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WIJ ZITTEN OP  
‘T RIJKS

Brugklassers: “Waarom hebben jullie voor ’t Rijks gekozen 

en hoe vinden jullie het tot nu toe?”

“Eerst vond ik de school best groot, maar na 

twee weken kende ik alle lokalen en wist ik waar 

alles was. Het is superleuk dat we onze eigen 

aula hebben. Daar kom je iedereen tegen van je 

oude school. De meeste docenten zijn aardig. De 

kaartjes voor de schoolfeesten zijn niet zo duur.”

Mickey

“Ik vind het een leuke school omdat je zoveel 

kan kiezen, niet alleen mavo, havo of vwo, maar 

ook sport, cultuur, technasium, tweetalig of 

wetenschapsklas. In onze klas zitten sport- en 

andere leerlingen gewoon door elkaar. In het 

begin moest ik wel zoeken. Je hebt steeds 

een andere leraar en als er iets is, zeg je het 

gewoon tegen je mentor en die doet er gelijk 

iets aan. Heel fijn!”

Meike

“Ik kan goed tennissen en kon hier LOOT-leerling 

worden. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin. Ik 

haal best goede cijfers en kan ook nog trainen.”

Suzanne 

“Ik heb voor ‘t Rijks gekozen omdat ik het 

serieus wil hebben. Bij ’t Rijks kan dat en dat 

vind ik leuk. Ik heb veel vrienden en een aardige 

mentor. Die is top!”

Albin

“Ik heb last van dyslexie. Ze houden daar goed 

rekening mee. Ik krijg extra tijd en maak de grote 

proefwerken in een ander lokaal. Leren gaat als 

vanzelf Iedereen leert op zijn eigen manier.”

Mauro

“De eerste dag op school was ik bang om te 

verdwalen, maar je hebt een handige app en 

er hangen overal bordjes door de hele school. 

Daardoor ben ik niet verdwaald. Ik heb het nu 

erg naar mijn zin! Ik doe de cultuurklas erbij en 

daar kan ik mijn creativiteit kwijt!”

Yentl

“Ik ging met drie vriendinnen dus het was al 

wat minder eng en op de eerste dag was ik 

al bevriend met bijna alle meisjes uit de klas. 

Het was ook wel wennen aan het lopen en de 

verschillende leraren, maar na een week was ik 

al gewend.”

Marit

“De eerste dag vond ik best spannend, want ik 

kende nog vrijwel niemand. Nu ken ik er al heel 

veel en vind ik het heel leuk. Ik moest ook nog 

even zoeken voor ik mijn kluisje gevonden had. 

Ik schrok toen ik de hoogste had, maar gelukkig 

ben ik best lang en kon ik er wel bij!”

Lucas
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Veiligheid en vertrouwen
Leren doe je in een omgeving waarin je van 

alles kunt ontdekken, waar mensen zijn die je 

waarderen voor elke kleine stap die je maakt. 

Dit geeft je vertrouwen, zekerheid en veiligheid. 

Hierdoor durf je nog meer te leren.

Een duwtje in de rug
Vaders en moeders, onderwijzers en leerkrach-

ten weten dat je niet alleen leert door stil te zit-

ten en je te concentreren met je hoofd. Je leert 

door dromen, denken, durven en doen! Dit kan 

in een leeromgeving die plezierig is en waar je 

nieuwe dingen mag ontdekken en leren. Dit kan 

bij een meester of juf die het voordoet, op je let 

en er voor je is. Dit kan als je soms dat duwtje 

in de rug krijgt wat je nodig hebt. Dit kan als je 

in een groep zit waar kinderen met plezier naar 

school gaan en willen leren.

Elkaar ontmoeten
’t Rijks is een klein dorp met veel kinderen. 

Kinderen die elkaar willen ontmoeten, van 

elkaar leren en plezier met elkaar hebben. 

Natuurlijk ontstaat dit niet vanzelf. De leraren 

en mentoren gaan hier elk dag mee aan de 

slag. Ze verdiepen zich in het wel en wee van 

de kinderen. Ze leren de kinderen kennen door 

hun moeilijkheden, klein of groot, serieus te 

nemen. Samen gaan ze aan de slag op de cam-

pus van ’t Rijks.

De schoolcampus van ’t Rijks
De campus is ons schoolterrein waar je rondom 

het plein verschillende gebouwen vindt, waar je 

allemaal verschillende dingen leert. 

Zo is er een sportcomplex met sportzalen, 

fitness, sportvelden etc; een wiskundevleugel 

met pc’s en demonstratieborden. Een biologie-

vleugel met practicumruimtes; een talenvleugel 

met mediatheek; een natuurkundevleugel met 

ruimtes voor experimenten en onderzoek; 

een kunst- en cultuurgebouw met theater en 

atelierruimtes; voor de bètavakken is er een 

sciencefloor, het technasium en ruimtes voor 

Technologie en Toepassing. 

DROMEN, DENKEN, 
DURVEN EN DOEN

Leren
Zodra je als kind geboren wordt, ben je van 

nature aan het leren. Dat gaat gewoon vanzelf. 

Je doet je ogen open en leert kijken, je gaat 

aanraken en je leert voelen, je zet je eerste 

stapjes en je leert lopen, je maakt je eerste 

geluidjes en je leert praten. Je leert met vallen 

en opstaan. Het gaat haast vanzelf.

OP EEN GROTE SCHOOL… IN EEN KLEIN DORP…

OP EEN CAMPUS VOL MOGELIJKHEDEN…

Iedereen leert op zijn eigen manier

Leren gaat als vanzelf
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”EEN SCHOOL, DAT IS EEN GEBOUW.” ”NEE”, ZEGGEN WIJ  
OP ’T RIJKS, ”EEN SCHOOL, DAT ZIJN DE MENSEN.”

Oefening baart kunst
Leren door dromen, denken, durven en doen 

betekent dat je het geleerde uit de boeken in de 

praktijk gaat toepassen. Het is de bedoeling dat 

je jouw kennis en slimheid benut om praktische 

problemen te helpen oplossen. Wanneer je dit 

vaak en op verschillende manieren gebruikt, 

mag je er van uit gaan dat je het op latere 

leeftijd nooit meer verleert; net als lopen of fiet-

sen. Zo ontwikkelt zich je verstand en word je 

steeds slimmer!

Als ik later groot ben, wil ik..........
worden!
Daar moeten we in de komende jaren achter 

zien te komen. Waar ben jij goed in? Wat vind je 

leuk om te doen? Door op school te werken aan 

opdrachten die door bedrijven en instellingen 

worden bedacht en gemaakt, leer je verschil-

lende mensen en hun beroep kennen. Je komt 

er dan ook achter of je zo’n beroep leuk vindt 

of juist niet. Na drie jaar heb je zoveel gehoord, 

gezien en gedaan dat niemand jou nog iets wijs 

kan maken. Jij staat met beide benen op de 

grond. Er zijn immers nog veel stappen te gaan...

Kennismaken 
We willen jou en je ouders kennis laten maken 

met de sfeer en de manier van werken op onze 

school. Aan het einde van de basisschool staan 

jij en je ouders voor de belangrijke keuze van 

een nieuwe school. Je bent daar na jaren basis-

school gewoon aan toe. Dat is wel spannend. 

Daarom is het belangrijk dat je jezelf op die 

school snel thuis gaat voelen.

Op ’t Rijks besteden wij daar veel aandacht aan. 

In juni is er een middag waarop je kennis maakt 

met de school. Na een paar weken les op onze 

school houden we een brugklasdag, waardoor je 

je klasgenoten en leraren ook eens in een andere 

sfeer kunt ontmoeten dan in de les. In dezelfde 

periode nodigen wij je ouders uit om de school, 

de mentor en andere mensen in de school beter te 

leren kennen.

‘T RIJKS... 
DAT ZIJN WIJ
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‘T RIJKS... DAT ZIJN WIJ
De mentor
Je kunt de mentor het best vergelijken met de 

meester of de juf op de basisschool. Van hem 

of haar krijg je bijna elke dag les. Aan hem of 

haar kun je al je vragen stellen. Hij of zij zal ook 

zeker naar je problemen luisteren en die samen 

met jou proberen op te lossen.

Conrector brugklas
Naast de mentor is er nog de conrector brug-

klas: dhr. Boudewijn. Hij geeft aardrijkskunde 

in de brugklas. Hij zorgt ervoor dat alles voor 

de brugklassen goed geregeld is. Gaat het 

op school niet helemaal naar wens en kom je 

er met je mentor niet uit, dan kun je bij hem 

terecht. 

DRS. L.C.M. DE ROND MA
RECTOR
ECONOMIE

DHR. H.L.M. BOUDEWIJN
CONRECTOR BRUGKLAS
AARDRIJKSKUNDE

Ik heb voor ‘t Rijks gekozen omdat ik van veel verschillende 

mensen gehoord had dat het een goede school is waar 

ondanks de grootte alles goed geregeld is. Daarnaast 

heb ik ervoor gekozen technasium erbij te nemen, waar ik 

absoluut geen spijt van heb. Bij technasium leer je namelijk 

samenwerken, oplossend denken en plannen. Je werkt in 

groepjes van drie of vier mensen, waarmee je een probleem 

van een echte opdrachtgever moet proberen op te lossen. 

Vooral in de eerste word je veel gestuurd in het project, en 

hoe je zoiets nou aan moet pakken. Ik had zelf verwacht 

dat het vooral met technische dingen te maken had, maar 

achteraf heeft het met veel meer verschillende aspecten 

te maken, zoals biologie, wiskunde en natuurkunde. Het is 

ook zeker niet zo dat je echt goed in techniek moet zijn, 

want daarvoor werk je in groepjes. Als jij ergens niet goed 

in bent, is er vast wel iemand anders die er wel beter in is.

Ebbe, V5A

“De lessen die in de mavo+ brugklas op ‘t Rijks 

gegeven werden bevielen mij meteen goed en ook 

maakte ik hier snel nieuwe vrienden. In de loop van 

het jaar begon ik meer interesse te krijgen voor 

het vak techniek. Ik ging met vlag en wimpel over 

naar de tweede klas en koos voor de BCP-route. 

Daar had ik een leuke tijd met mijn klasgenoten 

en mijn docent. Het jaar vloog voorbij. Ik had een 

mooi rapport en met fijne herinneringen ging ik de 

zomervakantie in om na zes weken weer goed te 

beginnen. Zo ben ik kort samen gevat in de derde 

gekomen en nog steeds ga ik met veel plezier naar 

school en hoop dat vol te houden tot mijn diploma.”

Daan, M3A
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MEVR. 
M. FRANKEN
B1R
FRANS

DHR. 
K. DE KOK
B1Q
BIOLOGIE

MEVR. 
A. JAHN-BAKX
B1P
BIOLOGIE

MEVR. 
Y. DE VOS
B1O
ENGELS

MEVR. 
M. CIGGAAR
B1N
ENGELS

MEVR.  
A. BOTHOF-KERSBERGEN
B1H
NEDERLANDS

DHR.  
G.J. PERDAEMS
B1G
AARDRIJKSKUNDE

MEVR. 
M. KOTISO
B1C
NEDERLANDS

MEVR. 
S. VAN SCHILT
B1F
WISKUNDE

MEVR. 
M. WIJNEN
B1M
ENGELS

MEVR. 
S. VAN ZUIJLEN-BODMER
B1B
WISKUNDE

MEVR. 
M. DE GRAAFF
B1E
FRANS

DHR. 
B. DE HOOG
B1A
LICHAMELIJKE OPVOEDING

DHR. 
R. MERTENS
B1L
NEDERLANDS

MEVR.  
C. MARQUET-VAN PUL
B1K
FRANS

Samen zijn wij de school
Leraren en leerlingen zorgen samen voor een 

goede werksfeer. Zoals in elke gemeenschap, 

zijn er ook hier regels waar iedereen zich aan 

moet houden.  

Meer helpende handen
In de gangen en in het overblijflokaal kom je 

nog een paar belangrijke mensen tegen, name-

lijk de conciërges. Zij kunnen je bij allerlei prak-

tische zaken helpen.

Contact met de school
Omdat wij het nodig vinden dat je ouders 

ook weten wat er op ’t Rijks gebeurt, krijgen 

ze regelmatig bericht van de school. In die 

berichten vinden zij bijvoorbeeld een rooster 

van proefwerken, een uitnodiging voor een 

spreekuuravond over je resultaten of andere 

belangrijke zaken. 

Spreekuur
Iedere dinsdagavond (van 19.00 uur tot 20.00 

uur) hebben de schoolleiding en de schoolde-

caan spreekuur (op afspraak). 

ONS 
MENTOREN 
TEAM

‘T RIJKS... DAT ZIJN WIJ

DHR. 
H. ELST
B1D
NEDERLANDS

MEVR. 
I. PALS-DIELEMAN
B1J
WISKUNDE

DHR. 
C. GOOSSENS
B1I
LICHAMELIJKE OPVOEDING
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Het schooltype voor jou
Aan het einde van de brugklas bepalen we welk 

school type het beste voor je is.

Dat gebeurt op grond van: 

• studieresultaten 

• alle schooladviezen 

• het oordeel van de mentor

• de cito-toetsen in de brugklas

Na de brugklas kan de lerarenvergadering je 

bevorderen naar de tweede klas mavo, havo 

of vwo (= atheneum of gymnasium). Wanneer 

de resultaten onvoldoende zijn, is het niet de 

bedoeling dat je de brugklas overdoet.

Je wordt dan in mei verwezen naar een ander 

schooltype (vmbo gemengd - kader of basis). 

Het bevoegd gezag kan ook besluiten dat je de 

brugklas over mag doen.

Studielessen
De mentor geeft naast het eigen vak ook nog 

een aantal studielessen per week. Die studie-

lessen geven we op ’t Rijks om je vaardigheden 

bij te brengen die voor het leren studeren van 

belang zijn. Tijdens deze lessen ziet de mentor 

wat je al goed beheerst en waar je problemen 

mee hebt; hij of zij helpt je waar dat nodig is. In 

de tweede en in de derde klas krijg je elke week 

ook nog studielessen.

Brugklas
De overgang van de basisschool naar het 

voortgezet onderwijs “overbruggen” we door 

de brugklas. Kinderen van dezelfde school of 

uit dezelfde woonplaats plaatsen wij op ’t Rijks 

in kleine groepjes bij elkaar. Dit geldt zeker 

voor de leerlingen die buiten Bergen op Zoom 

wonen. Op die manier zie je vanaf het begin al 

een aantal bekende gezichten. 

Toelating
Je wordt toegelaten als je groep acht van de 

basisschool met goed gevolg hebt doorlopen en 

als je naar het oordeel van de directeur van de 

basisschool geschikt bent voor het onderwijs op 

mavo, havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. 

Natuurlijk moet je ook zin hebben om te komen 

leren op ’t Rijks. Je wilt immers hier je diploma 

gaan halen. Wanneer we daar niet zeker van zijn 

of wanneer het onderwijskundig rapport van de 

basisschool er aanleiding toegeeft, kan een toe-

latingsgesprek onderdeel vormen van de toela-

tingsprocedure tot de brugklas. In voorkomende 

gevallen kan het bevoegd gezag besluiten, 

ondanks test en advies, de leerling tijdelijk in te 

schrijven en te plaatsen.

De start
Afhankelijk van het advies van je basisschool 

wordt je ingedeeld in een mavo- of havo/mavo-

groep, een havo/vwo-groep of vwo groep. Bij 

sommige vakken heb je les met leerlingen uit 

andere groepen. Na het eerste rapport hebben 

we een goed beeld van je schoolprestaties en 

kan je, als de resultaten en de adviezen van de 

docenten daar aanleiding toe geven, naar een 

hoger niveau geplaatst worden, met uitzon-

dering van mavo+, tto-klassen en de weten-

schapsklas. Ook kun je op een later moment 

doorstromen, zoals je hiernaast kunt zien. 

Rapport 
In december, maart en juni/juli krijg je een rap-

port. Je ouders kunnen na ieder rapport de 

studieresultaten bespreken tijdens de spreek-

uuravonden. De mentor bespreekt je cijfers 

regelmatig met je in de studieles. De cijfers zijn 

ook online op elk moment te bekijken via de 

website van school.

ZO IS DE 
BRUGKLAS

VWO Atheneum/Gymnasium

6   4 profielen HAVO

5   4 profielen 4 profielen MAVO

4   4 profielen (M- of N-stroom) 4 profielen 3 sectoren
(7 examenvakken)

3   Latijn en Grieks mogelijk

2   Latijn en Grieks mogelijk Onderbouw

1 Brugklas

doorstroming ca. 10%

doorstroming ca. 40%

Zo ziet de opbouw van het onderwijs er aan onze school uit
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Cultuur, sport, technasium
Reguliere brugklassers krijgen gedurende het 

schooljaar allemaal de mogelijkheid om te 

proeven aan de cultuurklas, de sportklas en het 

technasium. We doen dit tijdens de gewone 

lessen lichamelijke opvoeding, tekenen, muziek 

en handvaardigheid of techniek. Aan het einde 

van de brugklas bestaat de mogelijkheid om in 

te stromen in het tweede leerjaar van de cul-

tuurklas, sportklas of het technasium. Natuurlijk 

moet ook dan worden voldaan aan de normale 

toelatingscriteria voor deze klassen. 

Topsport Talentschool
RSG ’t Rijks is door het NOC/NSF aangewezen 

als Topsport Talentschool (LOOT-school) voor 

Zuidwest-Nederland. LOOT betekent: Landelijke 

Organisatie Onderwijs en Topsport. 

Op Topsport Talentscholen (er zijn er in 

Nederland 30) worden aan leerlingen die in een 

bepaalde sport uitblinken extra mogelijkheden 

geboden om studie en sport zo goed mogelijk 

te combineren. 

Sportklassen
Deze klassen van leerlingen die sport leuk 

vinden en er meer dan de gemiddelde tijd aan 

besteden, krijgen twee uur extra sport. De 

inschrijving voor een sportklas gebeurt tegelijk 

met de aanmelding voor de school. In klas twee 

en drie is het doorgaan van en de deelname 

aan een sportklas aan bepaalde voorwaarden 

ge bonden (zie sportklasfolder).

Cultuurklassen
Klassen voor leerlingen die een creatieve 

belangstelling hebben. Er wordt aandacht 

besteed aan atelier, waarbij je kunt denken aan 

film, fotografie en beeldende vorming, maar ook 

aan podium, waarbij je bezig bent met muziek, 

dans en drama/theater. Deze lessen worden 

veelal gegeven in ons cultuurgebouw waar zich 

ook het theater bevindt.

Vooropleiding Kunsten
Als je uitblinkt in dans, zang, het bespelen van 

een instrument of in beeldende kunst, kun je je 

aanmelden voor deze vooropleiding. Leerlingen 

besteden 5 tot 9 uur per week aan muziek, 

dans of beeldende kunst. In deze ‘topklas’ is 

het programma helemaal afgestemd op jouw 

talent! De klas is bedoeld voor leerlingen die 

een carrière ambiëren in dans, muziek of beel-

dende kunst. ’t Rijks werkt hierin samen met het 

Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Fontys 

Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en het 

Centrum voor de Kunsten in Bergen op Zoom.

ZO IS DE BRUGKLAS
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Lestijden
De lessen worden van maandag tot en met vrij-

dag gegeven. De lessen beginnen om 08.30 uur 

en eindigen om 15.00 uur. Het komt wel eens 

voor dat een klas tot 15.50 uur les heeft.

Vrije middag
De meeste klassen hebben op woensdagmid-

dag of vrijdagmiddag vrij. Soms lukt het in de 

brugklas om twee vrije middagen te plannen. 

Vrije tijd
De hele dag kun je gebruik maken van de over-

blijfruimte. Onze mooie mediatheek is ook de 

hele dag open. Daar kun je niet alleen boeken 

lenen, maar ook, als je vrij bent, je huiswerk 

maken. 

Lesuitval
Als er een les uitvalt, zorgen wij in het eerste en 

tweede leerjaar altijd voor opvang van de leer-

lingen. Als lesuitval de dag van tevoren bekend 

is en als het om een eerste of een laatste uur 

gaat, betekent het, dat je kunt uitslapen, of dat 

je iets eerder thuis bent.

’t Rijks voldoet hiermee aan de onderwijstijd. In 

de praktijk betekent dit niet dat er nooit een les 

uitvalt. Dit is beperkt tot twee procent.

Technasium 
Klassen voor leerlingen met speciale belang-

stelling voor de wereld van natuur en techniek. 

Er wordt aandacht besteed aan onderzoeken 

en ontwerpen. Leerlingen krijgen opdrachten 

van bedrijven en gaan in een team aan de slag 

om de opdracht uit te voeren en het probleem 

op te lossen. Later presenteren ze de oplossing 

aan elkaar en aan het bedrijf. 

Wetenschapsklas
Een klas voor nieuwsgierige aagjes en jonge

onderzoekers. Je komt in een klas met 

atheneum- en gymnasiumleerlingen en krijgt 

elke week het vak wetenschapsoriëntatie. Je 

maakt dan kennis met verschillende weten-

schappen. Je doet ook onderzoekjes op allerlei 

terreinen. Bijvoorbeeld bij aardrijkskunde, psy-

chologie of economie. Zo word je goed voorbe-

reid op een wetenschappelijke studie aan een 

universiteit.

Tweetalig havo, atheneum of 
gymnasium
Als je een leergierige havo- of vwo-leerling 

bent kun je je aanmelden voor het tweetalige 

lyceum. Na een gesprek word je dan wellicht 

toegelaten tot een klas die meer dan de helft 

van de lessen in het Engels krijgt, wat een 

goede voorbereiding is voor een verdere stu-

die. Je krijgt een extra les Engels en een lesuur 

‘introductie tot de klassieke talen’. Je krijgt les 

van enthousiaste docenten die extra geschoold 

zijn in Engels. Verder zul je een activerend 

lesprogramma hebben met o.a. projecten en 

“native speakers”. Kijk eens op onze website en 

lees de tto-folder!

ZO IS DE BRUGKLAS

WANNEER 
BEN JE VRIJ?
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Plannen en organiseren
Geleerde mensen hebben ook ontdekt dat zelf 

plannen en organiseren niet zo makkelijk is voor 

kinderen tussen twaalf en achttien jaar. Je her-

senen zijn zo ver nog niet ontwikkeld. Dit gebeurt 

pas na je twintigste levensjaar. Daarom zorgen 

we er voor dat alles in school goed en duidelijk 

geregeld is. Je weet precies wat wel en niet mag. 

Je weet ook waar je moet zijn, ook wanneer je 

dingen vergeet of wanneer je te laat bent. 

Je weet precies wanneer je proefwerk hebt en 

wanneer je iets moet leren of maken. We ver-

delen dit goed over de week. Dit vertellen we 

ook aan je vader en moeder zodat zij samen 

met je meneer of juffrouw goed opletten of jij 

al je schoolwerk op tijd af hebt. Gedurende je 

schooltijd leer je hoe je moet plannen en orga-

niseren. Je hersenen ontwikkelen zich en je 

neemt het goede voorbeeld later over.

Studeren onder Toezicht (SOT)
Studeren onder Toezicht bied je maximaal 

drie keer per week de mogelijkheid om in 

een rustige omgeving, aansluitend aan de 

schooltijden, aan het huiswerk te kunnen 

werken. Hiervoor wordt geen vergoeding 

gevraagd. Elk leerling is welkom.

Vakken
Het eerste jaar krijg je les in: Nederlands, 

Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, 

biologie, wiskunde, muziek, tekenen, handvaar-

digheid, lichamelijke opvoeding, techniek en 

dans en drama.

Hoe ga je leren
Op ’t Rijks werken we op verschillende manie-

ren. Zo is er het ouderwetse ‘kennen en kun-

nen’. Je leert dingen uit je hoofd en gebruikt 

het. Maar je mag ook dingen onderzoeken, uit-

zoeken en aan elkaar presenteren. Het is altijd 

leuk om te laten zien dat jij iets al weet of kunt 

wat je vriendje of vriendinnetje nog niet weet of 

kan. Belangrijk is dat je het niet alleen hoeft te 

doen. Je leraren helpen je. Wanneer je het niet 

snapt doen zij het voor en mag jij het nadoen. 

Als je het dan begrijpt, mag je zelf aan de slag. 

Je leraar leert je niet alleen wat je moet leren 

maar ook hoe je het moet leren. Dat is lekker 

duidelijk.

Leren van het brein
Geleerde mensen hebben ontdekt dat jouw herse-

nen tot na je twintigste levensjaar blijven groeien 

en veranderen. Dat betekent dat je nog slimmer 

kunt worden dan je al bent. (Je kunt hier meer over 

lezen op www.hersenenenleren.nl). Je begrijpt 

dat we daar rekening mee willen houden. Ben 

je een snelle leerder, dan dagen we je uit op het 

Technasium, de wetenschapsklas, gymnasium en 

tweetalig havo en vwo om te laten zien wat je kan. 

Kom je wat langzamer op gang, dan vind je ook je 

weg. Je kunt van de mavo naar de havo en van de 

havo naar het vwo. 

WAT GA 
JE LEREN?
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“Ik heb een probleem. En nu?”
Niemand is perfect. In sommige dingen zijn we 

goed in andere dingen zijn we minder goed. 

Soms lukken dingen gewoon niet, ook al doe je 

nog zo je best. Op ’t Rijks letten we daar op.

Ondersteuning rekenen en taal
Alle leerlingen in de brugklas worden getest op 

spelling en rekenen. Leerlingen die veel proble-

men met spelling of rekenen hebben, kunnen 

gedurende een periode extra lessen krijgen om 

zich te verbeteren of achterstanden in te lopen.

Dyslexie of dyscalculie
Leerlingen die woordblind of getallenblind zijn, 

hebben niet genoeg aan ondersteuningslessen. 

Zij moeten leren omgaan met deze moeilijk-

heid bij het leren. Onze docenten houden daar 

rekening mee. Er is een specifieke aanpak voor 

deze groep leerlingen bij ons op school. Er zijn 

voor deze leerlingen speciale coaches die hen 

helpen met de moeilijkheden die zij ondervin-

den. Zij krijgen meer tijd voor het maken van 

toetsen en maken hun toets in een eigen lokaal. 

We houden rekening met deze handicap bij de 

beoordeling van toetsen.

Faalangst
Wanneer je last hebt van faalangst kan dat 

slechte cijfers opleveren. Dat hoeft helemaal 

niet. Vandaar dat we aparte trainingen verzor-

gen voor leerlingen die willen leren hier beter 

mee om te gaan. Je leert dan de spanning en 

stress te verminderen, zodat je vol goede moed 

aan je toets kunt beginnen.

BEGELEIDING

Leerlingen en maatschappelijke 
problemen
Veel problemen die maatschappelijk in de belang-

stelling staan, vragen ook aandacht van jullie. 

Het gaat dan onder andere om verkeersgedrag, 

pesten, vandalisme, gezondheid (eet-, drink- en 

rookgewoonten en verslaving), seksualiteit en 

geslachtsziekten. We besteden in verschillende 

vaklessen aandacht aan deze onderwerpen. Dit 

doen we ook in vakoverstijgende projecten, zodat 

je beter je weg kunt vinden in de samenleving. 

Mentor en conrector
Je begrijpt dat er nog veel meer zaken te noe-

men zijn waar je hulp bij nodig hebt. Gelukkig 

hebben we daar goed over nagedacht op ’t 

Rijks. Voor de meeste zaken kun je gewoon 

terecht bij je mentor en conrector.

Counseling
Als je problemen hebt, met jezelf, met andere 

kinderen of misschien thuis, dan kun je ook 

altijd terecht bij een counselor. Juist omdat 

deze geen les geeft, kun je daar misschien 

gemakkelijker mee praten.

Intern zorgteam en zorgadviesteam
Mochten je mentor en je conrector zelf de 

oplossing voor jouw probleem niet weten, dan 

melden zij je aan bij het intern zorgteam. Zij 

bekijken dan welke begeleiding of zorg nodig is. 

Soms vragen we ook advies buiten de school 

van diverse externe deskundigen. Zij vormen 

het zorgadviesteam. Zij stippelen een plan van 

aanpak uit zodat je gewoon verder kunt met je 

studie op school.
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Leerlingenvereniging
De leerlingenvereniging verzorgt een aantal 

evenementen zoals: het eindejaarsfeest, een 

onderbouwfeest, een sponsorloop, recordpo-

gingen enzovoorts.

RTV Rijks
‘t Rijks heeft ook een radiostudio waar leerlingen 

uitzendingen verzorgen. Een aantal leerlingen 

maakt ook met de hulp van een leraar een jour-

naal op het eigen YouTube kanaal van RTV Rijks, 

dat telkens wordt vernieuwd met filmpjes van 

allerlei dingen die op school gebeuren. En dat is 

nogal wat!

Creativiteit
Niet alleen in de onderbouw is er veel aandacht 

voor de creatieve vakken. Er kan eindexamen 

gedaan worden in muziek en tekenen. Verder 

worden de Rijks Music Award, de musical en 

allerlei andere culturele activiteiten georgani-

seerd.

EEN LEUKE SCHOOL
OOK BUITEN DE LES...

Passend Onderwijs
Voor sommige leerlingen is het noodzakelijk om 

aanvullende begeleiding aan te bieden, zodat 

zij met de beperking die zij hebben toch regu-

lier onderwijs kunnen volgen. Op 1 augustus 

2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking 

getreden. Dit betekent dat de wettelijke rege-

ling van de leerling gebonden financiering 

(‘rugzakje’) gewijzigd is. De begeleiding van de 

leerlingen die hiervoor een indicatie hebben, 

blijft bestaan binnen ’t Rijks. Er wordt gekeken 

op welke wijze de leerling het best begeleid 

kan worden om met succes een diploma te 

behalen.

’t Rijks beschikt over een lift en invalidentoilet-

ten. Over andere voorzieningen en mogelijk-

heden kunnen ouders informatie inwinnen bij 

de conrector van de brugklas. De school staat 

open voor leerlingen met een beperking, mits 

er aan de specifieke ondersteuningsbehoeften 

kan worden voldaan.

BEGELEIDING
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‘t Rijks is een grote school, veel groter dan je 

oude vertrouwde basisschool. Toch vinden 

onze leerlingen snel hun weg. Dat komt omdat 

alles een vaste plaats heeft op ’t Rijks. Ook 

alle vakken hebben een vaste plaats in het 

gebouw. Wanneer je het vak Nederlands krijgt, 

loop je naar de talenvleugel. Wanneer je wis-

kunde hebt, ga je naar de wiskundevleugel. 

Heb je muziek of tekenen dan loop je naar het 

kunst- en cultuurgebouw. Heb je lichamelijke 

opvoeding dan ga je naar het sportgebouw. 

Dit is elke week hetzelfde. Je begrijpt dat je zo 

snel de weg op ’t Rijks leert kennen. Net als in 

een dorp.

Gymzalen en sportvelden
Onze school heeft zeven sportzalen, zodat alle 

gymlessen binnen kunnen plaatsvinden.

’t Rijks heeft ook de beschikking over prach-

tig gelegen sportvelden. Deze sportvelden 

gebruiken we zowel voor de lessen als voor de 

sportdagen.

Overblijven
Omdat de middagpauze vijfentwintig minuten 

duurt is overblijven noodzakelijk. Daarom heeft 

de school drie overblijfruimtes, waarvan die in 

het cultuurgebouw speciaal voor de brugklas-

sers is. Je kunt er behalve verse broodjes, ook 

drinken kopen. Gezonde voeding uit de schijf 

van vijf. Het is leuk om met je klasgenoten 

samen te eten. Op sommige dagen draaien 

leerlingen van Radio Rijks muziek in het over-

blijf.

Mediatheek
We hebben een grote, rustige mediatheek 

waar je boeken kunt lenen, van een computer 

gebruik mag maken en kunt studeren als je 

geen les hebt.

Bus
Onze school heeft met de busonderneming 

goede afspraken gemaakt over de aansluiting 

van de busdiensten op jullie lestijden. Als je met 

de bus reist en het echt niet anders kan, dan 

mag je enkele minuten later op school komen, 

of iets eerder vertrekken.

EEN GROTE SCHOOL, 
EEN KLEIN DORP
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De informatieavonden van de school hebben 

een apart programma voor ouders en leerlingen 

van groep 7 en 8. Dat begint om 19.00 uur. 

U wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn. De 

avonden zijn ongeveer om 21.00 uur afgelopen.

Maandag 5 februari 2018
Bergen op Zoom - stad, Halsteren

aanvang 19.00 uur

Dinsdag 6 februari 2018
Bergen op Zoom - stad, Halsteren

aanvang 19.00 uur

Woensdag 7 februari 2018
Woensdrecht, Wouw e.o.

aanvang 19.00 uur

Donderdag 8 februari 2018
Gemeente Steenbergen e.o. en Tholen e.o.

aanvang 19.00 uur

Informatieavond wetenschapsklas
donderdag 11 januari 2018

aanvang 19.00 uur

 

Informatieavond tweetalig lyceum 
(havo / atheneum / gymnasium)
donderdag 18 januari 2018

aanvang 19.00 uur

Informatieavond mavo+
donderdag 25 januari 2018

aanvang 19.00 uur

Informatieavond (top)sporttalenten
dinsdag 30 januari 2018

aanvang 19.00 uur

 

Informatieavond vooropleiding
kunsten
dinsdag 30 januari 2018

aanvang 19.00 uur

ALGEMENE INFORMATIEAVONDEN

DOE-MIDDAGEN

SPECIFIEKE INFORMATIEAVONDEN

Voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders (apart programma), aanmelden via de website.

Doe-middagen cultuurklas
woensdag 6 en 13 december 

2017 en 17 januari 2018

aanvang 14.00 uur

(duurt tot ongeveer 16.30 uur)

Doe-middag sportklas
woensdag 10 januari 2018

aanvang 14.00 uur

(duurt tot ongeveer 16.30 uur)

Doe-middag Technasium
woensdag 24 januari 2018

aanvang 14.00 uur

(duurt tot ongeveer 16.30 uur)

Naar school gaan kost geld. Voor dat geld zul-

len je ouders wel opdraaien. Daarom moeten zij 

dit stukje ook maar eens doorlezen.

Schoolfonds of vrijwillige  
ouderbijdrage?
Het Ministerie van Onderwijs betaalt de boeken. 

Hier hoeven we geen kosten meer in rekening 

te brengen. Je bent wel aansprakelijk

voor het gebruik van de boeken. Wanneer je

ze kwijt raakt of kapot maakt, zul je de boeken 

alsnog moeten betalen. Atlassen, rekenmachi-

nes, passers, etc. zul je zelf moeten aanschaf-

fen. De schoolkosten voor de ouders/verzor-

gers zijn hierdoor heel fors gedaald. 

Er zijn echter nog veel andere kosten die onlos-

makelijk met de lessen zijn verbonden, zoals 

materialen voor tekenen en handvaardigheid, 

kopieerkosten, oefenmateriaal, proefwerkpa-

pier, de opgaven van de studielessen, de kos-

ten van studie- en beroepenvoorlichting. 

Ook zijn er kosten die samenhangen met het 

onderwijs in het algemeen, zoals school-

concerten, toneelstukken, schrijvers op school, 

aanvullende collectieve ongevallen-  

en W.A.-verzekeringen, de brugklasdag, sport-

dagen, en de huur van een kluisje.

De prijs van dit pakket bedraagt € 60,-.

Overige kosten
• verplichte set sportkleding  € 15,-

• gecombineerd lidmaatschap/abonnement 

van de leerlingenvereniging/RTV Rijks  

€ 6,- per jaar.

• Schoolreis klas 1 t/m 3  € 25,- per jaar.

• Reservering (sparen) schoolreis leerjaar 4 

€ 25,- per jaar.

 +

Totaal  € 131,- per jaar.

• Excursie klassieke talen (indien van  

toepassing) € 15,- .

Wanneer je voor sportklas, cultuurklas, techna-

sium, enzovoorts kiest, worden daarvoor wel 

extra kosten berekend. Deze kosten zijn te vin-

den op de website of in de betreffende folders.

WAT KOST 
DE SCHOOL?

DATA EN 
AANMELDING
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CENTRALE AANMELDING
BERGEN OP ZOOM; RSG ‘t RIJKS

Dinsdag 6 maart 2018
Brugklas op beginletter achternaam: A t/m L

17.00 – 21.00 uur

Woensdag 7 maart 2018 
Brugklas op beginletter achternaam: M t/m Z

17.00 – 21.00 uur

Toelating algemeen
Leerlingen met een schooladvies van tenminste 

‘vmbo theoretische leerweg’ kunnen worden 

toegelaten. Over de toelating beslist de toela-

tingscommissie. Deze bestaat uit de rector, de 

conrector brugklas en een derde directielid.

De procedure van toelating is op te vragen bij 

de administratie.

DATA EN AANMELDING
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ALGEMENE 
INFORMATIEAVONDEN 2018
De informatieavonden van de school hebben 

een apart programma voor ouders en 

leerlingen van groep 7 en 8. Dat begint om 

19.00 uur. U wordt verzocht op tijd aanwezig 

te zijn. De avonden zijn ongeveer om 21.00 

uur afgelopen.

Maandag 5 februari
Bergen op Zoom (stad), Halsteren

aanvang 19.00 uur

Dinsdag 6 februari
Bergen op Zoom (stad), Halsteren

aanvang 19.00 uur

Woensdag 7 februari
Woensdrecht, Wouw e.o.

aanvang 19.00 uur

Donderdag 8 februari
gemeente Steenbergen, 

gemeente Tholen e.o.

aanvang 19.00 uur

SPECIFIEKE  
INFORMATIEAVONDEN 2018

Informatieavond wetenschapsklas
donderdag 11 januari 2018

aanvang 19.00 uur

 

Informatieavond tweetalig lyceum 
(havo / atheneum / gymnasium)
donderdag 18 januari 2018

aanvang 19.00 uur

Informatieavond mavo+
donderdag 25 januari 2018

aanvang 19.00 uur

Informatieavond (top)sporttalenten
dinsdag 30 januari 2018

aanvang 19.00 uur

 

Informatieavond vooropleiding kunsten
dinsdag 30 januari 2018

aanvang 19.00 uur

DOE-MIDDAGEN 2017/2018
Voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun 

ouders (apart programma).

Doe-middagen cultuurklas
woensdag 6 en 13 december 2017

en 17 januari 2018

aanvang 14.00 uur

(duurt tot ongeveer 16.30 uur)

 

Doe-middag sportklas
woensdag 10 januari 2018

aanvang 14.00 uur

(duurt tot ongeveer 16.30 uur)

 

Doe-middag Technasium
woensdag 24 januari 2018

aanvang 14.00 uur

(duurt tot ongeveer 16.30 uur)


