek Amsterdam, bezoek
Duitsland, NEMO, project CSI en waterskiën.
Het HPC heeft een christelijke signatuur.
In de traditie van Hendrik Pierson worden de
leerlingen opgeleid tot verantwoordelijke
medemensen met een innerlijke stevigheid
en met gevoel voor rechtvaardigheid.

10-14 onderwijs: De Overstap
Vanuit de visie dat leerlingen later een
keuze kunnen maken voor het vervolg
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KOM KENNISMAKEN
Scholenmarkt
Woensdag 20 november 2019
18.30 - 21.00 uur

Minilessen
Van 27 januari t/m 30 januari 2020
9.00 - 13.00 uur
Aanmelden: administratie@hpcnet.nl

Informatieavond
Dinsdag 28 januari 2020
19.30 - 21.30 uur

Open Dag
Zaterdag 1 februari 2020
9.30 - 13.00 uur

Bezoekadres
Mammoetstraat 1-3
6671 DL Zetten
T (0488) 45 15 44
E administratie@hpcnet.nl

F /HPCZetten
@hpczetten
Rector
G. Beekhuizen

www.hpc-zetten.nl

KANSKLAS MAVO & HAVO
MAVO- EN KADER BOVENBOUW

VMBO EN ONDERBOUW HAVO/VWO
foto: Peter Drent

KOM KENNISMAKEN
Open Huis

Vrijdag 10 januari 2020
16.00 - 21.00 uur

Minilessen

Donderdag 14 november 2019

Voorlichtingsavond
groep 7/8 ouders

Donderdag 14 november 2019
19.00 uur

Talentlessen

Woensdag 20 november 2019
Woensdag 11 december 2019
Woensdag 15 januari 2020
15.00 - 16.30 uur

Oriëntatiemiddag groep 7
Donderdag 25 juni 2020

Bezoekersadres
Nieuwe Veenendaalseweg 137
3911 MG Rhenen
T (0317) 61 25 15
E rhenen@pantarijn.nl

PANTARIJN RHENEN

PANTARIJN KESTEREN

Wij zijn een kleinschalige, gezellige school
met 240 leerlingen. Leerlingen en ouders
zijn van harte welkom op onze locatie in
het prachtige Rhenen.

Uitgangspunten
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 prettige sfeer te
creëren.

Onderwijs
We geven ons onderwijs vorm op basis
van onze ambitie waarbij we ons richten
op het verbeteren van de leerprestaties
van onze leerlingen. We willen het persoonlijk leertalent optimaal tot zijn recht
laten komen. Ons streven is dan ook leerlingen naar een hoger niveau te brengen.

Studychallenge
Voor de aankomende brugklasleerlingen
bieden wij een Studychallenge. Dit zijn
6 pré-brugklastrainingen gevolgd door
maatwerkondersteuning passend bij de
ambitie en eigen doelen van onze nieuwe
leerlingen. Bekijk ons overzicht met de
actuele data in de linker kolom.

Wij zijn een MAVO met ambitie, waardoor
wij werken met kansklassen:
• HAVO kans (mavo-havo)
• MAVO kans (kader-mavo)
• Sport
• MVI

In schooljaar 2019-2020 werken we aan:
• 	Uitbreiding kennismakingsactiviteiten
klas 1
• 	Invoering extra keuzeruimte voor
leerlingen

MAVO met ambitie
Iedere dag bieden we kansen en mogelijkheden om tot succes te komen. Onze
leeromgeving is gestructureerd maar
biedt juist 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, normen en waarden.

Sport & MVI
In Rhenen krijg je vier jaar lang extra sport
of MVI op je rooster. Door goede afspraken
met vervolgonderwijs is doorstromen
naar CIOS, Sport en Bewegen en Grafisch
lyceum/ ICT-opleidingen mogelijk.
Werken op een eigen Laptop
In klassen 1, 2, 3 en 4 kader werken alle
leerlingen op een eigen laptop. Hiermee
zijn we in staat om meer uitdaging en
daarmee maatwerk te kunnen bieden.

Kader
Met deze vier profielen in Rhenen bieden
onze leerlingen naast uitdaging ook keuzevrijheid en één dag stage per week:
• Dienstverlening & Producten
• Economie & Ondernemen
• Media, Vormgeving & ICT
• Zorg & Welzijn

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

www.pantarijn.nl
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KOM KENNISMAKEN
Open Huis

Vrijdag 10 januari 2020
16.00 - 21.00 uur

Kleine, veilige en gezellige school. Pantarijn
is een kleine school met 335 leerlingen.
De school straalt een prettige sfeer uit en
is zeer overzichtelijk. De leerlingen voelen
zich veilig en vinden de sfeer prettig.

Minilessen

Dinsdag 19 november 2019
Aanmelden via de basisschool of
kesteren@pantarijn.nl

Infoavond ouders

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

Dinsdag 19 november 2019
19.30 uur
Aanmelden via de basisschool of
kesteren@pantarijn.nl

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
leertalenten zijn. Je kunt doorstromen
naar een hoger niveau.
Na klas 2 vervolg je met het advies basisen kaderberoepsgerichte leerweg en
gekozen profiel je opleiding op andere
Pantarijnlocaties (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 misschien zelfs een extra examenvak (7e vak).
Je sluit je opleiding daarna in Kesteren
met een examen af.

Ster*uren en extra culturele activiteiten
Naast ontdekking van je leertalenten
ontdek 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
organiseert de school veel extra activiteiten op sportief en cultureel gebied, zoals
sportdagen, toneel-, dans- en muziekvoorstellingen.

Bezoekersadres
Vicuslaan 2
4041 ZA Kesteren
T (0488) 48 14 92
E kesteren@pantarijn.nl

Kwaliteit
Pantarijn is een school met kwaliteit en
heeft zeer goede resultaten. Kortgeleden
werden bij hiervoor beloond doordat wij
uitgeroepen werden tot één van de 5 beste
scholen van Nederland. De schoolinspectie zegt dan ook: “Een goede school met
een zeer aangenaam en veilig leer- en
werkklimaat. Lessen hebben voldoende
niveau en leerlingen krijgen de zorg en
begeleiding die zij nodig hebben”.

ONTDEK(T) JE TALENT
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 meer dan een goede
mavoleerling, dan wordt je mag je bij ons
in klas havo 3 laten zien of dat beter bij jou
past. Als het lukt krijg je het havo-advies.
Lukt dit niet dan ga je naar klas 4 mavo.

Wil je Pantarijn ervaren of meer weten?
Je kunt altijd een afspraak maken om te
komen kijken en zo mogelijk een dagdeel
met een klas mee te draaien.
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www.pantarijn.nl

VMBO

MAVO HAVO VWO EN GYMNASIUM

KOM KENNISMAKEN

KOM KENNISMAKEN

Open Huis

Open Huis

Vrijdag 10 januari 2020
16.00 - 21.00 uur

Voorlichting Pantarijn
Ouders

Woensdag 27 nov. 2019 (middag)
Donderdag 12 dec. 2019 (avond)
Dinsdag 11 feb. 2020 (avond)

Talentlessen

Woensdag 20 november 2019
Woensdag 11 december 2019
Woensdag 15 januari 2020
15.00 - 16.30 uur

Minilessen

Woensdag 5 februari 2020
15.00 - 16.30 uur

Bezoekersadres
Hollandseweg 11
6706 KN Wageningen
T (0317) 46 58 55
E mhvwageningen@pantarijn.nl

www.pantarijn.nl

Vrijdag 10 januari 2020
16.00 - 21.00 uur

PANTARIJN WAGENINGEN MHV

PANTARIJN WAGENINGEN VMBO

Pantarijn Wageningen MHV is een school
waar het goede leerklimaat en het prettige
sociale klimaat nauw met elkaar samenhangen.
Dat komt vooral door de manier waarop
er wordt gewerkt met elkaar, in en om de
lessen. Docenten, en vooral ook mentoren,
praten bij ons op school zo veel mogelijk mét
en niet tegen de leerlingen. Daardoor kennen
we elkaar.

Pantarijn: ontdek je talent!
Wie ben je? Wat kun je? Wat zijn je dromen?
Op het VMBO ga je dit ontdekken. Heb je ons
filmpje al gezien op de website van het vmbo?

Leren helpt mij creëren
Leerlingen leren niet allemaal op dezelfde
manier. Daarom bieden wij extra activiteiten om aan (eigen) leerdoelen te werken,
binnen en buiten de lessen. Leerlingen
kunnen deelnemen aan o.a. de leerlingenraad, de Medezeggenschapsraad, het
SOET, de debatgroep en nog veel meer.
Daarnaast kunnen leerlingen op meerdere
momenten in het schooljaar kiezen voor
workshops. Bijvoorbeeld tijdens de
Pantarijnweek, extra projecten en in
PQ-lessen om achterstanden weg te
werken. Enkele dagen per jaar bepalen
leerlingen zelf de dagindeling, in overleg
met de docenten, voor projecten en
onderzoek.

Leren past bij mij
Een moderne samenleving vraagt om
een moderne school. Daarom bewegen wij
mee met veranderingen die in onze maatschappij gaande zijn en geven onderwijs
dat daarop aansluit.
Leerlingen hebben invloed op hun leerproces en bespreken met de docent hoe
zij dit inzetten. Hiervoor gebruiken wij zowel
traditionele als digitale hulpmiddelen.
Pantarijn geeft kwalitatief goed onderwijs. Ben je toe aan meer uitdaging, dan
kun je kiezen voor het Nieuwe Gymnasium. Niet alleen op taalgebied, maar
ook in de andere vakken (science, kunst,
maatschappijvakken) is er ruimte voor
spannende projecten en eigen onderzoek.

Leren verbindt mij met anderen
Leerlingen bouwen aan hun eigen maatschappelijke bewustwording door deel te
nemen aan excursies, uitwisselingen en
beroepskeuzedagen. Daarnaast zijn leerlingen actief tijdens allerlei activiteiten
zoals muziek- of theatervoorstellingen,
sportwedstrijden en exposities.
Het leren is niet altijd aan een klaslokaal
verbonden, bijvoorbeeld in projecten als
Cross Your Borders of een school(leer)
tuin. Als ‘Global Citizen School’ is Pantarijn
middenin de wereld.

Leren doe ik zelf
leerlingen worden zelfstandig doordat
een deel van de leeractiviteiten door
de leerlingen zelf en handelend wordt uitgevoerd. Vanaf de eerste klas leren we je
stap voor stap om zelfstandig te werken.
In overleg met de docent maak je een
planning van je (huis)werk. Leerlingen die
meer steun of hulp nodig hebben krijgen
die van hun mentor of een coach.

Talentles- en minilesmiddagen
Groep 8 leerlingen kunnen zelf kennismaken met onze school tijdens de talenten minilessen. Tijdens de talentlessen
maak je zelf een keuze uit het aanbod van
verschillende workshops en in de minilessen ervaar je een schooldag bij Pantarijn.
Zie website voor data, info en aanmelding.
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Bovenbouw
In de bovenbouw kies je één van de
volgende profielen: Dienstverlening &
Producten, Economie & Ondernemen, PIE
(Techniek) of Zorg & Welzijn. Je leert in de
bovenbouw door veel te doen. Uiteraard
krijg je ook nu weer theorievakken, kunst
en cultuur en gym. In leerjaar 3 start je
met onderdelen van het schoolexamen
die je in de 4e klas afrondt met het centraal examen. Uiteraard bereiden wij je
goed voor op je toekomst op het MBO!

Onze school
Het VMBO is goed uitgerust met mooie
theorie- en praktijklokalen, een leuke aula
en natuurlijk goede docenten die helemaal
bij de tijd zijn. Overal in het gebouw is
WIFI aanwezig zodat je snel bij je rooster
en cijfers kunt komen. Ook maken we veel
gebruik van digitale lesmethoden. Onze
lessen duren 60 minuten en om 15.15 uur
ben je uit.

Wat maakt Pantarijn VMBO nu zo leuk?
We zijn een kleine school, je leert elkaar
snel kennen! We begeleiden je goed op je
nieuwe school. In de eerste klas beginnen
we met een schoolkamp. In alle leerjaren
organiseren we leerzame projecten en
excursies naar verschillende delen van
het land. We zijn ook een actieve school:
schaatsen, skiën/snowboarden, een
bezoek aan een pretpark, een reis naar
Londen en natuurlijk schoolfeesten.
Op het Pantarijn VMBO heb je een leuke
en leerzame tijd. Ontdek jij bij ons je
talent?

Leren doe je niet alleen
Elke klas heeft een eigen mentor die
samen met jou zorgt voor een goede sfeer
om van en met elkaar te leren. We bieden
je ook goede begeleiding als je hulp nodig
hebt. De mentor heeft ook het contact met
je ouders over je cijfers en welbevinden.
We zijn er voor jou!
Onderbouw
Je leert op je eigen niveau: in een basis/
kader klas of een kader+ klas. Als je
resultaten het laten zien dan kun je bij
ons doorstromen naar de MAVO. In de
1e en 2e klas krijg je vakken als Nederlands,
Engels, wiskunde, rekenen, gym, Mens
& Maatschappij, Natuur & Gezondheid,
Natuur & Techniek en Kunst en Cultuur
en word je geholpen met het maken van
de profielkeuze voor de bovenbouw. Op je
rooster krijg je ook 2 talenturen. Je kunt
kiezen uit. Art, Sport of Techniek.

Voorlichting Pantarijn
Ouders

Woensdag 27 nov. 2019 (middag)
Donderdag 12 dec. 2019 (avond)
Dinsdag 11 feb. 2020 (avond)

Talentlessen

Woensdag 20 november 2019
Woensdag 11 december 2019
Woensdag 15 januari 2020
15.00 - 16.30 uur

Minilessen

Woensdag 5 februari 2020
15.00 - 16.30 uur

Bezoekersadres
Hollandseweg 9
6706 KN Wageningen
T (0317) 46 65 99
E vmbowageningen@pantarijn.nl

www.pantarijn.nl
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VMBO BBL, KBL, (G)TL
PRAKTIJKONDERWIJS
MBO NIVEAU 2

VMBO-TL, HAVO EN VWO

KOM KENNISMAKEN
Ichthus Experience
Je bent welkom op dinsdag 19 of
donderdag 21 november 2019
waarbij je een aantal lessen krijgt.
Aanmelden bij de heer Van Vliet via
e-mailadres vli@ichthuscollege.nl

Open Dag
Vrijdag 31 januari 2020

ICHTHUS COLLEGE VEENENDAAL

HET PERRON

Het Ichthus College is een school met
een duidelijk herkenbare christelijke
identiteit. De Bijbel is ons kompas.
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen gevormd worden tot christenen
die hun verantwoordelijkheid nemen in
de maatschappij.

Het Perron is een school voor vmbo, praktijkonderwijs en mbo niveau2. Op Het Perron
leer je door te doen! Je krijgt modern, vaak
digitaal onderwijs en veel les in de praktijk.
Het Perron is dé school voor beroepsonderwijs in Veenendaal.
Het Perron brengt je praktisch overal!

We hanteren een open toelatingsbeleid.
Dat betekent dat in principe elke leerling
welkom is waarvan de ouders de grondslag respecteren.
Veilige school
Leerlingen geven aan dat ze het op het
Ichthus prima naar hun zin hebben. Dat
komt omdat ze een veilige leeromgeving
ervaren. Leerlingen en medewerkers gaan
met respect met elkaar om.

16.00 - 21.00 uur

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

L @IchthusCollege

F /ichthuscollegevdaal
Voorzitter College van Bestuur
Ing. J.J. van Dam
Brugklascoördinator
D. van Vliet
d.vanvliet@ichthuscollege.nl

NIEUWSGIERIG?
KOM NAAR DE OPEN DAG
OP 31 JANUARI 2020!

www.ichthuscollege.nl

Onderwijsaanbod
vmbo-tl
De vmbo-tl afdeling ontwikkelt een
doorlopende leerlijn waarbij je ook praktisch aan de slag gaat. In klas 3 is er een
speciale profieldag waarin je bedrijven
bezoekt, stage loopt en allerlei praktische
opdrachten maakt. We helpen je te
ontdekken wie je bent en waar je talenten
liggen.

Leerlingzorg
Soms heeft een leerling tijdelijk extra
ondersteuning nodig. Ondersteuning wordt
geboden bij planning, dyslexie, rouwverwerking, sociale vaardigheden enz.
Als voor jou de overstap van de basisschool naar het Ichthus lastig is, helpen
we de eerste weken met ons ‘rustigestart-programma’.

havo
De havo afdeling geeft je een brede
theoretische basis, waarbij je in klas 4 en
5 kunt kiezen uit verschillende talentklassen zoals Abridged Business, Abridged
Science of Abridged Culture. Deze klassen
vervullen een prima brugfunctie naar
hbo-opleidingen.

Global citizen school
Het Ichthus College is een school voor
internationaal leren. In de onderbouw
doe je internationale kennis op. In klas
twee ga je naar Schiphol om in het Engels
voorbijgangers te interviewen en in klas
drie ga je op uitwisseling! Daarnaast heb
je de mogelijkheid om een internationaal
erkend talencertificaat te behalen voor
Engels, Frans of Duits.

vwo
De vwo afdeling biedt een atheneum en
gymnasiumopleiding. Je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen.
Er wordt gewerkt met uitdagende modules o.a. Chinees! Ben je nieuwsgierig van
aard, heb je een brede belangstelling en
ben je bovengemiddeld getalenteerd, dan
is de atheneum masterclass misschien
iets voor jou.

Open leercentrum
We beschikken over een modern open
leercentrum. Hier kun je terecht om een
boek te lenen maar ook om op je eigen
plek van een computer gebruik te maken.
Heb je ruimte nodig om met een klein
groepje te overleggen? Ga dan in een
treincoupé zitten. Wil je liever echt ongestoord werken? Dan is het stiltelokaal een
prima plek!

Identiteit
Elke dag lezen we rond een thema een
gedeelte uit de Bijbel. We willen met de
leerlingen het gesprek aangaan over
wat het betekent om Jezus te volgen.
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KOM KENNISMAKEN
Open huis
binnen de wereld van Mens, Techniek en
Ondernemen. Je gaat onderzoekend aan
het werk door levensechte opdrachten
vanuit het bedrijfsleven.
De TL+ is een innovatieve opleiding voor
alle leerlingen die een (G)TL en/of Havo
advies hebben gekregen.
Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs is bestemd voor
jongeren die moeite hebben met leren en
betere resultaten bereiken als ze praktisch bezig kunnen zijn.
In het praktijkonderwijs kun je kiezen uit
de volgende uitstroomprofielen: Techniek,
Groen, Detailhandel, Logistiek en Horeca/
verzorging

Vmbo
In het vmbo kun je kiezen uit de volgende
leerwegen:
• Basisberoepsgerichte leerweg
• Kaderberoepsgerichte leerweg
• TL+ ((Gemengd) Theoretische leerweg)
In alle leerwegen is leerwegondersteuning
(LWOO) mogelijk.

Het Perron brengt je praktisch overal
Het Perron bereidt je voor op je toekomst
door praktisch en levensecht te 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 vervolgopleiding kan
je ook op Het Perron volgen in één van de
doorlopende leerlijnen.

Bbl en kbl
In de onderbouw is veel afwisseling tussen
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)
• Beeldende Vorming
• Bewegingsonderwijs
Na de tweede klas ga je naar de bovenbouw. In de bovenbouw kies je een profiel,
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)

Doorlopende leerlijn
Op Het Perron hebben wij doorlopende
leerlijnen vmbo-mbo ontwikkeld. Kies je
voor één van de doorlopende leerlijnen,
dan sluit je je schoolloopbaan op Het Perron
in 6 jaar af met een diploma op mbo niveau
2. Je werkt dan ook aan mbo-vakken, terwijl je nog op het vmbo zit. Op Het Perron
kan je dus je vmbo én je mbo diploma
halen. Er zijn doorlopende leerlijnen in de
Techniek en de Verzorging.

TL+
De (Gemengd) Theoretische Leerweg leidt
je op naar een volwaardig TL diploma mét
een beroepsgericht vak. Hier staat ónze
plus (+) voor. Je wordt breed opgeleid

Laptop
Het Perron is een digitale school. Alle leerlingen hebben een laptop. De laptop
gebruik je, naast je boeken, tijdens de
lessen en thuis voor je schoolwerk.
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Woensdag 22 januari 2020
18.30 - 21.00 uur

Meer weten?

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

Bezoekersadres
Sportlaan 11-13
3905 AD Veenendaal
T (0318) 50 96 00
E info@hetperron.nl
Locatiedirecteur
D. Diepeveen
Afdelingsleiders
BBL en KBL (leerjaar 1 en 2)
H. van der Horst
TL+ (alle leerjaren)
mevr. V. van Driel
Praktijkonderwijs (alle leerjaren)
P. van der Lee

www.hetperron.nl

VMBO-TL, HAVO EN VWO
PILOTSCHOOL VOOR MAATWERK

MAVO, HAVO EN
VWO (ATHENEUM EN GYMNASIUM)

KOM KENNISMAKEN

KOM KENNISMAKEN

Open Dag

Open Dag
Vrijdag 24 januari 2020

Vrijdag 17 januari 2020

16.00 - 21.00 uur

Open lessen*
6, 7, 9 en 10 januari 2020
*Deelname wordt geregeld via
de basisscholen in en rond Veenendaal.

Bezoekadres
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
T (0318) 50 06 21
E communicatie@clv.nl

F /CLVvoorjou
@christelijklyceumveenendaal
Rector-bestuurder
drs. W. de Vos
Directeur onderwijs
K. Wouters, MEL
Afdelingsleiders
Brugklas mavo/havo en havo/vwo
de heer A. van Houwelingen
a.vanhouwelingen@clv.nl
Atheneum en gymnasium
mevrouw J. Busscher
j.busscher@clv.nl
Bijzondere thema’s
Begaafdheidsprofielschool,
Bèta Challenge Programma (BCP)

15.00 - 21.00 uur

CHRISTELIJK LYCEUM VEENENDAAL

REMBRANDT COLLEGE VEENENDAAL

Het CLV is een open, christelijke school
waar leerlingen alle ruimte krijgen om zich
te ontwikkelen. Samen met onze leerlingen
gaan we op zoek naar wat bij hen past en
stimuleren we hen om zich te ontplooien en
hun talent en creativiteit te ontwikkelen.

Het Rembrandt College is een kleurrijke
cultuurprofielschool mét aandacht voor
het ontdekken en ontwikkelen van jouw
verschillende talenten.

Maatwerk
Wil je een stapje extra zetten of je school
combineren met een ander talent?
Dan kun je bij ons kiezen voor MAATwerk.
Het is mogelijk een extra vak of een vak
op een hoger niveau te volgen. Liever
versneld examen doen in één of meerdere
vakken? Dat kan ook.

De brugklas
Het CLV heeft vier verschillende brugklassen: mavo/havo, havo/atheneum, atheneum
en gymnasium. In welke brugklas jij begint,
hangt af van het advies van je basisschool.
Als brugklasser krijg je les in het Brughuis.
Dit is een apart gebouw op het terrein van
de school, speciaal voor eerstejaars. Hier
kan je een veilige omgeving wennen aan
de overstap naar de middelbare school.
Omdat we willen dat je je snel thuis voelt,
organiseren we een startweek met veel
sportieve en gezellige activiteiten.

Begaafdheidsprofielschool
Als gecertificeerd hoogbegaafdheidsprofielschool biedt het CLV extra
professionele begeleiding aan. Hier kun
je gebruik van maken als je vastloopt of
onder presteert.
Junior College
Vanaf het schooljaar 2019-2020 biedt het
CLV leerlingen met een vwo advies én een
specifieke hulpvraag, een tussenjaar aan.
Soms ben je als leerling nog niet toe aan
het voortgezet onderwijs. Junior College
biedt je een uitdagend lesprogramma
waarin je succesvol wordt voorbereidt
op het vervolgonderwijs.

Mogelijkheden voor ontwikkeling
Met onze verschillende talentklassen
kun je onderzoeken waar jouw interesses
liggen. Samen met jou gaan we ontdekken
waar je aanleg voor hebt, wat je leuke
vakken vindt en van welke dingen je
enthousiast wordt.

Buitenschoolse activiteiten
Natuurlijk kom je naar school om te leren,
maar ontspanning is zeker zo belangrijk
voor je ontwikkeling. Via de leerlingenvereniging, het CBBA, kun je allerlei
voorstellingen bezoeken en meedoen
met dance-events. Elk jaar worden er
LAN-party’s georganiseerd en wordt de
musical uitgevoerd op het podium van
theater De Lampegiet. Verder zijn er
zeil- en skikampen en excursies van
verschillende vakken.

Je kunt kiezen uit de volgende extra
talentklassen:
• Economics en social business
• Science
• Kunst en cultuur
• Sport
• Storytelling
• Sport highschool

www.clv.nl
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vwo en een vwo-brugklas. Na brugklas 1
kun je doorstromen naar tl 2, naar een
tweede brugklas havo/vwo of naar 2 vwo.
Wat is er nog meer belangrijk?
Op onze cultuurprofielschool hebben
wij, naast de gewone route, ook de
mogelijkheid om een maatwerktraject
te volgen. Het maatwerktraject ontwerp
je samen met je mentor op basis van je
eigen doelen. Een maatwerktraject vraagt
veel van jouw eigen verantwoordelijkheid
voor je schoolwerk. Je zou vakken op
verschillende niveaus kunnen volgen
als blijkt dat je iets heel makkelijk vindt
gaan op school. Ook een mooi voorbeeld
voor een maatwerktraject is als je op een
hoog (minimaal regionaal) niveau sport, je
aangepaste afspraken kunt maken over je
lestijden. Wij vinden het belangrijk dat je
een schooldiploma haalt op het niveau dat
bij jouw capaciteiten past en dat je ruimte
krijgt voor je persoonlijke ontwikkeling.

Wat vinden wij belangrijk?
Het Rembrandt College is een algemeen
toegankelijke school. Het tonen van respect 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
zelfstandig te werken, te plannen en
te studeren en dat je daarbij je eigen
verantwoordelijkheid leert nemen.
Hoe merk je dat we een
cultuurprofielschool zijn?
Op het Rembrandt College dagen we
je uit tot verwondering. We vinden het
belangrijk dat leerlingen een brede kijk op
de wereld hebben. Dat ze creatief zijn en
worden in het vinden van oplossingen.
In de tijd dat je op het Rembrandt College
op school zit, willen we je leren om vragen
te stellen. We willen je kritisch leren
denken en je laten ervaren wat het is om
een mening met goede argumenten te
kunnen delen. We laten dit leven tijdens
de verschillende vaklessen en I-uren.
In klas 1 en 2 mag je I-uur kiezen uit een
ruim cursusaanbod op cultureel, creatief
of sportief gebied.

Is er ondersteuning op school
als dat nodig is?
Soms heb je een duwtje in de rug nodig
als het gaat om schoolwerk. Dan bieden
we jou huiswerkondersteuning aan.
Tijdens huiswerkondersteuning leer je
jouw aanpak van opdrachten en leerwerk
verbeteren. Dit alles is na schooltijd en
we vragen er een kleine vergoeding voor.
We vinden het belangrijk dat wij jou kunnen steunen waar nodig is. De mentor is
het eerste aanspreekpunt voor vragen en
problemen. Heb je extra hulp nodig dan
kan de mentor het ondersteuningsteam
hiervoor inschakelen.

Welke brugklassen zijn er?
We hebben op het Rembrandt College drie
verschillende brugklassen: tl/havo, havo/
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Inloopdagen*
Donderdag 31 oktober 2019
Vrijdag 1 november 2019
Maandag 4 november 2019
Dinsdag 5 november 2019
*Opgave via de basisschool

Bezoekadres
Rembrandtlaan 2
3904 ZK Veenendaal
T (0318) 50 99 00
E postbus@rembrandt-college.nl
Rector
Mevr. Y. van Dijk a.i.
Leerlingbegeleider
brugklas t/h, h/v
Mevr. M. Beumer
bm@rembrandt-college.nl
Leerlingbegeleider brugklas vwo
Mevr. E. Brouwers
bz@rembrandt-college.nl

www.rembrandt-college.nl

MAVO (VMBO TL)
HAVO, VWO (ATHENEUM)

VMBO: BASIS, KADER,
GEMENGD EN THEORETISCH

KOM KENNISMAKEN

HELICON VMBO KESTEREN

Open dag
Zaterdag 15 februari 2020
10.00 - 15.00 uur

Informatieavond
Woensdag 19 februari 2020
18.45 - 20.45 uur
Tijdens deze avond geven we
naast informatie ook
(korte) open proeflessen.

Bezoekadres
Wilhelminasingel 15
6524 AJ Nijmegen
T (024) 3 820 460
E post@kgcnijmegen.nl
Rector
Dhr. A. Aldershof

www.kgcnijmegen.nl

KAREL DE GROTE COLLEGE
Het Karel de Grote College is een school
voor voortgezet vrijeschoolonderwijs,
gevestigd in een uniek gebouw in het hart
van Nijmegen.

Samengevat:
• 	We werken met twee heterogene brugjaren, vanuit de gedachte: je kunt nog
alles worden en individuele ontplooiing
heeft tijd nodig.
• 	We besteden veel aandacht aan kunst
en cultuur in een kleinschalige, sfeervolle en veilige leeromgeving.
• 	We zijn een gezonde school: gezondheid is een basisvoorwaarde voor de
succesvolle ontwikkeling van jonge
mensen.

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 leertrajecten
bewijzen onze prima examenresultaten.
Onze school verzorgt het vervolg van
de schoolloopbaan van leerlingen uit
Nijmegen en de wijde regio, die primair
vrijeschoolonderwijs (basisonderwijs)
hebben gevolgd. Maar ook voor ongeveer
de helft van onze leerlingen die geen
vrijeschool voor primair onderwijs hebben
bezocht is het Karel de Grote College een
prima keuze: een school die aansprekend
en eigentijds onderwijs verzorgt, met een
aantal unieke accenten.

De school werkt sinds schooljaar 2017 2018 met verlengde lestijden. Na het
periodeonderwijs (90 minuten) volgen
voornamelijk lessen van 70 minuten.
Dat zorgt voor minder lessen per schooldag (maximaal 5) en een maximale eindtijd
van 15.35 uur.
Wat maakt ons echt anders dan
andere scholen?
• 	Ons onderwijs is op de leeftijdsfase
afgestemd, met aandacht voor wat op
een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is.
• 	Onze lessentabel verdeelt evenwichtig
de cognitieve, de sociaal-emotionele en
de kunstzinnige elementen.
• 	We werken in leergroepen die de eerste
2 schooljaren heterogeen van samenstelling zijn, zodat leerlingen ook van
elkaar kunnen leren.

Behalve als vrijeschool met specifieke
pedagogische kenmerken, is de school
ook ingericht in examentrajecten: mavo
(incl. lwoo), havo en vwo (atheneum).
Het vrijeschoolonderwijs ontwikkelt
zich van een zogenaamde traditionele
vernieuwingsschool tot een nieuwe
school, met de vrijeschoolbeginselen
als pedagogische basis èn de ‘gewone’
examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College
probeert deze ontwikkeling concreet en
praktisch vorm te geven, in samenspraak
met ouders en met aandacht voor de stem
van de leerling.
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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, natuur
en milieu. Helicon staat bekend om haar
leerling-vriendelijke benadering. We zijn een
kleine school met ongeveer 300 leerlingen.
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
gedegen basis legt voor jouw toekomst.

Leren door doen
Binnen Helicon laten we je kennis maken
met verschillende vakken. Zo heb je
natuurlijk gewone vakken als Nederlands,
Wiskunde, Biologie en Geschiedenis, maar
daarnaast 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 praktijkvakken die wij aanbieden hebben over
het algemeen 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. De 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.

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 mogelijkheden. 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. Vanuit het ministerie
hebben we hiervoor dit jaar het predicaat
Excellente school ontvangen.

Doedag en Open Dag
Ben je als toekomstig VMBO-er geïnteresseerd om een middag mee te lopen bij ons
op school, dan kun je je opgeven voor de
Doedag. Je gaat dan zelf verschillende
lessen 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.

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

KOM KENNISMAKEN
Doedag

Woensdag 13 en
donderdag 28 november 2019

Open Dag

Vrijdag 24 januari 2020
16.00 - 21.00 uur

GA JE VOLGEND SCHOOLJAAR
NAAR HET VMBO?
WELKE SCHOOL PAST BIJ JOU?
HELICON IS IETS VOOR JOU!

Bezoekadres
Industrieweg 4
4041 CR Kesteren
T (0488) 48 13 10
E info.vk@helicon.nl
Directeur
Mevr. M. Hulsbergen

LEREN OP MAAT

www.helicon.nl
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UTRECHTSE HEUVELRUG EN
RIVIERENGEBIED-OOST
HET PERRON

DORENWEERD COLLEGE

LYCEUM ELST

HET WESTERAAM

VEENENDAAL

DOORWERTH

ELST (GLD)

ELST (GLD)

Open Huis

Open Dag

Open Dag

Open Dag

Woensdag 22 januari 2020

Zaterdag 11 januari 2020

Zaterdag 25 januari 2020

Zaterdag 25 januari 2020

18.30 - 21.00 uur

10.30 - 14.00 uur

10.00 - 14.00 uur

10.00 - 14.00 uur

JOHANNES FONTANUS
COLLEGE

ICHTHUS COLLEGE
VEENENDAAL

BARNEVELD

Open Dag
Vrijdag 31 januari 2020

Open avond

16.00 - 21.00 uur

Donderdag 30 januari 2020
18.00 - 21.00 uur

REMBRANDT COLLEGE

GUIDO

VEENENDAAL

ARNHEM

Open Dag
Vrijdag 17 januari 2020

Open Dag

15.00 - 21.00 uur

Woensdag 5 februari 2020

CHRISTELIJK LYCEUM
VEENENDAAL

OVER BETUWE COLLEGE
ELST (GLD)

VEENENDAAL

Open Dag

Open Dag

Woensdag 29 januari 2020

Vrijdag 24 januari 2020

13.30 - 16.00 uur en

16.00 - 21.00 uur

18.30 - 21.00 uur

PANTARIJN RHENEN

CITADEL COLLEGE

RHENEN

LENT

Open Huis

Open Dag

Vrijdag 10 januari 2020

Zaterdag 15 februari 2020

16.00 - 21.00 uur

10.00 - 15.00 uur

PANTARIJN KESTEREN

PANTARIJN WAGENINGEN VMBO

HELICON VMBO KESTEREN

HENDRIK PIERSON COLLEGE

KESTEREN

WAGENINGEN

KESTEREN

ZETTEN

Open Huis

Open Huis

Open Dag

Open Dag

Vrijdag 10 januari 2020

Vrijdag 10 januari 2020

Vrijdag 24 januari 2020

Zaterdag 1 februari 2020

16.00 - 21.00 uur

16.00 - 21.00 uur

16.00 - 21.00 uur

9.30 - 13.00 uur

PANTARIJN WAGENINGEN MHV
WAGENINGEN

Op verschillende scholen worden de komende tijd diverse overige activiteiten georganiseerd zoals: open lessen, minilessen, informatieavonden,

KAREL DE GROTE COLLEGE
NIJMEGEN

Open Huis

inschrijfavonden, experiences, junior colleges, doedagen, scholenmarkten,

Open dag

Vrijdag 10 januari 2020

kennismakingslessen, talentlessen, oriëntatiemiddagen en inloopdagen.

Zaterdag 15 februari 2020

16.00 - 21.00 uur

Kijk daarvoor op de pagina’s van de verschillende scholen.

10.00 - 15.00 uur

