


KIEZEN!
Daar gaat het over in deze schoolkeuzegids. Na het krijgen van je school
advies en het maken van je eindtoets ga je de keuze maken naar welke 
 VOschool je volgend jaar zult gaan. De keuze voor de VOschool die bij jou 
past, is een hele belangrijke keuze. Jij bent degene die de komende 4 tot 6 
jaar naar die school toe gaat.  Allemaal heel spannend maar ook erg leuk. 
Nieuwe vrienden maken, meer huiswerk, verder ontdekken welke vakken bij 
jou passen. Een belangrijk moment dus om op zoek te gaan 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 infor-
matie. Daarnaast is het handig om te vragen aan vrienden/vriendinnen die 
al in het voortgezet onderwijs zitten hoe het op hun school bevalt. Gelukkig 
word je bij de schoolkeuze op veel manieren geholpen. Natuurlijk door je 
 ouders en je  basisschool.  

Wij maken deze schoolkeuzegids om jou en je 
ouders op weg te helpen. Er staat algemene 
informatie in over het voortgezet onderwijs. 
Daarnaast presenteren de scholen uit het 
Rivierengebied-Oost en de Utrechtse Heuvel-
rug 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!
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Noot van de redactie
Waarom Rivierengebied-Oost en de Utrechtse 
Heuvelrug in één gids? Deze vraag wordt regel-
matig aan ons gesteld. We hebben deze gebie-
den samengevoegd om twee redenen. De ene is 
dat de voedingsgebieden van de scholen elkaar 
voor een deel overlappen. De andere reden is 
om op deze manier de kosten voor de scholen 
zo laag mogelijk te houden.

* Daar waar ouders staat in deze gids kan ook 
ouder, verzorger of verzorgers gelezen worden.

Schoolkeuzegids 2023 Rivierengebied-Oost 
en Utrechtse Heuvelrug is een initiatief van 
emjee | uitgevers en ver schijnt één keer per 
jaar voor leer  lingen van groep 7 en 8 in het 
oostelijk deel van het Rivierengebied en de 
Utrechtse Heuvelrug.

Tekst
Deelnemende scholen

Fotografie en illustraties
Deelnemende scholen
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emjee | uitgevers
Grotestraat 24
4064 EC Varik

De Schoolkeuzegids wordt verspreid in  
de volgende gemeenten: 
Barneveld, Buren, Ede, Lingewaard,    
Neder-Betuwe, Overbetuwe, Putten,  
Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel,  
Utrecht-Oost, Utrecht-Zuid, Utrechtse 
Heuvelrug, Veenendaal, Wageningen,  
Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Zeist.

DATA VAN ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD

Schoolkeuzegids 2023 Rivierengebied-
Oost en Utrechtse Heuvelrug 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  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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HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Het einde van de basisschooltijd van uw kind is in zicht. Een spannende 
periode: uw kind gaat een passende school voor voortgezet onderwijs 
kiezen. 

Aanbod: voor elk wat wils
Het aanbod van scholen in Nederland is 
zeer divers. Er zijn brede scholengemeen-
schappen die zich richten op alle onder-
wijsniveaus, maar ook kleine scholen die 
onderwijs bieden op één niveau in het bij-
zonder. Dan zijn er nog de verschillen in 
achtergrond: openbaar, bijzonder (werken 
vanuit een godsdienst of levensbeschou-
wing) en algemeen bijzonder (Montessori, 
Dalton). Sommige scholen hebben een 
speciaal profiel, zoals: sport, kunst & 
 cultuur, of een afdeling voor hoogbegaaf-
den, een technasium, speciale faciliteiten 
voor topsporters en tweetalig onderwijs. 
 Daarnaast zijn er vmbo-scholen met   
extra aandacht voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Tot slot zijn er ook 
 particuliere scholen.
Op de ene school zitten leerlingen van 
verschillende niveaus in één klas (zoals 
havo/vwo, mavo/havo, basis/kader) waar-
door uw kind de keuze voor het definitieve 
niveau nog kan uitstellen.
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 Rivierengebied-Oost en een groot 
deel van de Utrechtse Heuvelrug zich 
voor. Hierin staat ook wanneer er open 
dagen, minilessen, doe-dagen, et cetera 
zijn. 

Voorlichting 
Van november t/m maart worden open 
dagen, informatieavonden en proefles-
sen georganiseerd door de  diverse 
VO-scholen.

Binnenkijken
Het is belangrijk om samen met uw kind 
bij verschillende scholen een kijkje te 
 nemen. Hier zijn de open dagen, mini-
lessen, doe-dagen et cetera voor.
Uw kind merkt heel snel of hij/zij zich 
thuis voelt op een school. U kunt daar 
ook antwoord krijgen op alle vragen die  
u over die school heeft. Kijk voor bezoek 
aan open dagen, minilessen, doedagen et 
cetera altijd even op de website van de 
desbetreffende school. Er kan altijd iets 
veranderen wat betreft datum of tijd.  
Hier kunt u overigens ook  alvast wat sfeer 
proeven; veel scholen plaatsen  foto’s en 
video’s van activiteiten op hun website.
 
De schoolkeuze:  
van aanmelding tot advies
U meldt uw kind zelf aan op een middel-
bare school. Meestal kan dit vanaf hal-
verwege maart. Vraag ook naar de aan-
meldprocedure, want deze kan per 
school en regio verschillen.
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 zaken 
bijgehouden: prestaties, persoonlijke 
ontwikkeling, interesse en motivatie. In 
groep 8 maakt de groepsleerkracht een 
onderwijskundig rapport, waar hij/zij deze 
gegevens voor gebruikt. Op de meeste 
basisscholen bespreekt de  leerkracht dit 
rapport met u als ouders. Nadat u uw kind 
heeft aangemeld op een school, zorgt de 
bassischool dat het  onderwijskundig rap-
port van uw kind bij deze school terecht 
komt. In het geval u uw kind bij meerdere 
scholen heeft aangemeld, gaat het rap-
port naar de school van de eerste keus.

In april/mei neemt uw kind deel aan de 
Centrale Eindtoets Primair Onderwijs. 
Het advies van de basisschool is leidend:
•  Is de uitslag van de eindtoets lager 

dan het basisschooladvies, dan blijft 
het schooladvies gelden. 

•  Is de uitslag van de eindtoets hoger 
dan het basisschooladvies, dan kunt  
u de basisschool vragen hun school-
advies te heroverwegen en hoger bij 
te stellen. 

De basisschool is niet verplicht dit 
 verzoek van ouders te honoreren. 

Toelating
De ontvangende school voor voortgezet 
onderwijs bepaalt op basis van het 
schooladvies of uw kind kan worden toe-
gelaten. Daarvan krijgt u zo snel mogelijk 
bericht.

WE ADVISEREN DE 

WEBSITES VAN DE 

SCHOLEN IN DE GATEN 

TE HOUDEN VOOR 

EVENTUELE  

WIJZIGINGEN EN  
UPDATES

VOOR  
OUDERS



PRAKTIJK
In het praktijkonderwijs leer je door te doen. Je volgt een 
eigen leerroute, die aansluit bij wat je kan én natuurlijk graag 
wil. Je leert niet uit de boeken, maar vooral door bezig te zijn 
met praktische vakken en stages. Leren, werken, 
zelfredzaamheid en vrije tijd zijn belangrijke thema’s.  
De opleiding duurt vijf jaar en weet je wat zo leuk is?  
Het bedrijfsleven staat te springen om echte doeners!

In de eerste twee klassen ga je ontdekken wat bij je past.  
Je krijgt vakken als Nederlands en wiskunde, maar je maakt ook 
meteen kennis met praktijkvakken, zoals techniek, horeca, zorg 
of groen. In het derde jaar kies je een beroepsrichting. Je leert 
nog meer over dat beroep en mag er alvast van proeven tijdens 
je stage. 

Op de praktijkschool haal je een schooldiploma zonder dat je 
 examen hoeft te doen. Je wordt namelijk beoordeeld op je eigen 
ontwikkelplan. Wel kun je diverse certificaten halen zoals je 
 heftruck- of tractorrijbewijs of certificaten voor bijvoorbeeld 
EHBO, laswerk, knippen en vlechten of mode en interieur.

Heb je je diploma binnen? Dan kun je  kiezen voor een baan óf 
doorstromen via de entree-opleiding naar het mbo.

VMBO
Op het vmbo krijg je een mix van theorie- en beroeps-
lessen. Een prima basis voor je schoolcarrière! Op het 
vmbo valt veel te kiezen. Er zijn vier leerwegen en maar 
liefst tien profielen. Je wordt opgeleid voor het mbo, maar 
je kunt ook doorstromen naar de havo. Aan het einde van 
het tweede jaar kies je welke leerweg het definitief voor  
je wordt.

Dit zijn de vmbo-Leerwegen
•   vmbo-basis (vmbo-b) 

Algemene theorievakken en 12 uur praktijkles per week

•  vmbo-kader (vmbo-k) 
Algemene theorievakken (iets zwaarder dan in vmbo-b)  
en 12 uur praktijkles per week

•   vmbo-gemengde leerweg (vmbo-gl) 
Meer algemene theorievakken en 4 uur per week één 
praktijkvak

•  vmbo-theoretische leerweg (vmbo-tl of vmbo-t) 
Alleen algemeen vormende theorievakken. Deze leerweg 
wordt ook wel mavo genoemd: middelbaar algemeen 
voortgezet onderwijs

De nieuwe leerweg
Dit is een samenvoeging van de gemengde en de theoretische 
leerweg. Je krijgt veel theorie, maar ook verplicht een prak-
tijkvak. Een aantal scholen is er al mee begonnen in het derde 
leerjaar. Vanaf 2024 verdwijnen de leerwegen gl en tl.

KIJK VOOR DE 

OPEN DAGEN OP 

PAGINA 30-31

KIJK WAT JOU HET MEESTE AANSPREEKT



HAVO
Met een havo-diploma kun je alle kanten op. Na je 
eindexamen kun je kiezen uit heel veel hbo-opleidingen.  
Op de havo krijg je algemene theorievakken zoals wiskunde, 
maatschappijleer en geschiedenis. In de onderbouw leer je 
meestal drie vreemde talen: Engels, Frans en Duits. 

De brugklas
In de eerste leerjaren op de havo krijg je in elk geval les in:
• Nederlands
• Engels
•  rekenen
• wiskunde
• mens en natuur
• mens en maatschappij
• kunst en cultuur
• bewegen en sport
•   Duits en Frans,  

of één andere officiële taal (bijvoorbeeld Spaans)

Verschil havo-vwo
Op de havo krijg je in principe les in dezelfde vakken als op 
het vwo. Alleen wordt van een vwo-leerling meer zelfstandig-
heid verwacht. 
 
De tweede fase
De laatste twee jaar van havo en vwo worden ook wel de 
tweede fase genoemd. In deze fase kies je uit vier profielen 
die passen bij bepaalde beroepen.  Je maakt ook een profiel-
werkstuk.  Uiteindelijk doe je in zeven vakken eindexamen. 

Dit zijn de havo-profielen:
•  Natuur en Techniek
•  Natuur en Gezondheid
•  Economie en Maatschappij
•  Cultuur en Maatschappij

VWO
Het vwo duurt zes jaar en bestaat uit atheneum en 
 gymnasium. De lessen zijn pittig, maar interessant.  
Een goede voorbereiding op de universiteit. Maar je kunt  
ook naar het hbo, na het vwo staan alle deuren voor je open.
Je doet eindexamen in acht vakken en leert minimaal twee 
vreemde talen. Voor je profielwerkstuk doe je al wetenschap-
pelijk onderzoek. 

Atheneum of gymnasium
Atheneum en gymnasium zijn qua onderwijsniveau hetzelfde, 
maar er zijn ook verschillen. Op het gymnasium krijg je de eerste 
drie jaar een paar vakken meer, namelijk de klassieke talen 
Grieks en Latijn en het vak Klassieke Culturele Vorming.

Aan het eind van de derde klas kies je een van de volgende vier 
profielen:
• Natuur en Techniek
• Natuur en Gezondheid
• Economie en Maatschappij
• Cultuur en Maatschappij

ER IS VEEL TE KIEZEN, KIJK WAT BIJ JOU 
PAST

BEKIJK 

 VERSCHILLENDE 

SCHOLEN IN JE 
BUURT
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VSO

(Gemiddeld 
5 jaar)

Vso-scholen 
zijn er in alle 

schooltypen: 
vmbo t/m vwo

PRAKTIJK-
ONDERWIJS

(4 of 5 jaar)

VMBO  (4 jaar)

HAVO

( 5 jaar)

VWO

(6 jaar)

MBO  (1 tot 4 jaar)

HBO  
(3 tot 4 jaar 

bachelor)

WO 
(3 jaar bachelor 

+ 1 tot 2 jaar 
master)

Basisonderwijs

BASISBEROEPS
GERICHTE 
LEERWEG

Na vmbo-basis 
ga je naar (mbo) 

niveau 2

KADERBEROEPS
GERICHTE 
LEERWEG

Na vmbo-kader 
ga je naar (mbo) 

niveau 3 of 4

GEMENGDE 
LEERWEG

Na vmbo-gl
 ga je naar (mbo) 

niveau 3 of 4, 
of naar havo 4

THEORETISCHE
LEERWEG/MAVO

Na vmbo-tl 
ga je naar (mbo) 

niveau 3 of 4, 
of naar havo 4Na praktijkonder-

wijs ga je werken 
of naar het MBO 

niveau 1 of 2

Het voortgezet onderwijs schematisch weergegeven:

PASSEND ONDERWIJS
Elke leerling heeft recht op passend 
onderwijs: een onderwijsplek die 
aansluit bij de eigen talenten en 
mogelijkheden. Soms is het zo dat 
een leerling extra ondersteuning 
op school nodig heeft om een 
diploma te behalen. Een school heeft 
zorgplicht als een leerling een extra 
ondersteuningsbehoefte heeft. 

Aanmelden
Eerst meldt u uw zoon of dochter aan  
op de gewenste school.  
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; 
•  is er een onderwijskundig rapport  

van de school van herkomst? 
Is het antwoord op deze vier vragen ja? 
Dan neemt de school de aanvraag verder 
in behandeling.

Ondersteuningsvraag
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. 

Extra ondersteuning
Als uw zoon of dochter extra ondersteu-
ning nodig heeft, onderzoekt de school of 
zij die zelf kan bieden. Zo ja, dan stelt de 
school in samenwerking met u een 
 ontwikkelperspectief op. 

Samenwerkingsverband
De school kijkt bij de zorgplicht goed naar 
wat uw kind nodig heeft en probeert dit 
eerst zelf te organiseren. Soms is het niet 
mogelijk de benodigde zorg zelf te bieden. 
Dan moet de school een andere goede 
plek voor uw kind zoeken. Dit kan zijn in 
het gewone voortgezet onderwijs of in het 
voortgezet speciaal onderwijs. In ieder 
geval overlegt de school altijd goed met  
u als ouders.

Scholen werken nauw samen in regionale 
samenwerkingsverbanden. Hierdoor is 
snel duidelijk wat voor uw kind de beste 
onderwijsplek is.
De samenwerkingsverbanden zijn voor 
ouders, scholen en hulpverleners ook de 
vraagbaak voor alles wat met onderwijs  
te maken heeft.

Meer weten?
•  Samenwerkingsverband Rivierenland:  

www.swvrivierenland.nl  
of bel: (0345) 76 90 81

• Samenwerkingsverband Rijn en  
 Gelderse Vallei: 
 www.swvrijnengeldersevallei.nl 
 of bel: (0318) 67 51 80
• Samenwerkingsverband De Verbinding: 
 www.swvdeverbinding.nl of bel het  
 Onderwijsloket: (026) 365 03 21

VOOR  
OUDERS
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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.

KOM KENNISMAKEN

Onderwijsmarkt KGC* 
(groep 8)
Woensdag 1 februari 2023 
20.00 - 21.00 uur

Open dag*
Zaterdag 4 februari 2023
10.00 - 15.00 uur

Openlesavond* 
Woensdag 8 februari 2023 
18.45 - 20.45 uur

Tijdens deze avond geven we  
naast drie (korte) proeflessen  
voor leerlingen van groep 8 ook  
informatie aan ouders in drie rondes.

*  Data en vorm zijn onder voorbehoud  
van de dan geldende corona- 
maatregelen. Houd onze website in  
de gaten voor wijzigingen en updates. 

Bezoekadres 
Wilhelminasingel 15 
6524 AJ Nijmegen 
T  (024) 382 04 60 
E  post@kgcnijmegen.nl 

Rector 
Dhr. A. Aldershof 

VMBO (TL/MAVO)
HAVO, VWO (ATHENEUM)

Met ongeveer 800 leerlingen zijn wij een 
kleine, overzichtelijke school, waar ieder-
een 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.

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 vernieu-
wingsschool 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.

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.

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 school-
dag (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 twee schooljaren heterogeen 
van samenstelling zijn, zodat leerlingen  
ook van elkaar kunnen leren.

www.kgcnijmegen.nl
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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. 

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. 

Griftdijk
• 1000 leerlingen
• vmbo theoretisch, havo, vwo, vwo+
•  Lumen  (onderwijstraject 

 gepersonaliseerd leren)
• voorloperschool Nieuwe Leerweg
• werken op domeinen
• dakpanklassen 

Dijkstraat
• 440 leerlingen
•  vmbo basis, vmbo kader,  

vmbo theoretisch
•  kleine locatie en duurzaam  gebouw
•  Onderweg (onderwijstraject 

 gepersonaliseerd leren)
• 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 
 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. 

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

CITADEL COLLEGE

VMBO BASIS-KADER-THEORETISCH, 
HAVO, VWO, VWO+

www.citadelcollege.nl

JE LEERT, JE GROEIT, JE SCHITTERT

IK VOEL ME HIER GEWOON
HEEL FIJN. IK ZOU 
EIGENLIJK NERGENS 
ANDERS NAAR TOE WILLEN

DE SFEER IS SUPER!

KOM KENNISMAKEN

We kunnen niet wachten met  
je kennis te maken! 

Houd onze website in de gaten voor 
meer informatie: www.citadelcollege.nl

We zien je graag.

Open huismomenten*
Data volgen spoedig 

Open lesmiddag* 
(beide locaties)

Woensdag 8 februari 2023 

Open dag*
(beide locaties)

Zaterdag 11 februari 2023

* Data en vorm zijn onder voorbehoud. 
Houd onze website in de gaten voor 

wijzigingen en updates. 

Bezoekadres
Locatie Dijkstraat

Dijkstraat 6
6663 AD Lent

Locatiedirecteur:  
Amy Coolen

Locatie Griftdijk
Griftdijk Noord 9a

6663 AA Lent
Locatiedirecteur:  

Angela Jeuken

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

Volg ons op Instagram, Facebook, 
LinkedIn en YouTube
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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 docen-
ten op hetzelfde domein. Hierdoor leren 
jullie elkaar goed 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 projec-
ten, vaak met hulp van ICT-middelen. 

EVA: 
“DE EERSTE KEER DAT IK
 HIER BINNENSTAPTE VOELDE 
AL GELIJK GOED” 

LENE: 
“DOCENTEN ZIEN JE ECHT. 
NIET ALLEEN ALS ONDERDEEL
 VAN EEN GROEP, MAAR VOORAL
 ALS INDIVIDU”
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KOM KENNISMAKEN

Inloopdagen**
Vrijdag 25 november 2022

Zaterdag 26 november 2022
Vrijdag 3 maart 2023

Zaterdag 4 maart 2023

Online voorlichting*
Woensdag 25 januari 2023 

Kennismakingslessen**
Dinsdag 7 februari 2023

Woensdag 8 februari 2023
Donderdag 9 februari 2023

*Genoemde data en activiteiten 
zijn onder voorbehoud van de dan 

geldende coronamaatregelen en 
kunnen nog wijzigen. We houden u op 

de hoogte via www.lyceumelst.nl 

**Aanmelden voor deze activiteiten kan 
via onze website

Bezoekadres
Auditorium 3

6661 TZ Elst (Gld)
T (0481) 36 29 20

E info@lyceumelst.nl

Rector
Jan-Maarten de Wit

Onze school in het kort:
Fijne sfeer, persoonlijk en modern 
Wij zijn een moderne school met een 
enthousiast en sterk docententeam.  
Onze leerlingen waarderen de persoonlijke 
aandacht die we voor ze hebben. Samen 
schept dat een fijne sfeer. Wij bieden goed 
onderwijs en vinden het belangrijk dat jij je 
op je eigen manier ontwikkelt. 

Een stevige basis voor later
Ons onderwijs legt een stevige basis voor 
later. Dit betekent bij ons: onderwijs in je 
eigen klas van enthousiaste docenten die 
je ook buiten de les persoonlijk op weg 
helpen. We hebben fLExuren voor extra 
uitleg, ondersteuning of juist verdieping. 
Wie op het vwo start, volgt de vakken 
filosofie en wetenschap & onderzoek.  
Op die manier volgt iedere leerling zijn 
eigen route.  

 Verder op een ander niveau 
Leerlingen die dat willen, kunnen bij ons 
doorstromen van het ene naar het andere 
niveau, bijvoorbeeld na de brugklas.  
In havo 4 en 5 hebben we een vwo-route 
voor als je wilt doorgaan op het vwo.  
Onze mavo is een mavo+. Je wordt hier 
uitgedaagd doordat je een extra examen-
vak volgt. Dat geeft je een goede basis om 
verder te gaan op de havo. Ook op ons vwo 
kun je extra vakken kiezen. Ontdek samen 
met ons je mogelijkheden!

Lyceum Elst is
onderdeel van Quadraam

LYCEUM ELST
Ben jij op zoek naar een goede en prettige 
middelbare school in de buurt? Waar je 
jezelf kunt zijn, veel nieuws leert en waar 
je met plezier naar school gaat? Dan ben jij 
helemaal op je plek bij Lyceum Elst!

VWO, HAVO EN MAVO

www.lyceumelst.nl

De brugklas die bij je past

Basisschooladvies Leerjaar 1 Leerjaar 2

vwo 1 vwo 2 vwo

havo of havo-vwo 1 havo-vwo 2 havo of 2 vwo

mavo-havo 1 mavo-havo 2 mavo of 2 havo

mavo/vmbo-T 1 mavo 2 mavo

DE KEUZE IS AAN JOU

LISE: 
“IN DE EERSTE WEKEN DEDEN 
WE ACTIVITEITEN OM ELKAAR 
TE LEREN KENNEN. HET WENNEN
GING ZO HEEL SNEL!” 
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Meer weten? 
Scan de QR-code

Vind onze goede onderwijsresultaten. 
Scan de QR-code 

 Extra uitleg of uitdaging: volop keuze  
in je fLExuren
Je bepaalt bij ons deels zelf hoe je school-
tijd eruitziet. Naast de reguliere lessen  
krijg je namelijk twee fLExuren per week.  
Deze uren mag je zelf invullen, we geven je 
verschillende mogelijkheden. Misschien wil 
je graag extra uitleg over aardrijkskunde of 
doe je leuke proefjes voor biologie.

Even wennen.. wij helpen!
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. 

Goede bereikbaarheid per fiets of OV
Onze school is goed bereikbaar. Woon jij 
in Elst of één van de andere dorpen in 
Overbetuwe? Of in Lingewaard, Arnhem of 
Nijmegen? Kom dan op de fiets of pak de 
trein of bus.

Kom je ook sfeer proeven?
Natuurlijk leggen we je hier graag uit wat 
je op onze school allemaal kunt leren  
en welke extra uitdagingen we bieden.  
We kunnen ook nog alle activiteiten  
en schoolreisjes opnoemen,  

maar weet je wat nog beter is? Dat je zelf 
langskomt en de sfeer proeft op onze 
school! Kom kennismaken en bekijk waar 
je les krijgt. Bekijk de mooie sportcourts,  
ons moderne hoofdgebouw en het 
letteren domein.

Stel al je vragen en kijk samen met je 
ouders of onze school bij jou past. 

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

DE KEUZE IS AAN JOU! 
•  De brugklas die bij je past
•  Talenturen voor extra uitdaging
•  Gebruik je fLExuren zoals jij het wilt
•  Bèta-excellentie voor reken-

wonders en onderzoekers
•  Gamma-excellentie voor nieuws-

junkies en wereldverbeteraars 
•  Alfa-excellentie voor talenknobbels
•  Leerzame of (ont)spannende  

activiteiten in en buiten school
•  Lid worden van het debatteam, 

 theater- of sportgroep of 
 schoolband

•  Tutoraat: bijles geven of krijgen
•  Het profiel dat bij jou past 
•  Eerder examen doen in één of 

meer vakken
•  Doorstromen naar een ander niveau
•  Ga op avontuur bij de Q-highschool 

TIP: DOE OOK MEE MET DE 
KENNISMAKINGSLESSEN OF KOM 
NAAR DE OPEN DAG, DAN ERVAAR 
JE ÉCHT WAT EEN SCHOOLDAG 
BIJ ONS INHOUDT 

SOPHIE: 
“WAT IK ZO FIJN VIND AAN DE
 MENTOR IS DAT JE ER GEWOON
ALLES KWIJT KUNT! ”

KIM:
“IK VOND HET BELANGRIJK OM
NAAR HET VWO TE KUNNEN ÉN 
LEKKER DICHTBIJ HUIS TE ZIJN.
VAN MIJN KEUZE VOOR LYCEUM 
ELST HEB IK ZEKER GEEN SPIJT” 



12 

Als je aan school denkt, denk je vast aan 
leren. Maar er is meer. Op Het Westeraam 
vinden wij het heel belangrijk dat er een 
fijne sfeer is op school, waar we allemaal 
ons steentje aan bijdragen. 

Wat wij belangrijk vinden
Het team van Het Westeraam heeft als doel 
jou een leuke schooltijd te bieden. Op een 
plek waar het veilig is en waar jij je thuis 
voelt. We leren je wat je moet weten en we 
bieden je de vrijheid je eigen talenten te 
ontdekken. Jij maakt het verschil!

Wat merk je daarvan in de klas?
•  Ons onderwijsprogramma is 

 betekenisvol.
•  Ons onderwijs is gevarieerd en 

 gedifferentieerd.
• We geloven in jou!

Wat verwachten wij van jou? 
Twee keer per jaar krijg je een portfolio. 
Hierin zit je cijferlijst, maar we kijken ook 
naar de vaardigheden waar jij goed in 
bent. Over dit portfolio blijf jij met je 
 mentor en ouders in gesprek. Zo kunnen 
we jou op een goede manier begeleiden 
en leer jij waar je goed in bent.

Onze profielen
Op Het Westeraam heb je keuze uit  
drie profielen: Zorg & Welzijn (Z&W), 
 Economie & Ondernemen (E&O), Groen.  
In de onderbouw ga je onderzoeken wat 
het best bij jou past.

HET WESTERAAM
Houd jij ervan om dingen te doen? Wil je het 
liefst niet de hele dag uit boeken werken, 
maar houd je ook van praktijkvakken? Dan 
ontvangen we je graag op Het Westeraam 
#gewoondoen!

VMBO BASIS, KADER EN
GEMENGDE LEERWEG

KOM KENNISMAKEN

Open Dag*
We laten je graag de school zien op 

zaterdag 21 januari 2023 van 
10.00 - 14.00 uur

Kennismakingslessen**
Het Westeraam in de praktijk 
beleven? Doe dan mee met  
onze kennismakingslessen.

7, 8 en 9 februari 2023 
13.30 - 15.30 uur

**aanmelden gaat via de website.

Walk in**
Op woensdag 16 november is het 

mogelijk om deel te nemen aan een 
begeleide rondleiding door ons 

schoolgebouw.
**aanmelden vanaf 1 november  

via de website.

Heb je hulp nodig bij het 
inschrijven? Kijk dan op de website 
(www.hetwesteraam.nl) of bel naar 

de receptie (0481) 36 29 30.

* Data en vorm zijn onder voorbehoud  
van de dan geldende corona- 

maatregelen. Houd onze website in  
de gaten voor wijzigingen en updates. 

Bezoekadres
Auditorium 6

6661 TZ Elst (Gld)
T (0481) 36 29 30

E info@hetwesteraam.nl

Directeur
Marieke Peppelman

Afdelingsleider onderbouw
Koen Loose

Afdelingsleider bovenbouw
Conny Haukes

Het Westeraam is
onderdeel van Quadraam

www.hetwesteraam.nl

Ondersteuning
De mentor is jouw eerste aanspreekpunt 
op school. Als jij ergens mee zit, kun je 
 altijd terecht bij je mentor. Is er iets meer 
aan de hand en heb je meer hulp nodig dan 
je mentor kan bieden? Dan hebben wij op 
Het Westeraam een ondersteuningsteam. 
Even ontsnappen aan de hectiek van een 
drukke schooldag. Je hart luchten. Of een 
half uur ‘leren leren’ met de remedial 
 teacher. Je kunt hiervoor terecht in  
het Leerlab.

Leren in de praktijk
Op Het Westeraam leer je niet alleen op 
school. We vinden het ook belangrijk dat 
je buiten school leert. Vanaf het eerste 
jaar heb je daarom activiteiten buiten de 
school, zoals excursies en stage. 

#gewoondoen
Heb jij zin om lekker praktisch bezig te zijn 
en veel over jezelf te leren? Kom dan naar 
Het Westeraam! Je bent welkom op onze 
open dag om te bekijken of onze school bij 
jou past.
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DEMOCRATISCHE SCHOOL VOOR 
LEERLINGEN VAN ALLE NIVEAU’S

Als kleinschalige school met 70 leerlingen 
zijn we toch groots van opzet. Bij ons is 
namelijk bijna alles mogelijk. Je kunt 
meedoen aan alle vakken die je ook op 
 andere middelbare scholen kunt volgen. 
Daarnaast kun je nog allerlei andere 
 dingen leren, doen en ondernemen op 
onze school. Als je bijvoorbeeld Japans 
wilt leren of alles over arduino’s of over de 
bevolking van Mauritanië gaan we samen 
met jou zoeken hoe je daarmee kunt 
 beginnen.

Keuzevrijheid
Bij ons kun je zelf kiezen hoe, wat, met wie 
en wanneer je wilt leren. Als je vertrekt 
vanuit je talenten en interesses wordt leren 
vanzelf nog leuker. Je kunt ook kiezen om 
vakken op verschillende niveaus te volgen. 
Zo heb je als leerling een eigen rooster met 
veel aandacht voor jouw leerproces.

Gelijkwaardigheid
Alle leerlingen, docenten en teamleden 
die aan de school verbonden zijn, kunnen 
meebeslissen over belangrijke school-
zaken: van de kleur op de muur tot de 
openingstijden van de school. Iedere stem 
telt even zwaar of je nu 12 jaar bent en net 
naar de middelbare school gaat of 65 jaar 
en al lang in het onderwijs werkt.  

Veelzijdig aanbod
Naast de gebruikelijke schoolse vakken, 
zoals wiskunde, muziek of Frans, kun je  
bij ons nog veel meer kennis opdoen of 
vaardigheden ontwikkelen. Dat kunnen 
vakken zijn als filosofie of yoga of handige 
vaardigheden zoals programmeren, een 
wandje timmeren of koken.  Bij ons leer  
je ook samenwerken, overleggen, naar 
 elkaar luisteren, oog hebben voor een 
 andere manier van denken, nuances 
 achter dingen leren zien, eigenaarschap, 
ondernemersvaardigheden, etc.. Je kunt 
dit rijtje vast zelf nog aanvullen met andere 
dingen die voor jou belangrijk zijn. Eigen-
lijk zijn het allerlei vaardigheden die je nu 
(en later) enorm van pas komen.

Via staatsexamens kun je bij ons, net als 
op andere scholen, een diploma halen.  
Je haalt bij ons geen diploma omdat het 
moet van iemand anders, maar omdat  
je het echt zelf wilt halen. Omdat je het 
nodig hebt voor je vervolgopleiding 
 bijvoorbeeld. Zo maak je in jouw tempo 
keuzes voor de vervolgstappen in je leven.

Aanmelden
Deze -in onze ogen- te gekke vorm van 
onderwijs moet wel bij jou en je ouders 
passen. Wil je hier meer van weten, kom 
dan langs op een Open Dag. Daarna volgt 
een kennismakingsgesprek met jou en  
je ouders. Vervolgens kom je 4 dagen 
meedoen bij ons op school, zodat je kunt 
ervaren of deze school bij jou past.

KOM KENNISMAKEN

Informatieavond*
Donderdag 20 oktober 2022
Dinsdag 9 mei 2023
19.00 - 21.00 uur

Open middag* 
Woensdag 9 november 2022
Woensdag 22 maart 2023
(bezoek de school tijdens openingstijden)

12.30 - 15.00 uur

Open dag* 
Zaterdag 28 januari 2023
11.00 - 14.00 uur

Vooraf aanmelden is nodig! 
Stuur een e-mail naar 
info@vodevallei.nl of scan  
de QR-code.

*  Data en vorm zijn onder voorbehoud  
van de dan geldende corona- 
maatregelen. Houd onze website in  
de gaten voor wijzigingen en updates. 

Bezoekadres
Kerkstraat 37
6665 CE Driel
T 06 242 513 43
E info@vodevallei.nl

Als particuliere school bieden we veel 
persoonlijke begeleiding, zijn lessen 
kleinschalig en hebben leerlingen de 
mogelijkheid belangrijke vaardigheden 
voor nu en in de toekomst te ontwikkelen. 
We vragen een (inkomensafhankelijke) 
ouderbijdrage die tussen de €3.960 en 
€6.950 per jaar ligt.

VO DE VALLEI
Heb je er wel eens over nagedacht dat 
onderwijs ook anders kan? Een school waar 
jij mag meebeslissen over alle schoolzaken? 
Een plek waar je zelf kiest wat je leert en hoe 
je dat wil leren? Het kan op onze school!
Hoe? Dat lees je hieronder! 

www.vodevallei.nl

Beeld: Mila van Pijkeren

ZELF KIEZEN HOE, WAT, WANNEER 
EN MET WIE JE WILT LEREN

OP JOUW TIJD EN IN JOUW
TEMPO MAAK JE KEUZES VOOR
DE VERVOLGSTAPPEN IN JE
LEVEN

ALLE LEERLINGEN, DOCENTEN
EN TEAMLEDEN BESLISSEN 
MEE OVER BELANGRIJKE 
SCHOOLZAKEN!
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MAVO EN HAVO

STEAM! 
OBC Elst biedt jou het uitdagende pro-
gramma STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts & Mathematics) aan. 
Het vak STEAM is een eigentijds vak waar-
bij we jou goed voorbereiden op de maat-
schappij vol met verschillende media.  
Het vak STEAM bestaat uit de drie domeinen 
(onderdelen): Media, Design en  Coding. 
Binnen het onderdeel Media besteden we 
veel aandacht aan bewustwording van het 
onlinegedrag. Met Design leren we jou zo-
wel multimediaal, grafisch als 3D-ontwer-
pen te ontwikkelen. En binnen het domein 
Coding zetten we samen de eerste stap-
pen in de wereld van het coderen. Zo leer 
je bijvoorbeeld hoe je zelf een game maakt 
of hoe je een robot aanstuurt.

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

KOM KENNISMAKEN

Open dag*
Woensdag 15 februari 2023

Minilessen* 
Donderdag 3 november 2022

Donderdag 2 maart 2023

* In verband met COVID-19 zijn  
alle data onder voorbehoud. Het kan zijn 

dat deze niet of aangepast doorgaan. 
Houd daarom goed onze website in de 

gaten voor meer informatie.

Bezoekadres
Bussel 2-4  

6662 VZ Elst

T (0481) 36 65 55
E elst@overbetuwecollege.nl

F /OBCElst
 @obc_elst

Directeur
Charles Lohnstein 

OVER BETUWE COLLEGE ELST
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. Zo proberen we het beste uit jou te 
halen. OBC Elst beschikt over mavo en 
havoklassen en een dakpanklas mavo/ 
havo. En wist je dat we een nieuw school
gebouw hebben waar ons vertrouwde 
persoonlijke onderwijs nóg beter tot  
zijn recht komt?

www.obc-elst.nl

SAMEN MET JOU!

Talenprogamma’s
De kans dat jij jezelf in de toekomst inter-
nationaal gaat oriënteren wordt steeds 
groter. Daarom bieden wij verschillende 
talenprogramma’s aan: Cambridge 
English, Delf Français en Goethe Deutsch. 
Hiermee krijg jij de kans jouw wereld 
 verder te vergroten!

Nieuw schoolgebouw
Bij de bouw van onze nieuwe school zijn
duurzaamheid en functionaliteit belangrij-
ke aandachtspunten geweest. We zijn nog 
steeds een kleinschalige school met 
 persoonlijke aandacht voor iedere leerling. 
Het nieuwe schoolgebouw is functioneel, 
biedt veel ruimte en beschikt over prachti-
ge, transparante ontmoetings- en werk-
plekken waar jij goed kunt werken en leren. 
Daarnaast ligt de school in een mooie en 
inspirerende omgeving.

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 verschillende leuke activiteiten 
georganiseerd. Daarnaast zijn er nog 
 activiteitenweken, waarin veel ruimte  
is om buiten het leslokaal actief te zijn.  
Denk hierbij aan projecten, excursies en 
leuke sportactiviteiten.

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 leerlin-
genraad om daar over de belangen en 
wensen van de leerlingen te praten. 
 Contactouders worden een aantal keren 
per jaar uitgenodigd om hun ervaringen 
met school te bespreken.
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Vernieuwde onderbouw
Vanaf het schooljaar 2021-2022 werken wij 
met een ‘vernieuwde onderbouw’ waarbij 
alle leerlingen een unieke, persoonlijke 
leerroute volgen. Je leert op jouw eigen 
niveau, krijgt meer invloed op jouw 
leren en je wordt meer bewust van wat 
je kunt en wilt. Hierdoor kun je aan het 
einde van het tweede leerjaar een goede 
vervolgkeuze maken. Per vak ontwikkel je 
kennis en vaardigheden die bij jou passen. 
Het kan zijn dat je rekent op havoniveau 
en voor de talen les krijgt op mavo- of 
vmbo-k-niveau. Je werkt met een laptop 
in een speciale portal aan de door jouzelf 
opgestelde leerdoelen. De mentor noemen 
we hier coach en die begeleidt jou in dit 
leerproces. In de onderbouw vinden we 
het belangrijk dat je gewoontes ontwikkelt 
om goed te kunnen leren en dat je plezier 
beleeft. Daarnaast staat centraal dat jij je 
veilig voelt op onze school.

De overstap - In de volledige onderbouw
In 2017 zijn wij begonnen met ‘De Overstap’, 
een vorm van 10-14 onderwijs. Twee uit-
gangspunten in dit onderwijsconcept zijn 
een goede overgang van basisschool naar 
middelbare school tot het vervolgonderwijs 
en de manier van werken. Hierbij staan 
 ‘leren met doelen’ en ‘eigenaarschap’ 
 centraal. Door het grote succes zijn de 

KOM KENNISMAKEN

Masterclasses groep 8* 
(plusleerlingen)
Klusklas groep 8*  
(vmbo-b en PRO) 
Woensdag 2, 9, 16 en 23  
november 2022 van 14.15 - 16.00 uur

Open Lessen groep 7*
Woensdag 16 november 2022
14.15 - 16.00 uur

Informatieavond  
groep 7 en 8*
Woensdag 16 november 2022
19.30 - 20.30 uur
Dinsdag 31 januari 2023
19.30 - 21.30 uur

Minilessen groep 8*
30 januari t/m 2 februari 2023
09.00 - 13.00 uur
Aanmelden: administratie@hpcnet.nl

Open dag*
Zaterdag 4 februari 2023
09.30 - 13.00 uur 

*  In verband met COVID-19 zijn alle data 
onder voorbehoud. Het kan zijn dat  
deze niet of aangepast doorgaan.  
Houd daarom goed onze website in  
de gaten voor meer informatie.

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

Rector
Gijs Beekhuizen

SAMEN 
STAPPEN
ZETTEN!

HENDRIK PIERSON COLLEGE
Het Hendrik Pierson College (HPC) Zetten:
de school waar wij jou begeleiden naar een
mooie toekomst. Een toekomst midden in  
de samenleving, op een plek waar jij je 
goed voelt. Ons onderwijs bestaat uit een 
brede onderbouw met de leerroutes vwo, 
vmbob, vmbok/mavo (KM) en mavo/
havo (MH) gevolgd door de bovenbouw met 
de afdelingen vwo, havo, mavo, vmbok, 
en vmbob. Door ons brede aanbod aan 
talentprofielen, de fijne sfeer en de goede 
faciliteiten is ‘naar school gaan’ niet alleen 
leerzaam maar ook ontzettend leuk!

BREDE ONDERBOUW: LEERROUTES 
VMBO-B, VMBO-K/MAVO (K-M), 
MAVO/HAVO (M-H) EN VWO.  
BOVENBOUW: VWO, HAVO, MAVO, 
VMBO-K EN VMBO-B.

www.hpc-zetten.nl 

aanmeldingen voor De Overstap gegroeid 
en we zijn er dan ook erg trots op dat we 
dit concept kunnen doorvoeren in de 
 gehele  vernieuwde  onderbouw.

Talenprofielen en meer
We zijn ervan overtuigd dat jij het meest 
leert wanneer je meer te zeggen krijgt 
over je eigen leren. Daarom kun je bij ons 
kiezen voor een talentprofiel: ‘Sport en 
 Bewegen’, ‘Kunst en Cultuur’ of ‘Techno-
logie Breed’. Vwo-ers kunnen ook kiezen 
voor het  profiel ‘Vwoplus’ met Latijn, Grieks 
en science. Daarnaast krijgen zij wanneer 
zij kiezen voor dit profiel vanaf klas 2 het 
vak wetenschapsoriëntatie. Onze havo- en 
vwo-leerlingen krijgen het vak Cambridge 
English. Op het vmbo krijg je te maken 
met veel praktijkvakken in ons veelzijdige 
profiel Dienstverlening & Producten (D&P). 
Tot slot is het HPC Cultuurprofielschool. 
Dit houdt in dat ons kunst- en cultuur-
onderwijs van een hoog niveau is.

Bovenbouw
In de bovenbouw bestaat altijd de mo-
gelijkheid een eindexamenvak te kiezen 
dat aansluit op de talentprofielkeuze uit 
de onderbouw: sport of kunst óf tech-
nologie. Vwo-plussers kunnen Latijn 
kiezen als examenvak en daarmee het 
 gymnasiumdiploma behalen.

Wist je dat?
Het HPC beschikt over een modern gebouw, 
met ruime en lichte lokalen, een muziek-
theater, een technologische  ‘Ontdekfabriek’, 
een prachtige sporthal en sinds schooljaar 
2022-2023 een bètalab. Elke afdeling heeft 
zijn eigen studiecentrum waar je kunt stu-
deren of gewoon even iets voor jezelf kunt 
doen. Naast de dagelijkse lessen worden er 
vele activiteiten georganiseerd zoals een 
brugklaskamp, bezoek Amsterdam, bezoek 
Duitsland, NEMO, project CSI en waterskiën.
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Jij wordt gezien!
We vinden het erg belangrijk dat jij je 
 gezien voelt en dat je je prettig voelt  
op school. Dat doen we op de volgende 
 manier:

Een coach voor elke leerling
Op OBC Bemmel krijg je een coach. We 
coachen jou om de regie in je  ontwikkeling 
te nemen, we helpen je  kiezen bij wat jij 
nodig hebt en wat je uitdaagt. Hierbij doe  
je veel nieuwe ervaringen op. 

Je ouder(s)/verzorger(s) worden nauw 
 betrokken bij jouw ontwikkeling. Tijdens 
zogenaamde ‘driegesprekken’ geef je aan 
hoe het met je gaat, waar je tevreden over 
bent en wat je misschien anders wilt gaan 
aanpakken of waar je hulp bij nodig hebt.

Keuzes en maatwerk!
Jij kiest tijdens keuzetijd
Binnen het lesrooster volg je een breed 
programma met vaste lessen. Daarnaast 
krijg je ruimte voor maatwerk binnen de 
keuzetijd. De keuzetijd is er om je talenten 
verder te ontwikkelen, om je in bepaalde 
thema’s te verdiepen, voor ondersteuning, 
te werken aan samenwerkingsopdrachten 
of om aan de slag te gaan met school-
werk. Welke keuzes je maakt, overleg je 
met je coach en je ouder(s)/verzorger(s). 
Zo bepaal jij voor een deel dus zelf hoe 
jouw  schoolweek eruit komt te zien!  
Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor:
• sport
• kunst & cultuur
• natuur, techniek & wetenschap
• talen
• gezondheid
• en meer...

KOM KENNISMAKEN

Masterclasses groep 8*
16 t/m 20 januari 2023 

30 januari t/m 2 februari 2023

Open dag*
Zaterdag 4 februari 2023

10.00 - 15.00 uur

Minilessen groep 7 en 8*
Op woensdag 1 maart 2023 is er 
de mogelijkheid om een dagdeel 

mee te draaien op onze school. 
Kijk op de website voor meer 

informatie.

Informatiemiddag  
groep 7 en 8* 

Woensdag 1 maart 2023
14.30 uur - 16.30 uur

Aanmelding
Onder andere tijdens de open dag

* In verband met COVID-19 zijn alle 
voorlichtingsactiviteiten onder 

voorbehoud. Het kan zijn dat deze niet 
of aangepast doorgaan. Houd daarom 

goed onze website in de gaten voor 
meer informatie.

Bezoekadres
OBC Bemmel, vmbo-t

Locatie Essenpas
Drieske 4, 6681 CX Bemmel

T (0481) 47 02 90

OBC Bemmel, havo, vwo en tto
Locatie De Heister

De Heister 1, 6681 CV Bemmel
T (0481) 47 05 55

E bemmel@overbetuwecollege.nl
F /overbetuwecollegebemmel

 @obc_bemmel

Rector
Mevr. Mascha Schnitzler

OVER BETUWE COLLEGE BEMMEL
OBC Bemmel is een veilige en eigentijdse 
school voor vmbot, havo, vwo en tto 
(tweetalig onderwijs voor havo en vwo).  
Bij ons valt er veel te kiezen en onze 
resultaten zijn uitstekend! Maar er is meer...

VMBO-T, HAVO, VWO,
TWEETALIG HAVO EN VWO

www.obc-bemmel.nl

KOM VERDER!
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KLAAR VOOR LATER
We bereiden jou zo goed mogelijk voor 
op de toekomst. We halen de buiten
wereld naar binnen (door gastdocenten 
en organisaties uit te nodigen) en we 
gaan zélf de wereld in. Zo is internatio
nalisering een belangrijk onderdeel op 
OBC Bemmel, waarbij je leert om verder 
te kijken dan Nederland alleen.

EEN GEZONDE SCHOOL
In onze lesprogramma’s hebben we 
veel aandacht voor een gezonde leef
stijl, gezonde voeding, bewegen, het 
milieu en duurzaamheid. De school
kantine op beide locaties heeft het 
hoogst mogelijke certificaat ‘Gezonde 
school’ gekregen. Uiteraard is ook ons 
schoolterrein rookvrij. Goed bezig!

80 minuten les
Op OBC Bemmel bestaat een lesdag  
met name uit vaklessen van 80 minuten. 
Het voordeel hiervan is dat je minder 
 vakken hebt op een dag, gemiddeld 3 of 4. 
Dat geeft rust en voor minder vakken huis-
werk. Een ander voordeel is dat er volop 
tijd en aandacht is om je tijdens de lessen 
goed te begeleiden. Er is meer tijd voor 
uitleg en het stellen van vragen. Zo kunnen 
we je ontwikkeling beter volgen en samen 
met jou werken aan de beste versie van 
 jezelf.

Kansrijk plaatsen
Op OBC Bemmel geven we je de ruimte 
om te leren en te groeien. Daarom werken 
we met een tweejarige brugperiode.  
We plaatsen je, op basis van het advies  
en in goed overleg met je basisschool,  
zo kansrijk mogelijk. Dit kan zijn in een 
 enkelvoudige vmbo-t-, havo-, vwo-, of 
tto-klas of  in een brede brugklas. In de 
brede brugklas  vmbo-t/havo geven we  
les op havo- niveau. In de brede brugklas 
havo/vwo geven we les op vwo-niveau.  
Bij  voldoende belangstelling komt er ook  
een tweetalige brede brugklas havo/vwo. 
In een enkelvoudige brugklas blijft uiter-
aard ook de mogelijkheid bestaan om te 
wisselen van leerroute. 

Wil je meer uitdaging? Dat kan!  
Zo kun je bijvoorbeeld een vak op een 
 hoger niveau afsluiten. Op je cijferlijst 
komt dan bijvoorbeeld te staan: havo-
diploma met Duits en aardrijkskunde  
op vwo-niveau afgesloten.

Tweetalig onderwijs (tto)
OBC Bemmel is een echte specialist in 
tweetalig onderwijs (tto), voor zowel havo 
als vwo. Als senior tto-school draaien we al 
jaren mee in de top van Nederland, daar 
zijn we trots op. Met het internationaal 
 erkend diploma op zak, gaat er echt 
 letterlijk een wereld voor je open.

De nieuwe leerweg vmbot
Nieuw op OBC Bemmel is ‘de nieuwe leer-
weg vmbo-t’ in klas 3 en 4. De opdrachten 
die je voor dit programma maakt, komen 
van bedrijven en (maatschappelijke) orga-
nisaties. In plaats van de docent, is de or-
ganisatie dus de opdrachtgever. Tijdens de 
lessen ga je ook op bezoek bij mbo-scholen 
om daar kennis op te doen, te oefenen met 
vaardigheden en om de verschillende 
mbo-opleidingen te leren kennen.

Ben je nieuwsgierig geworden?
Kom dan naar onze voorlichtingsbijeen-
komsten en natuurlijk naar onze open dag 
op zaterdag 4 februari 2023.

GEZELLIGHEID
Je zult je snel thuis voelen op OBC 
 Bemmel. Vóór de zomervakantie is er 
een  kennismakingsmiddag met je coach  
en klasgenoten. In het begin van het 
schooljaar ga je gezellig op brugklas
kamp om elkaar beter te leren kennen. 
Daarnaast zijn er leuke sporttoernooien, 
kookactiviteiten, outdoordagen, 
 muziekuitvoeringen, diverse excursies 
en rond de herfstvakantie is er een
zelfs een angstaanjagend Halloween
feest. Kortom er valt een hoop te 
 beleven op OBC Bemmel.
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Leer ons kennen
Een mooie manier om met ons te maken zijn 
de minilessen. Je krijgt een goede indruk van 
de diverse afdelingen. Ouders/verzorgers en 
leerkrachten zijn ook van harte welkom.

OBC Huissen heeft een breed aanbod aan 
opleidingen op vmbo-niveau: de basis-
beroepsgerichte-, kaderberoepsgerichte 
-en gemengde leerweg. In de onderbouw 
bieden we de dakpanklassen vmbo- basis/-
kader en vmbo-kader/-theoretisch aan 
voor leerlingen van wie het niveau nog niet 
 helemaal duidelijk is.

Op OBC Huissen volgt iedere leerling een 
persoonlijke  leerweg. Je kiest na het 
 tweede leerjaar een bovenbouwprofiel:  
Zorg en  Welzijn (Z&W),  Produceren, Instal
leren en  Energie (PIE), Bouw, Wonen & 
 Interieur (BWI) en het  brede programma 
Dienstverlening en  Producten (D&P). Volg 
je de GL-richting (gemengde leerweg) dan 
volg je het uitdagende D&P-programma.  
Het is ook mogelijk om een TL-diploma te 
behalen. Daarnaast krijg je de kans binnen 
vmbo-b en vmbo-k om vakken op een 
 hoger   niveau af te sluiten. Tot slot leer je bij 
ons op school ook door ervaring op te doen 
in de praktijk. Dat is naast dat het erg leer-
zaam is, ook nog eens erg leuk!

Talentenprogramma’s
Op onze school kies je in de onderbouw 
voor één van de talenten programma’s:
•  Kunst en Cultuur: Ben je gek op 

 creatieve vakken? Dan is dit talenten-
programma echt iets voor jou!

•  Techniek: Echte techneuten kiezen 
voor Techniek. Dit volg je in ons nieuwe 
techniek- en technologielokaal!

•  Sport: Ben jij gek op bewegen?  
Kies dan voor Sport!

KOM KENNISMAKEN

Nieuwsgierig?
Bezoek onze open dag, minilessen 

en neem ook een kijkje op onze 
website waar je, naast allerlei 

praktische informatie, ook foto’s 
en filmpjes vindt van allerlei 

activiteiten.

Open dag*
Zaterdag 4 februari 2023

10.00 - 15.00 uur

Inschrijving
Tijdens de open dag en op de 

aanmeldingsavond.

Minilessen*
Woensdag 1 en 8 februari 2023

13.30 - 16.00 uur

* In verband met COVID-19 zijn de 
minilessen en de open dag onder 

voorbehoud. Het kan zijn dat deze niet 
of aangepast doorgaan. Houd daarom 

goed onze website in de gaten voor 
meer informatie.

Bezoekadres
Julianastraat 17  

6851 KJ Huissen
T (026) 326 32 22

E huissen@overbetuwecollege.nl
F /overbetuwecollegehuissen

 @obchuissen_

Directeur a.i.
Patrick Vreeman

Toelatingscommissie
Nienke de Bie

OVER BETUWE COLLEGE HUISSEN
Wij bieden uitdagend onderwijs waarbij we de 
lat hoog leggen. OBC Huissen is een school 
waar je je veilig voelt en waar jij je talenten 
kunt ontdekken. Elke leerling wordt gezien, 
letterlijk en figuurlijk. Daarnaast staat goede 
zorg en begeleiding centraal. Dus uitdagen 
waar het kan en begeleiden waar het moet.

VMBO

www.obc-huissen.nl

PROBC
Vind je de overgang naar het voortgezet 
onderwijs groot en wil je dit liever stap 
voor stap doen? Op het PROBC kun je in 
een kleine en persoonlijke groep de eerste 
zet naar het voortgezet onderwijs maken.

BAASis
De leerlingen van de basisberoepsgerichte 
krijgen les van een vaste groep docenten. 
Op ons leerplein BAASis werk je op jouw 
eigen tempo en niveau. Samen met je 
klasgenoten ben je elke week bezig met 
een project. In overleg met je mentor 
praat je over wat je wilt leren.

Sterke begeleiding
We willen dat je zo goed mogelijk kunt 
functioneren en presteren. Een goede 
leerlingenzorg is dan ook erg belangrijk. 
We kunnen je helpen op bijvoorbeeld het 
gebied van leren maar ook op sociaal- 
emotioneel vlak staan we voor je klaar.

Ontwikkelgesprek
Als school vinden we het belangrijk dat 
ouder(s)/verzorger(s) betrokken zijn bij 
jouw schoolloopbaan. Meerdere malen  
per jaar presenteer je jouw ontwikkeling 
 middels een presentatie aan je ouder(s)/
verzorger(s) en mentor.

Buitenlesactiviteiten
Er zijn veel leuke dingen te beleven op onze 
school. Zo organiseren wij bijvoorbeeld 
kampen, sportcompetities, culturele activi-
teiten, excursies en schoolfeesten. Kortom: 
op OBC Huissen zorgen we voor een veilige 
plek met het accent op persoonlijke aan-
dacht en begeleiding. Een geslaagde 
 combinatie van sfeer en prestatie!
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Vmbo bij Yuverta
Bij Yuverta vmbo Kesteren kun je alle leer-
wegen van het vmbo volgen. Naast vakken 
als Nederlands, Engels of wiskunde, krijg je 
bij ons op school ook praktische vakken zo-
als dier, bloem, techniek, voeding, outdoor, 
groen en plant. 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! In de onder-
bouw kun je met alle vakken kennis maken. 
Zo leer je waar je goed in bent en wat je 
leuk vindt! 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. Daarnaast gaan 
we regelmatig op excursie en loop je stages 
bij bedrijven. Zo helpen we je om een goede 
keuze te maken voor een vervolgopleiding.

Het groene lyceum
Leerlingen die iets meer uitdaging 
aankunnen en havo in hun advies van de 
basisschool hebben kunnen starten op het 
groene lyceum. Een uitdagende en versnel-
de leerroute waarbij je in zes jaar je vmbo-t 
en een mbo niveau-4 diploma haalt. 

YUVERTA VMBO EN HET GROENE 
 LYCEUM KESTEREN
Yuverta is een middelbare school voor 
leerlingen met een vmbo of havo advies. 
Het grote verschil met andere scholen is 
dat je bij Yuverta meer buiten bezig bent en 
extra informatie krijgt over planten, dieren, 
techniek, voeding, natuur en milieu. Yuverta 
staat bekend om haar leerlingvriendelijke 
benadering. We zijn een kleine school met 
ongeveer 300 leerlingen. Dat heeft veel 
voordelen. Je leert elkaar goed kennen 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.

KOM KENNISMAKEN

Doedag*
Woensdag 16 november 2022
Dinsdag 7 februari 2023

Open Dag*
Vrijdag 11 november 2022
16.00 - 21.00 uur

Informatieavond ouders 
groep 7&8*
Donderdag 17 november 2022
Donderdag 9 februari 2023

*  Data en vorm zijn onder voorbehoud  
van de dan geldende corona- 
maatregelen. Houd onze website in  
de gaten voor wijzigingen en updates. 

Bezoekadres 
Industrieweg 4
4041 CR Kesteren
T  (0488) 48 13 10
E  vmbo.kesteren@yuverta.nl
E  hgl.kesteren@yuverta.nl

Schoolleiders
Mevr. M. Kok
Mevr. A. Lohstoh-Vaartjes

VMBO: BASIS, KADER,  
GEMENGD EN THEORETISCH
OPLEIDINGSVARIANT: HET GROENE 
 LYCEUM VOOR LEERLINGEN MET 
HAVO IN HUN ADVIES

www.yuverta.nl

THUIS IN DE TOEKOMST
GROEIEN DOEN WE SAMEN

Op het groene lyceum heb je, naast je 
gewone vakken, een aantal groene vakken. 
Gaandeweg de opleiding combineren 
we steeds meer vakken en ga je op een 
projectmatige manier werken. Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat je een activiteit 
moet  organiseren. Daarbij gebruik je je 
wiskunde kennis omdat je een prijsbereke-
ning moet maken, je kennis van Nederlands 
voor een e-mail en een uitnodiging en 
je kennis van dieren of voeding voor de 
activiteit zelf.  In leerjaar 3 rond je al een 
aantal vakken af met een examen en werk 
steeds meer aan lesstof en vaardigheden 
van het mbo. Na zes jaar ben je 2 diploma’s 
rijker en kun je als je dat wilt doorstromen 
naar het hbo.

Maatwerk
Wij bieden jou als leerling zoveel mogelijk 
maatwerk. Van extra begeleiding voor de 
kwetsbare leerling die extra ondersteu-
ning nodig heeft tot aan de zelfredzame 
leerling die een vak op een hoger niveau 
afsluit. Onderdeel van dit maatwerk 
is ons TOM-traject, waarbij we extra 
ondersteuning bieden aan leerlingen met 
specifieke ondersteuningsbehoeften en 
de Entree-route in de bovenbouw voor de 
zeer praktische leerling. 

Doedag en Open Dag
Zit jij in groep 7 of 8 en wil je graag een 
keer echte lessen volgen bij ons op 
school, dan kun je je opgeven voor de 
Doedag. Je gaat dan zelf verschillende 
vakken uitproberen. Wil je samen met je 
ouders de school bekijken? 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 nieuws-
gierig geworden of Yuverta ook jouw 
school is? Kom langs of neem contact op 
voor meer informatie. Opgeven voor de 
Doedag of Open Dag kan via onze website.
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Miniles* 
Donderdag 10 november 2022 

08.30 - 11.00 uur en
 11.30 - 14.00 uur

Open Huis* 
Vrijdag 13 januari 2023

16.00 - 21.00 uur
Vrije inloop

Talentlessen*
Dinsdag 11 oktober 2022

Dinsdag 15 november 2022
Dinsdag 13 december 2022

Dinsdag 24 januari 2023
Dinsdag 14 februari 2023

Dinsdag 7 maart 2023
Dinsdag 4 april 2023

15.00 - 17.00 uur

Voorlichtingsavond 
groep 7/8 ouders* 

Dinsdag 15 november 2022
Donderdag 8 december 2022

Dinsdag 14 februari 2023
19.00 uur 

Aanmelden voor miniles, talentlessen 
en voorlichtingsavonden via  

www.ikganaarpantarijn.nl/rhenen

* Data en vorm zijn onder voorbehoud  
van de dan geldende corona- 

maatregelen. Houd onze website in de 
gaten voor wijzigingen en updates. 

Bezoekersadres
Nieuwe Veenendaalseweg 137

3911 MG Rhenen
T (0317) 61 25 15

E rhenen@pantarijn.nl

Locatiedirecteur
Roel Werner

Teamleider 
Herman Bremer

LEERJAAR 1 & 2
KADER-kansklas 
MAVO-kansklas 
HAV0-kansklas

 
BOVENBOUW 

BASIS, KADER EN MAVO

Kom alvast een kijkje nemen
Bij ons op school kun je al komen kennis-
maken als je nog in groep 7 en 8 zit van de 
basisschool. Aankomende brugklasleer-
lingen kunnen bij ons deelnemen aan 
 minilessen en/of talentlessen. Op deze 
manier willen wij je kennis laten maken 
met voor jou nieuwe vakken en kun je  
de sfeer in onze school alvast proeven.  
Dit kan je helpen met het maken van  
de keuze voor een middelbare school.

Twee Labs vol moderne technische 
snufjes
Ons schoolgebouw is een wat ouder, 
 karakteristiek gebouw. Maar dan wel 
 voorzien van de meest moderne snufjes 
en leermiddelen. In onze innovatielabs 
kun je naar hartenlust experimenteren 
met robots, 3d-printers, een lasercutter, 
drones, greenrooms, stickersnijders, een 
T-shirt drukkerij, minicomputers (Arduino 
& Rasberry Pi), experimenteerkaarten 
 Microbit, robotarmen, coderen en pro-
grammeren (codelab) en nog veel meer. 

Onderbouw (1ste en 2de klas)
In de eerste twee klassen werken wij aan 
het verhogen van je niveau daarom werken 
wij met kansklassen.
•  de KADER-kansklas met schooladvies 

basis of kader
•  de MAVO-kansklas met schooladvies 

kader of mavo
•  de HAVO-kansklas met schooladvies 

mavo of havo

Naast de standaard vakken in de kans-
klassen volg je ook talentlessen. Dit zijn 
MVI (media, vormgeving en ict) of Sport. 

Je mag zelf kiezen welk extra vak je kiest. 
Tijdens deze eerste 2 jaar kun je laten zien 
wat jouw talenten zijn. 

Bovenbouw (3e, 4e jaar)
In het derde jaar kunnen leerlingen in 
 Rhenen op niveau basis, kader of mavo 
lessen volgen. Veel leerlingen lukt het om 
door te stromen naar een hoger niveau. 
Leerlingen met een basis, kader- of 
mavo-advies kunnen in Rhenen hun 
 diploma halen. Basis- en kaderleerlingen 
kunnen kiezen voor de profielen MVI, 
Dienstverlening & Producten, Zorg & 
 Welzijn en Economie & Ondernemen. 
Mavo- leerlingen kunnen kiezen uit de 
profielen MVI, DP en LO-2. Leerlingen die 
een basis- of havo-advies krijgen kunnen 
hun diploma op onze  Pantarijn locaties 
VMBO of MHV in  Wageningen behalen.

Leuke activiteiten
Onze school organiseert ook veel leuke 
activiteiten op het gebied van sport, 
 cultuur en ICT. Zoals bijvoorbeeld sport-
dagen, toneel- en dans- en muziekvoor-
stellingen, het Codelab (programmeren  
en coderen) en dronefotografie, T-shirts 
bedrukken, filmen en fotograferen.

Een school van goede kwaliteit
Onze school is heel goed in het verhogen 
van het niveau van leerlingen. Ook zijn we 
een veilige school. Dit komt mede door 
ons pestprotocol en het contact dat onze 
conciërges onderhouden met onze leer-
lingen. We krijgen hiervoor zelf een 9,6 
van de leerlingen.

Eerder starten is fijner beginnen
Als je je bij onze school hebt aangemeld, 
nodigen wij je uit om deel te nemen aan 
zes pré-brugklasbijeenkomsten op onze 
school. Zo leer je alvast onze school en je 
toekomstige klasgenoten kennen.

PANTARIJN RHENEN
Pantarijn Rhenen is een creatieve en 
toekomstgerichte school. Leerlingen 
ervaren onze school als rustig en gezellig.
Bij ons op school voel je je echt welkom.
Samen met jou werken we aan je toekomst.

www.ikganaarpantarijn.nl

WELKOM IN DE TOEKOMST
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Onderbouw (klas 1 en 2)
Je kunt bij ons instromen met basis-
schooladvies niveau VMBO, HAVO en VWO.  
De eerste twee jaar van de onderbouw zit 
je in de brugklas waar je lessen volgt op 
het niveau van basis/kader, kader/mavo, 
mavo/havo of havo/vwo. 

Naar een hoger niveau
Tijdens deze brugklasjaren kun je laten 
zien wat jouw talenten zijn en kun je 
 wellicht op een hoger niveau (dan je  
basisschooladvies) je lessen volgen.  
Dit gebeurt regelmatig op onze school.

Bovenbouw
Na de eerste twee brugklasjaren wordt 
duidelijk met welk schoolniveau jij in het 
derde jaar verder gaat. Leerlingen met het 
advies basis- of kaderniveau zetten hun 
opleiding voort op een andere Pantarijn 
locatie of andere school. Leerlingen met 
een mavo-advies kunnen op onze school 
hun opleiding voortzetten en hun mavo- 
diploma bij ons behalen. Leerlingen met 
een havo- of vwo-advies kunnen hun op-
leiding verder volgen bij Pantarijn MHV in 
Wageningen of een andere school in de 
omgeving. 

Ster-uren en extra culturele activiteiten
Naast het ontdekken van je leertalenten 
ontdek je tijdens ster-uren in klas 1 en 2 
ook jouw talenten op het gebied van 
 theater, muziek, sport, ICT en creativiteit 
en kun je meedoen aan sportdagen, 
 toneel-, dans- en muziekvoorstellingen. 

Modern gebouw
Onze school is in 2018 gebouwd. We hebben 
dus een modern gebouw dat past bij het 
onderwijs van deze tijd.

1 van de 5 beste scholen in Nederland
Onze school is door RTL Nieuws uitgeroe-
pen tot 1 van de 5 beste scholen. Daar zijn 
we natuurlijk erg trots op. Zij zeggen over 
onze school: “Pantarijn Kesteren is een 
goede school met een zeer aangenaam en 
veilig leer- en werkklimaat. Lessen heb-
ben voldoende niveau en leerlingen krij-
gen de zorg en begeleiding die ze nodig 
hebben.”

Nieuwsgierig
Als je onze school wilt leren kennen, kun je 
een afspraak maken om te komen kijken of 
zo mogelijk een dagdeel met een klas mee 
te draaien. Op die manier kom je echt  
te weten hoe het op onze school gaat.  
Een afspraak maken kan door een bericht 
te sturen naar kesteren@pantarijn.nl. 

Wellicht tot snel!

KOM KENNISMAKEN

Minilessen voor groep 8 
leerlingen*
Donderdag 3 november 2022

Informatieavond voor  
ouders groep 8 leerlingen*
Dinsdag 8 november 2022
Donderdag 23 februari 2023

Open Huis*
Vrijdag 13 januari 2023

Doe-middag voor  
groep 8 leerlingen*
Woensdag 15 februari 2023

*  Data en vorm zijn onder voorbehoud  
van de dan geldende corona- 
maatregelen. Houd onze website in  
de gaten voor wijzigingen en updates. 

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

Teamleider 
Robert Philips

PANTARIJN KESTEREN
Pantarijn Kesteren is een gezellige en veilige 
school. Op onze school kent bijna iedereen 
elkaar en bestaat er een goede band tussen 
docenten en leerlingen. Onze leerlingen 
voelen zich hierdoor gezien en gekend.

MAVO ONDER- EN BOVENBOUW
VMBO BASIS EN KADER ONDERBOUW
HAVO & VWO ONDERBOUW

www.ikganaarpantarijn.nl

SAMEN KOMEN WE VERDER
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KOM KENNISMAKEN

Open Huis*
Vrijdag 4 november 2022

Proeflessen*
Sport & Spel

Woensdag 16 november 2022
Kunst & Cultuur

Woensdag 14 december 2022
Taal & Wereld

Woensdag 1 februari 2023
Wetenschap & Technologie
Woensdag 22 februari 2023

* Data en vorm zijn onder voorbehoud  
van de dan geldende corona- 

maatregelen. Houd onze website in de 
gaten voor wijzigingen en updates. 

Bezoekersadres
Hollandseweg 11 

6706 KN Wageningen 
T (0317) 46 58 55

E mhvwageningen@pantarijn.nl

Locatiedirecteur
San van Donselaar

Teamleiders
 

HAVO/VWO en Gymnasium  
(leerjaar 1 en 2)

Mark van Wesemael

Brugklas MAVO/HAVO 
(leerjaar 1)

Robbin de Leeuw

MAVO, HAVO, VWO EN GYMNASIUM

Montessori school
Wij vinden dat leerlingen zelf steeds meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen  
voor hun eigen leerproces en rol in de 
maatschappij.
Dit betekent dat je bij ons op school leert 
om eigen keuzes te maken en om zo  
zelfstandig mogelijk te werken. 

Leren past bij mij
Bij onze vakken is er ruimte voor spannende 
projecten en eigen onderzoek. Ben je toe 
aan meer uitdaging, dan kun je bij ons ook 
kiezen voor het Nieuwe Gymnasium.

Leren doe ik zelf
Twee lesuren per week mag je zelf invullen. 
Je kunt kiezen uit Q-uren of P-uren. In de 
Q-uren kun je extra aandacht krijgen voor 
een vak dat je moeilijk vindt, zoals Engels 
of wiskunde. 
In de P-uren kun je jezelf verdiepen of 
nieuwe dingen leren, zoals extra sport, 
Cambridge Engels of een cursus Chinees 
voor beginners.

Leren helpt mij creëren
Buiten de lessen om kun je jouw eigen 
kennis verbreden door deel te nemen aan 
een schoolgroep zoals de leerlingenraad, 
de schoolfeestcommissie, de debatgroep, 
de toneelgroep, het schoolorkest of het 
Eco-team. 
Ook kun je deelnemen aan diverse work-
shops die gedurende het jaar worden 
 aangeboden in o.a. de Pantarijn-week.

Leren verbindt mij met anderen
Wij leren je maatschappelijk bewust  
te worden. Dit doen wij door je te laten 
deelnemen aan excursies, uitwisselingen 
en beroepskeuzedagen. 
Maar ook door actief te zijn tijdens 
 muziek- of theatervoorstellingen, 
 sportwedstrijden en exposities.

Proeflessen
Zit je in groep 8 van de basisschool, dan 
kan je onze school nu al bezoeken door 
deel te nemen aan één of meerdere 
 proeflessen. 
In vier middagen van twee uur laten wij  
je kennismaken met onze school.  
Meer informatie en een aanmeldlink voor 
de proeflessen vind je op onze website 
www.ikganaarpantarijn.nl/wageningenmhv.

PANTARIJN WAGENINGEN MHV
Pantarijn MHV is een school voor MAVO, 
HAVO, VWO en Gymnasium leerlingen. 
Naast goed onderwijs besteden wij veel 
aandacht aan de sfeer op onze school.  
Bij ons mag je zijn wie je bent en iedereen  
is welkom.

www.ikganaarpantarijn.nl

JE MAG ZIJN WIE JE BENT
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Een kwalitatief goede school
Door onze manier van werken lukt het ons 
om leerlingen naar een hoger niveau dan 
het basisschool advies op te laten stromen. 
Ook zijn wij een veilige school en voeren wij 
een anti-pest beleid.

Onze schoolvakken
Je volgt bij onze school de vakken: 
 Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens  
& Maatschappij, Natuur en Techniek, 
 Lichamelijke opvoeding, Natuur & Gezond-
heid, Kunst & Cultuur en mentorlessen.  
Bij deze vakken wordt naast een leer/
werkboek ook gewerkt met een online 
lesprogramma op je eigen laptop.

Avontuurlessen
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlin-
gen ook avontuurlijk leren. Daarom bieden 
wij in klas 1 en 2 twee uur in de week avon-
tuurlessen aan. Dit zijn zang/dans, textiel, 
bootcamp/fitness, sporttoernooi, design 
en prototyping, robotica, film monteren 
en werken met het ontwerpen van eigen 
producten met klei. Je mag zelf kiezen 
welke avontuurlessen je wilt volgen.  
Drie keer in het jaar wordt gewisseld, 
 zodat je elk jaar aan drie verschillende 
type avontuurlessen hebt deelgenomen.

Innovation
Wij hebben een splinternieuw innovation -
lab waar je veel nieuwe snufjes leert op 
het gebied van robotica,VR-brillen, 3-D 
printen en lasersnijden. Zit je in groep 8 
dan kun je samen met je klasgenoten in dit 
lokaal een wetenschap- en technologieles 
komen volgen. 

Als je dit wel ziet zitten kan jouw groep 8 
docent jullie klas bij ons aanmelden via 
e-mail vmbowageningen@pantarijn.nl

Plusweken
Vier keer per jaar hebben wij een 
 plus-week. Wij organiseren in die week 
verschillende doe-activiteiten zoals 
 projecten, excursies, gastlessen en 
 sporttoernooien.

Nieuwe school, nieuwe vrienden
Voor de zomervakantie maak je op onze 
school al kennis met je nieuwe klasgenoten 
en je mentor. 
Na de zomervakantie volg je de eerste 
 weken een introductieprogramma 
 ‘Pantarijn Basics’.
Je leert hoe de school in elkaar zit, we 
helpen je met het instellen van je laptop, 
geven je uitleg over je rooster en leren je 
te plannen en organiseren van je (huis)
werk. Hiernaast organiseren wij allerlei 
spelletjes en samenwerkingsopdrachten 
zodat je elkaar snel leert kennen en dus 
ook snel nieuwe vrienden kan maken.

Hulp bij schoolkeuze
Om je te helpen een goede keuze te  kunnen 
maken uit de verschillende voortgezet on-
derwijs scholen in jouw buurt,  organiseren 
wij bij ons op school proefl essen voor leer-
lingen. Op die manier kun je niet alleen een 
kijkje komen nemen in onze school maar 
ook echt een les volgen. We organiseren 
vier proeflessen. Elke les heeft een ander 
thema zodat je een goed beeld krijgt van 
onze school. Aanmelden voor één of 
meerdere proeflessen kan via onze 
 website www.ikganaarpantarijn.nl/ 
vmbowageningen.

KOM KENNISMAKEN

Open Huis*
Vrijdag 4 november 2022

Proeflessen*
Sport & Spel
Woensdag 16 november 2022
Kunst & Cultuur
Woensdag 14 december 2022
Taal & Wereld
Woensdag 1 februari 2023
Wetenschap & Technologie
Woensdag 22 februari 2023

Rondleidingen
Wilt u een rondleiding door onze 
school, maak dan een afspraak  
met Otto van Noort per mail:  
onoort@pantarijn.nl

* Data en vorm zijn onder voorbehoud  
van de dan geldende coronamaatregelen. 
Houd onze website in de gaten voor 
wijzigingen en updates.  

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

Locatiedirecteur
Bart Pool

Teamleider
Jacq Top

PANTARIJN WAGENINGEN VMBO
Wij zijn een leuke en kleine school met veel 
aandacht voor jou. Wij bieden onderwijs op 
het niveau basis/kader of kader/theoretisch. 
Pantarijn VMBO in Wageningen is een school 
waar je leert, ervaart en het meemaakt, 
zodat je kunt ontdekken wat bij jou past.

VMBO (BASIS/KADER EN  
KADER/THEORETISCH)

www.ikganaarpantarijn.nl 

ONTDEK WAT BIJ JOU PAST
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KOM KENNISMAKEN

Open Huis*
Vrijdag 4 november 2022

Proeflessen*
Sport & Spel

Woensdag 16 november 2022
Kunst & Cultuur

Woensdag 14 december 2022
Taal & Wereld

Woensdag 1 februari 2023
Wetenschap & Technologie
Woensdag 22 februari 2023

Persoonlijk gesprek
Het is altijd mogelijk een persoonlijk 
gesprek aan te vragen met Ingena 

Meines (onze zorgcoördinator/intaker). 
Dit kan per mail: imeines@pantarijn.nl 

of telefonisch tel (0317) 46 65 90.

* Data en vorm zijn onder voorbehoud  
van de dan geldende corona- 

maatregelen. Houd onze website in de 
gaten voor wijzigingen en updates. 

Bezoekersadres
Hollandseweg 9 

6706 KN Wageningen 
T (0317) 46 65 90

E prowageningen@pantarijn.nl

Locatiedirecteur

Bart Pool

Teamleider 
Charl Pes

PRAKTIJKONDERWIJS

www.ikganaarpantarijn.nl

DOEN WAAR JE GOED IN BENT

Lessen van je mentor
Naast alle praktijkvakken, krijg je ook AVO 
(Algemeen Vormend Onderwijs). Dit zijn 
vakken zoals Nederlands, Rekenen, Bur-
gerschap en Engels. Deze lessen krijg je 
van je mentor, samen met je klasgenoten 
in je eigen lokaal. We werken op het 
 Praktijkonderwijs allemaal op ons eigen 
niveau! Hierdoor doe je waar je goed in 
bent of beter in wilt worden.

Weet jij al wat je later worden wilt?
Vind je werken in een winkel leuk, of werk 
je liever in een magazijn? Misschien vind je 
buiten werken leuk of verzorg je graag 
dieren. Houd je van schoonmaken of ben 
je meer technisch aangelegd? Wat dacht 
je van helpen in een keuken? Door stage 
te lopen ontdek je wat het beste bij jou 
past. De medewerkers van het stage-
bureau  ondersteunen jou bij het maken 
van de juiste beroepskeuze.

PANTARIJN WAGENINGEN 
PRAKTIJKONDERWIJS
Onze school is de leukste school voor 
praktijkonderwijs. Bij ons leer je dingen door 
ze te doen. Je bent praktisch bezig en leert 
intussen een heleboel vaardigheden, die je 
nodig hebt om in de toekomst zelfstandig te 
zijn in de maatschappij. 
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De brugklas
Het CLV heeft vier verschillende brugklas-
sen: mavo/havo, havo/atheneum, atheneum 
en gymnasium. In welke brugklas jij begint, 
hangt af van het advies van je basisschool. 

Veilig beginnen
In de eerste klas krijg je les in het Brughuis. 
Dat is de eigen, veilige plek voor onze brug-
klassers, die trouwens ook een eigen deel 
van het plein en een eigen fietsenstalling 
hebben. 

Laptops
Bij ons heb je een eigen laptop nodig. Een 
deel van de lessen werk je op die laptop.  
Met een laptop in de klas kunnen docenten 
nog beter aansluiten bij het niveau van elke 
leerling en worden de lessen afwisselender 
en interessanter. 

Mogelijkheden voor ontwikkeling
Met onze verschillende talent(ontwikkel)
klassen kun je onderzoeken waar je 
 interesses liggen. 

•  Economics and Social Business
  Succesvolle ondernemers helpen je met 

het starten van een eigen onderneming 
en je leert dat winst maken meer is dan 
alleen geld verdienen! 

 • Kunst en cultuur
  Je krijg alle mogelijkheden om je creati-

viteit te uiten of te ontdekken. Met elke 
week lessen dans, graffiti, dj, theater, 
comedy, tekenen, muziek, film, foto-
grafie en nog veel meer!

• Science
  Science richt zich op onderzoeken, ont-

werpen en bouwen. Je gaat programme-
ren, apps maken, onderzoek doen in een 

pretpark en leren vliegen met een drone!
•  Sport
  Hier ga je twee uur extra sporten in de 

week en krijg je andere sporten dan 
 tijdens de gewone lessen, soms op 
 speciale locaties.

• Sporthighschool
  Je kunt onder schooltijd trainen en sport 

op hoog niveau beoefenen. Iedere week 
train je twee ochtenden met een gere-
nommeerde trainer. Je wordt begeleid 
door een maatwerkcoach.

• Storytelling
  Een tof verhaal of gedicht schrijven? 

Het maken van een film, podcast of 
foto reportage? Bij Storytelling leer je 
verhalen te maken in allerlei vormen.

Gymnasium
In ons gymnasiumonderwijs wisselen  
we centrale instructiemomenten af met 
 zelfstandig werken op het leerplein en 
 samenwerken in projectgroepen. 
 Daarnaast volg je klassieke talen, verrijkt 
Nederlands en Cambridge Engels.

Maatwerk
Met maatwerk is het bijvoorbeeld mogelijk 
een extra vak of een vak op een hoger ni-
veau te volgen of in een of meerdere vakken 
versneld examen te doen. Maar ook bijvoor-
beeld werken aan een topsport- of andere 
carrière kan zo worden gecombineerd.

Begaafdheidsprofielschool
Als gecertificeerd hoogbegaafdheids-
profielschool biedt het CLV extra profes-
sionele begeleiding aan voor meer- of 
hoogbegaafde leerlingen.

Buitenschoolse activiteiten
Ontspanning is ook belangrijk voor je ont-
wikkeling! Elk jaar verzorgen CLV-leerlin-
gen een musical op het podium van theater 
De Lampegiet. Verder is er een LAN-party, 
een zeil- en skikamp en organiseert de 
leerlingvereniging leuke activiteiten.

CHRISTELIJK LYCEUM VEENENDAAL
Op het Christelijk Lyceum Veenendaal 
kunnen leerlingen in een warm en veilig 
leerklimaat ontdekken wie ze zijn en wie ze 
willen zijn. Samen met hen gaan we op zoek 
naar wat hen motiveert en begeleiden we ze 
in hun leerproces. 

MAVO, HAVO EN  
VWO (ATHENEUM EN GYMNASIUM)

KOM KENNISMAKEN

Rondleidingen*
Vanaf begin oktober ben je al 
met je ouders welkom voor een 
rondleiding door de school. Check 
onze website voor meer informatie.

Informatieavonden 
 ouder(s)/verzorger(s)
Dinsdag 29 november 2022
Ook is er in januari 2023 nog  
een informatieavond.

Open lessen*
10 t/m 13 januari 2023

Deelname wordt geregeld via 
de basisscholen in en rond 
Veenendaal.

* Data en vorm zijn onder voorbehoud  
van de dan geldende corona- 
maatregelen. Houd onze website in de 
gaten voor wijzigingen en updates. 

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

Rector-bestuurder 
Drs. W. de Vos

Directeur onderwijs 
Mevr. K. Wouters (MEL)

Afdelingsleiders brugklas
mavo/havo en havo/atheneum
Mevr. S. Breemer 
s.breemer@clv.nl

atheneum en gymnasium
Mevr. L. Germans (MSc) 
l.germans@clv.nl

www.clv.nl 

SAMEN LEREN ONTDEKKEN
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Onderwijsaanbod
Vmbotl
De vmbo-tl afdeling ontwikkelt een door-
lopende 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 opdrach-
ten maakt. We helpen je te ontdekken wie 
je bent en waar je talenten liggen.

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

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

Identiteit
Elke dag lezen we rond een thema een ge-
deelte uit de Bijbel. We willen met de leer-
lingen het gesprek aangaan over wat het 
betekent om Jezus te volgen. We hanteren 
een open toelatingsbeleid. Dat betekent dat 
in principe elke leerling welkom is waar-
van 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 leeromge-
ving ervaren. Leerlingen en medewerkers 
gaan met respect met elkaar om. 

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

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 voor-
bijgangers 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. 

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 onge-
stoord werken? Dan is het stiltelokaal een 
prima plek! 

ICHTHUS COLLEGE VEENENDAAL
Het Ichthus College is een school met een 
duidelijk herkenbare christelijke identiteit. 
De Bijbel is ons kompas.
Een school waar elke leerling wordt gezien 
en maximaal de kans krijgt om de route 
te bewandelen die bij zijn/haar gaven en 
 talenten past.

VMBO-TL, HAVO EN VWO

KOM KENNISMAKEN

Ichthus Experience 
Dinsdag 29 november of 

donderdag 1 december 2022. 
Aanmelden bij de heer Van Vliet 
via e-mail: vli@ichthuscollege.nl

Open Dag
Vrijdag 27 januari 2023  

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

www.ichthuscollege.nl 

NIEUWSGIERIG? 
KOM NAAR 

DE OPEN DAGEN

ELKE LEERLING WAARVAN 
DE OUDERS DE GRONDSLAG 
RESPECTEREN IS WELKOM
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Welk onderwijs bieden we?
Je kunt bij ons terecht voor mavo, havo  
en vwo. Er zijn drie soorten brugklassen, 
mavo/havo, havo/vwo en een vwo-brug-
klas. Het advies van de basisschool bepaalt 
in welke brugklas je komt. Doordat wij dak-
panbrugklassen én een tweede brugklas 
havo/vwo hebben, heb je tijd om te groeien 
en uit te komen op het niveau dat het beste 
bij je past. 

Brugklas
Wij nemen in de brugklas uitgebreid de tijd 
om elkaar te leren kennen. Voor de zomer-
vakantie maak je al kennis met je klas-
genoten en je mentor. In de eerste weken 
van het nieuwe schooljaar organiseren we 
allerlei sportieve en creatieve kennisma-
kingsactiviteiten in en rondom school.  
Je krijgt een persoonlijke mentor die 
 ervoor zorgt dat je snel je draai vindt. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat je 
goed leert leren. We hebben verschillende 
manieren om je hierbij te helpen, zo krijg 
je o.a. een Plenda-agenda van ons. Deze 
agenda helpt je om je schoolwerk goed  
te plannen.

Jij bent aan zet op het Rembrandt College
We vinden creativiteit, ondernemerschap 
en technologie belangrijk. Dit zie je terug 
in veel lessen. Bij lichamelijke opvoeding 
volg je bijvoorbeeld via een digitale app je 
sportieve ontwikkeling, met natuurkunde 
leer je onder andere door in practicumles-
sen proeven uit te voeren en voor de talen 
gebruik je je creativiteit in een vlog.

Laat je stem horen
We willen dat je meedenkt over jouw 
 onderwijs. We betrekken je bijvoorbeeld bij 
het aannemen van nieuwe medewerkers. 
Al onze schoolfeesten worden georgani-
seerd met en door leerlingen zelf.  
Ook hebben we een commissie die, met 
 verschillende activiteiten, ervoor zorgt dat 
iedereen op het Rembrandt zichzelf kan 
zijn. Er is natuurlijk ook een leerlingenraad.

Maatwerk
We sluiten aan bij jouw talenten. Dat kan 
door onze talent- en topsport begeleiding 
en door het programma Maatwerk. Met 
maatwerk kun je een extra vak of een vak 
op een hoger niveau volgen. Ook kun je in 
een vak sneller examen doen. Hierover 
maak je afspraken met je mentor en je 
Maatwerkbegeleider

Ontdekkend leren
Op het Rembrandt College weten we dat 
een keuze maken niet altijd makkelijk is. 
Soms wil je nog niet meteen beslissen, 
maar eerst nog veel proberen en ontdek-
ken. Bij ons kan dat. Zo krijg je in de onder-
bouw afwisselend alle creatieve vakken 
(drama, muziek en beeldende vorming). 
Ook zijn er vaste uren in de week waarvan 
je zelf mag kiezen hoe je die invult. Denk 
hierbij aan een PLUS-les sport, vocals, 
techniek of Cambridge Engels. Buiten de 
lessen om kan je meedoen met Olympic 
Moves, RC-Awards (talentenjacht) en de 
muziektheatervoorstelling. 

Ervaar het zelf
Wij kunnen het natuurlijk allemaal heel 
mooi opschrijven, maar het is veel belang-
rijker dat je het zelf komt ervaren. Kom 
daarom langs op onze Open Dag op vrijdag 
3 februari 2023 en ontdek zelf hoe het er 
op het Rembrandt College aan toe gaat.

KOM KENNISMAKEN

Voorlichtingsavond*
Dinsdag 15 november 2022
16.15 - 20.45 uur

Open Dag*
Vrijdag 3 februari 2023
16.00 - 21.00 uur

Inloopdagen**
Maandag 16 januari 2023
Dinsdag 17 januari 2023
Woensdag 18 januari 2023
Donderdag 19 januari 2023
Vrijdag 20 januari 2023

*  Data en vorm zijn onder voorbehoud 
van de dan geldende corona-
maatregelen. Houd onze website in de 
gaten voor wijzigingen en updates. 

**  Opgave via de basisschool. Indien 
de basisschool onze inloopdag niet 
bezoekt, is een individuele aanmelding 
mogelijk via het aanmeldformulier op 
de website.

Bezoekadres
Rembrandtlaan 2
3904 ZK Veenendaal
T  (0318) 50 99 00
E  postbus@rembrandt-college.nl
 @ rembrandtcollege0318
F /RembrandtCollegeVeenendaal

Rector
Dhr. drs. R.A.J. van Tergouw

Teamleider mavo
Dhr. Timo Valk 

Teamleider havo 
Mevr. Yvonne Admiraal

Teamleider vwo 
Mevr. Ida van Genderen

www.rembrandt-college.nl

MAVO, HAVO EN VWO

REMBRANDT COLLEGE VEENENDAAL
Het Rembrandt College is een kleinschalige, 
kleurrijke, openbare school, die alle 
leerlingen verwelkomt. Bij ons op school 
voel jij je snel thuis. We hebben veel 
activiteiten op het gebied van sport en 
cultuur. Daarnaast leer je vaardigheden  
die je goed kunt gebruiken in de snel 
veranderende maatschappij. 



28 

Waarom De Meerwaarde?
De school is zo ingericht dat de praktijk 
dichtbij is en dat je daarvoor de school niet 
uit hoeft. We noemen dit ‘Leren door 
doen’. Je leert door te doen in opdrachten, 
projecten, excursies en leertaken. Anders-
om doe je direct wat je hebt geleerd.  
Zo ontwikkel je jouw talenten. Gaaf toch?

Wat kun je bij ons bereiken?
Op De Meerwaarde kun je heel veel  
kanten op. We helpen je natuurlijk verder 
wanneer je Praktijkonderwijs wilt volgen, 
maar ook met een Havo-advies van de 
basisschool ben je van harte welkom.  
In dat geval kun je in de GTX-klas komen.
Dat is een praktische route naar het MBO 
en HBO. Na het behalen van je VMBO- 
opleiding kun je ook voor een aantal 
MBO-opleidingen bij De Meerwaarde  
terecht.

Hoe krijg je les?
Je leert op je eigen afdeling, die bestaat 
uit verschillende lokalen, een leerplein  
en vaak een praktijkruimte. Overal kun je 
werken met de computer of tablet. Ook 
hebben we een nieuw Techniekcentrum, 
hier worden veel praktijklessen gegeven.
Je krijgt les van een klein team van lera-
ren. Daardoor leren jullie elkaar heel goed 
kennen. Veilig en vertrouwd.
In leerjaar 1 en 2 krijg je naast de bekende 
vakken ook ‘talenturen’. Je mag dan zelf 
bepalen welke lessen je volgt. Kies bijvoor-
beeld uit sport, muziek, handvaardigheid, 
lassen, paardrijden, koken, fotograferen en 
techniek. Zo word je nog beter in waar je al 
goed in bent of ontdek je nieuwe talenten.

Wat maakt het extra leuk?
School is vooral ook heel leuk en gezellig. 
Zeker tijdens sportdagen en excursies. 
We gaan schaatsen, zwemmen, skiën  
en nog veel meer. In leerjaar 3 ga je op 
 excursieweek. Je kunt zelf kiezen waar  
je naartoe wilt. Of je nu wilt survivallen of 
een stad in het buitenland wilt ontdekken.
Maar we kijken ook vooruit: tijdens (maat-
schappelijke) stages ontdek je wat je na 
het VMBO wilt gaan doen.

Is De Meerwaarde een grote school?
De Meerwaarde is inderdaad best een 
 grote school met heel veel leerlingen. 
Maar omdat iedereen op zijn eigen 
 afdeling werkt en leert, is het net of er 
allemaal kleine schooltjes zijn. Zo leer je 
elkaar goed kennen en help je elkaar.
Verder starten we elke ochtend met de 
Bijbel, waaruit we onze inspiratie halen. 
Op De Meerwaarde ga je voor het doel dat 
jij wilt bereiken!

Wat is jouw talent?
Op onze school is ruimte voor jouw talent, 
wie je ook bent en wat je ook zoekt!  
Je kunt meedoen aan allerlei landelijke 
wedstrijden en kampioenschappen. 
 Bijvoorbeeld wiskundewedstrijden of een 
technische vakwedstrijd. We organiseren 
zelfs schoolkampioenschappen Springen 
en Dressuur voor pony’s en paarden.  
De winnaars komen in de krant en staan 
bij de Hall of Fame op de site. Misschien 
sta jij daar straks ook bij!

Meer zien?
Surf naar onze website en dan naar  
‘Groep 8’ of kijk virtueel rond in de  
school via welkom.demeerwaarde.nl  
Wij kunnen wel zeggen wie we zijn en wat 
we doen. Maar je vindt het vast veel leuker 
om te lezen hoe andere leerlingen het bij 
ons op school vinden.

DE MEERWAARDE
Soms is het net of je in een echte winkel 
of garage bent. Op De Meerwaarde leer je 
namelijk op een hele praktische manier.  
We zitten niet alleen in klaslokalen, maar we 
werken ook in mooie open ruimtes. Dat zijn 
leerpleinen en praktijkruimtes.

VMBO EN PRAKTIJKONDERWIJS

KOM KENNISMAKEN

Open Huis*
Woensdag 16 november 2022

14.30 - 17.00 uur
18.30 - 21.00 uur

Voor meer informatie ga naar 
openhuis.demeerwaarde.nl

* Data en vorm zijn onder voorbehoud  
van de dan geldende corona- 

maatregelen. Houd onze website in 
de gaten voor wijzigingen en updates. 

Bezoekadres 
Rietberglaan 6

 3771 RD Barneveld
T (0342) 40 47 77

E info@demeerwaarde.nl
F /demeerwaarde

 @demeerwaarde.barneveld

www.demeerwaarde.nl

GELOOF IN ELK TALENT!
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Het JFC heeft op elk niveau breed onder-
wijsaanbod. Ook is er veel aandacht voor 
individuele leerlingen die extra zorg en 
begeleiding nodig hebben. Onderwijs op 
Maat geeft jou de mogelijkheid om je 
rooster aan te passen, meer of minder 
lessen te volgen en extra tijd te maken 
voor jouw talenten en leerbehoefte.  
Kortom: er is veel mogelijk!

Brugklassen
Op het JFC zijn vier soorten brugklassen. 
Afhankelijk van het niveau-advies (en het 
aanvullende advies) van de basisschool 
word je geplaatst in een van deze brug-
klassen:
• mavo/havo
• havo/atheneum
• atheneum
• gymnasium

Ontdek je kracht:  
drie leerlingen aan het woord

Het JFC & leren organiseren
Leuke activiteiten organiseren op je 
 middelbare school? Doron van de Kleut 
vertelt wat de mogelijkheden zijn.

“Al vanaf de tweede klas zit ik in de  
leerlingenraad. We bespreken zaken die 

beter kunnen in de school en organiseren 
leuke acties. Voor de activiteiten van de 
leerlingenraad word ik uitgeroosterd. 
Daarnaast volg ik via Onderwijs op Maat 
minder economie en daarvoor in de plaats 
meer uren wiskunde. Dat is mij goed  
bevallen. Ik heb ontdekt dat ik goed ben in 
organiseren en leidinggeven en ik vind dat 
ook heel leuk om te doen.“

Het JFC & theater
Hoe combineer je je passie voor theater 
met school? Bram van den Born vertelt 
hoe het JFC hem geholpen heeft.

“Na de middelbare school wil ik graag 
 Muziektheater in Tilburg studeren. Op 
school kan ik meedoen met onze eigen 
muziektheatergroep (BRAAT). Ik heb al 
verschillende musicals op mogen voeren 
zoals “The Sound of Music”, “Oliver!” en 
“Beauty and the Beast”. 

Het JFC & sport
Veel sporten op school? Lisa van de Steeg 
en Ruben de Rooij zitten in een speciale 
sportklas.

“We zitten in de mavo/havo-sportklas  
en dat vinden we heel leuk. We volgen 
 regelmatig speciale clinics zoals volleybal, 
hockey, skaten en freerunnen. In de sport-
klas krijgen we vijf uur sport (i.p.v. 3 uur).” 
Lisa wil later bij de FBI in Amerika en 
 Ruben wil graag bij de politie en dan is een 
goede conditie natuurlijk heel belangrijk! 
Ook voor leerlingen die op hoog niveau 
sporten is er speciale begeleiding om dit 
zo goed mogelijk te kunnen combineren 
met school.

JOHANNES FONTANUS COLLEGE
Het Johannes Fontanus College (JFC) is 
een scholengemeenschap voor mavo, havo, 
atheneum, gymnasium en technasium. Het 
JFC maakt zich er sterk voor dat jij je kunt 
ontwikkelen vanuit jouw persoonlijke kracht. 
Ook vinden we het belangrijk dat jij ontdekt 
en ervaart dat God jou unieke talenten heeft 
gegeven. We willen je stimuleren om deze 
talenten tot bloei te laten komen.

KOM KENNISMAKEN

Open Huis*
Donderdag 26 januari 2023
16.00 - 20.00 uur
aanmelden via website

Junior Fontanus
(voor vwo leerlingen) 
Maandag 12 december 2022
Maandag 16 januari 2023
Maandag 6 februari 2023
13.20 - 15.30 uur

Bezoek groep 8*
Op 14, 15, 17, 18 november 2022 
13.30 - 15.00 uur

Vragen? brugdecaan@jfc.nl

*  Data en tijden onder voorbehoud  
van eventuele coronamaatregelen.  
Houd onze website in de gaten voor 
wijzigingen en updates: www.jfc.nl

Bezoekadres
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld
T  (0342) 49 14 69
E  info@jfc.nl

Directeur
Dhr. L.A. Minderhoud

MAVO, HAVO, ATHENEUM, 
GYMNASIUM EN TECHNASIUM

www.jfc.nl

ONTDEK JE KRACHT

EEN PLEK WAAR JE 
JE VRIENDEN ONTMOET 
EN WAAR JE JE THUIS VOELT

EEN PLEK WAAR JE 
ONTDEKT WIE JE BENT 
EN WAT JE GOED KUNT



REMBRANDT COLLEGE 
VEENENDAAL

Voorlichtingsavond
Dinsdag 15 november 2022
16.15 - 20.45 uur

Open Dag
Vrijdag 3 februari 2023
16.00 - 21.00 uur

Inloopdagen
Op 16, 17, 18, 19 en  
20 januari 2023

ICHTHUS COLLEGE
VEENENDAAL

Ichthus Experience
Dinsdag 29 november of 
donderdag 1 december 2022

Open Dag
Vrijdag 27 januari 2023  
16.00 - 21.00 uur

CITADEL COLLEGE
LENT

Open huismomenten
Data volgen spoedig

Open lesmiddag (beide locaties)
Woensdag 8 februari 2023

Open dag (beide locaties)
Zaterdag 11 februari 2023

JOHANNES FONTANUS COLLEGE 
BARNEVELD

Open huis
Donderdag 26 januari 2023
16.00 - 20.00 uur
aanmelden via website

Junior Fontanus
(voor vwo leerlingen)
Maandag 12 december 2022
Maandag 16 januari 2023
Maandag 6 februari 2023
13.20 - 15.30 uur

Bezoek groep 8
Op 14, 15, 17, 18 november 2022 
13.30 - 15.00 uur

HET WESTERAAM
ELST (GLD)

Open Dag 
Zaterdag 21 januari 2023
10.00 - 14.00 uur

Kennismakingslessen
Van 7 t/m 9 februari 2023
13.30 - 15.30 uur

Walk in
Op woensdag 16 november is het 
mogelijk om deel te nemen aan een 
begeleide rondleiding door ons 
schoolgebouw.

KAREL DE GROTE COLLEGE
NIJMEGEN

Onderwijsmarkt KGC (groep 8)
Woensdag 1 februari 2023 
20.00 - 21.00 uur

Open dag
Zaterdag 4 februari 2023
10.00 - 15.00 uur

Openlesavond
Woensdag 8 februari 2023 
18.45 - 20.45 uur

Tijdens deze avond geven we naast 
drie (korte) proeflessen voor leerlin-
gen van groep 8 ook informatie aan 
ouders in drie rondes.

OVER BETUWE COLLEGE
BEMMEL

Masterclasses groep 8
16 t/m 20 januari 2023 
30 januari t/m 2 februari 2023

Open dag
Zaterdag 4 februari 2023
10.00 - 15.00 uur

Minilessen groep 7 en 8
Woensdag 1 maart 2023

Informatiemiddag groep 7 en 8
Woensdag 1 maart 2023
14.30 uur - 16.30 uur

HENDRIK PIERSON COLLEGE
ZETTEN

Masterclasses groep 8  
(plusleerlingen)
Klusklas groep 8  
(vmbo-b en PRO) 
Woensdag 2, 9, 16 en  
23 november 2022 van 14.15 - 16.00 uur

Open Lessen groep 7
Woensdag 16 november 2022
14.15 - 16.00 uur

Informatievond groep 7 en 8
Woensdag 16 november 2022
19.30 - 20.30 uur
Dinsdag 31 januari 2023
19.30 - 21.30 uur

Minilessen groep 8
30 januari t/m 2 februari 2023
09.00 - 13.00 uur
Aanmelden: administratie@hpcnet.nl

Open dag
Zaterdag 4 februari 2023
09.30 - 13.00 uur

OVER BETUWE COLLEGE
HUISSEN

Open dag
Zaterdag 4 februari 2023
10.00 - 15.00 uur

Minilessen
Woensdag 1 en 8 februari 2023
13.30 - 16.00 uur

REGIO RIVIERENGEBIED-OOST EN UTRECHTSE HEUVELRUG 
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CHRISTELIJK LYCEUM 
VEENENDAAL

Informatieavonden  ouder(s)/ 
verzorger(s)
Dinsdag 29 november 2022
Ook is er in januari 2023 nog  
een informatieavond.

Open lessen
10 t/m 13 januari 2023

VO DE VALLEI
DRIEL

Informatieavond
Donderdag 20 oktober 2022
Dinsdag 9 mei 2023
19.00 - 21.00 uur

Open middag
Woensdag 9 november 2022
Woensdag 22 maart 2023
12.30 - 15.00 uur

Open dag
Zaterdag 28 januari 2023
11.00 - 14.00 uur

LYCEUM ELST
ELST

Inloopdagen
Vrijdag 25 november 2022
Zaterdag 26 november 2022
Vrijdag 3 maart 2023
Zaterdag 4 maart 2023

Online voorlichting
Woensdag 25 januari 2023

Kennismakingslessen
Dinsdag 7 februari 2023
Woensdag 8 februari 2023
Donderdag 9 februari 2023

DE MEERWAARDE 
BARNEVELD 

Open Huis
Woensdag 16 november 2022
14.30 - 17.00 en 18.30 - 21.00 uur

PANTARIJN 
KESTEREN

Minilessen voor groep 8 leerlingen
Donderdag 3 november 2022

Informatieavond voor  
ouders groep 8 leerlingen
Dinsdag 8 november 2022
Donderdag 23 februari 2023

Open Huis
Vrijdag 13 januari 2023

Doe-middag voor groep 8 leerlingen
Woensdag 15 februari 2023

PANTARIJN 
RHENEN 

Miniles
Donderdag 10 november 2022 
08.30 - 11.00 uur en
11.30 - 14.00 uur

Open Huis
Vrijdag 13 januari 2023
16.00 - 21.00 uur

Talentlessen
Dinsdag 11 oktober 2022
Dinsdag 15 november 2022
Dinsdag 13 december 2022
Dinsdag 24 januari 2023
Dinsdag 14 februari 2023
Dinsdag 7 maart 2023
Dinsdag 4 april 2023
15.00 - 17.00 uur

Voorlichtingsavond  
groep 7/8 ouders 
Dinsdag 15 november 2022
Donderdag 8 december 2022
Dinsdag 14 februari 2023
19.00 uur 

PANTARIJN MVH, VMBO EN PRAKTIJK
WAGENINGEN 
Open Huis
Vrijdag 4 november 2022
 
Proeflessen
Sport & Spel
Woensdag 16 november 2022
Kunst & Cultuur
Woensdag 14 december 2022
Taal & Wereld
Woensdag 1 februari 2023
Wetenschap & Technologie
Woensdag 22 februari 2023

OVER BETUWE COLLEGE
ELST

Open dag
Woensdag 15 februari 2023

Minilessen
Donderdag 3 november 2022
Donderdag 2 maart 2023

YUVERTA VMBO EN HET GROENE 
 LYCEUM KESTEREN
KESTEREN

Doedag
Woensdag 16 november 2022
Dinsdag 7 februari 2023

Open dag
Vrijdag 11 november 2022
16.00 - 21.00 uur

Informatieavond ouders  
groep 7 en 8
Donderdag 17 november 2022
Donderdag 9 februari 2023

HOUD DE 
WEBSITES VAN 

DE SCHOLEN
IN DE GATEN VOOR 

WIJZIGINGEN EN 
UPDATES.
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