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Nine Verheezen (16) zit in haar examenjaar. 

Hoe heeft ze haar tijd op ’t Rijks ervaren? 

Wat verwacht ze van dit laatste jaar? 

Hoe ziet haar toekomstbeeld eruit? 

Als verlegen meisje van 12 stapte Nine onze 

school binnen. Ze kende er maar één andere 

leerling. Toch koos ze bewust voor ’t Rijks. “Ik 

wilde juist graag nieuwe mensen ontmoeten. 

De school is best groot. Dat voelde zeker ook 

wel zo op die eerste open dag. Maar toen ik 

rondliep en mensen sprak, wist ik het al snel 

zeker: hier wil ik straks zitten.”

Vijf jaar verder staat er een zelfbewuste Nine 

aan de eindstreep. Iemand die weet wat ze wil 

en recht op haar doel afgaat. “Hierna wil ik naar 

de politieacademie. Mensen die me niet goed 

kennen verwachten vaak niet zoiets stoers.

Ze denken dat ik een meisje-meisje ben, die 

kapster wil worden of iets met make-up wil 

doen. Mijn ouders en vriendinnen weten wel 

beter,” lacht ze, “dat is écht niets voor mij.

Net zomin als een kantoorbaan. Ik wil juist uit 

mijn comfort zone gaan, mezelf uitdagen en 

ongemakkelijke situaties opzoeken.”

Wie ze is en wat ze wil ontdekt Nina op ’t Rijks. 

De brugklas doorloopt ze zonder slag of stoot, 

maar de tweede gaat moeilijker. Toen ze hoorde 

dat ze bleef zitten, ging de knop om. “Ik snapte 

dat ik goede schoolprestaties nodig had om 

verder te komen in mijn leven. Toen ben ik

serieuzer gaan leren en heb ik een grote sprong 

gemaakt in mijn ontwikkeling.” Daarbij merkte 

Nine dat aandacht en hulp fijn is en stimulerend 

werkt. “Ik had een ontzettend leuke mentor 

met wie mijn vriendinnen en ik veel verhalen 

deelden. We spraken met haar ook vaak over 

dingen buiten school. Ze voelde soms bijna ook 

als een vriendin, zo vertrouwd. Met de goede 

mensen om je heen presteer je altijd beter.

Dat heb ik hier geleerd.”

Toch is dit laatste schooljaar zeker nog wel 

spannend. “Ik doe wel of er niets aan de hand 

is, maar natuurlijk zie ik er tegenop. Je wilt je 

schooltijd goed afronden en de volgende stap 

zetten. Of ik ’t Rijks ga missen? Natuurlijk! Ik 

ben in die jaren hier gegroeid en heb nieuwe 

vriendschappen gesloten. Ik kijk met plezier 

terug, maar ben vooral ook benieuwd naar

de toekomst.”
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t Rijks is veel groter dan je gewend bent van 

je basisschool. Toch zul je merken dat je hier 

binnen een paar dagen feilloos de weg weet. 

De school is overzichtelijk ingedeeld en alles 

heeft een vaste plaats. De verschillende 

gebouwen hebben allemaal een eigen functie.

Nederlands krijg je in de talenvleugel van het 

hoofdgebouw. Voor wiskunde ga je naar de 

wiskundevleugel. Muziek- of tekenles volg je 

in het kunst- en cultuurgebouw. Gymmen doe 

je natuurlijk in het sportgebouw. Dat klinkt 

logisch – en dat is het ook.

Nieuw: brugklasgebouw!
We hebben een primeur voor je! In januari 

2021 is ons brugklasgebouw klaar. Het oudste 

gedeelte van de school, dat gebouwd is in 

1884, wordt helemaal opgeknapt. De rest van je 

eerste jaar zit je daar dan met alle brugklassers 

bij elkaar. Wel zo gezellig – en in de pauze vind 

je zo de vrienden en vriendinnen van je oude en 

je nieuwe school makkelijk terug. 

Gymzalen en sportvelden
We hebben maar liefst zeven sportzalen, zodat 

alle gymlessen binnen kunnen plaatsvinden.

Maar als het even kan, gaan we naar buiten. 

Onze grote groene sportvelden gebruiken we 

zowel voor lessen als voor sportdagen.

Gezonde kantine
De middagpauze duurt vijfentwintig minuten 

en is voor alle leerlingen op hetzelfde moment. 

Dan kan het best even druk zijn, maar dat went 

snel. Er zijn drie overblijfruimtes waarvan er één 

speciaal voor de brugklassers is, waar je drin-

ken, verse broodjes (en snoep :-) kunt kopen. 

Er is altijd genoeg variatie, waarbij gezond 

eten voorop staat. Op sommige dagen draaien 

leerlingen van onze eigen omroep ‘Radio Rijks’ 

muziek tijdens de pauzes.

Mediatheek
In de moderne, rustige mediatheek kun je boe-

ken lenen, op de computer werken en studeren 

of huiswerk maken als je geen les hebt.

Bus
We hebben met het busbedrijf overlegd over de 

aansluiting van de diensten op onze lestijden. 

Vaak komt dat precies goed uit. En als het echt 

niet anders kan, mag je enkele minuten later op 

school komen, of net iets eerder vertrekken.

DE SCHOOL WAAR JE 
JE SNEL THUIS VOELT
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Leren gaat als vanzelf

School is de plek waar je met nieuwe dingen 

kennis maakt en door experimenteren en 

samenwerken je talenten ontdekt en ontwikkelt. 

Dat gaat het beste in een veilige, warme en 

duurzame omgeving, waar hard werken en 

plezier hebben allebei belangrijk zijn. Daarom 

gelden er een paar duidelijke afspraken, waar 

iedereen op deze school zich aan moet houden:

1.  We zijn zorgzaam en hulpvaardig.

2.  We maken vrienden.

3.   We werken planmatig, gestructureerd en 

gedisciplineerd.

4.  We accepteren fouten en leren ervan.

5.   We hebben aandacht en respect voor elkaar.

Ervaringsgericht leren
Baby’s leren vanzelf. Ze kijken om zich heen. 

Zien en horen hoe mensen zich gedragen 

en praten. Ze ontdekken steeds meer. De 

mond waarmee je na de eerste geluidjes 

gaat brabbelen en praten. De handen 

waarmee je kunt aanraken en voelen. De 

eerste stapjes die overgaan in lopen. Daar is 

doorzettingsvermogen voor nodig. Kinderen 

leren door vallen en opstaan. Een inspirerend 

voorbeeld en een uitgestoken hand van iemand 

die de kunst al beheerst, komen dan goed van 

pas. Zo ontdek je wat je al goed kunt en waar 

je nog extra aan moet werken. Op onze school 

gaat dat precies hetzelfde.

Leren doen we samen
Leren doe je het best door met je klasgenoten 

‘gewoon’ aan de slag te gaan. Deskundig 

begeleid door je meester of juf. We werken 

graag met onderwerpen uit de wereld om ons 

heen. Daarmee kun je zelf experimenteren, 

maar ook vragen of kijken hoe anderen zoiets 

aanpakken en daarvan leren. De onderwerpen 

zijn heel gevarieerd. Concrete vragen van 

bedrijven en instellingen in de omgeving, maar 

ook wereldproblemen zoals vrede, voedsel, 

energie, klimaat en armoede. Vraagstukken die 

dringend om oplossingen vragen. Ook van jou.

Altijd de  goede brugklas voor jou
Je basisschooladvies geeft het schooltype aan 

dat voor jou het meest geschikt is. Voordeel 

van onze omvang is dat we een breed aanbod 

hebben: mavo-, havo- en vwo-brugklassen, 

maar ook mavo/havo- en havo/vwo-klassen. 

Daarin krijg je een jaar de tijd om te ontdekken 

welk niveau je aan kunt. Je mag in principe zelf 

bepalen naar welke soort brugklas je wilt gaan. 

Hoe dit precies in zijn werk gaat, vertellen we 

tijdens onze voorlichtingsavonden en doe-

middagen.

TALENTEN 
ONTWIKKELEN

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

Extra ruimte voor jouw talent
In elke brugklas kun je plusprogramma’s doen, 

zoals (extra) sport, kunst, techniek (technasium 

of bètachallenge), wetenschap en tweetalig 

onderwijs. Als je aanleg hebt voor muziek, 

dans of beeldende kunst, kun je kiezen voor de 

vooropleiding kunsten. Blink je uit in een bepaalde 

sport, dan kun je je aanmelden als topsporttalent.

Ben je er nog niet uit, dan is het oriënterend 

programma misschien wat voor jou. Je maakt 

dan kennis met ons hele aanbod, zodat je kunt 

ontdekken wat het beste bij je past.

Ambities waarmaken en overtreffen
Eén op de drie leerlingen haalt bij ons een 

diploma dat een niveau hoger ligt dan het 

basisschooladvies. In de brugklas mag je nog 

helemaal laten zien wat je waard bent en zo 

misschien wel doorstromen naar klas 2 van een 

ander niveau. Maar ook later kun je nog heel goed 

overstappen. Bij ons gaat gemiddeld 25% van de 

leerlingen van mavo naar havo en 10% van havo 

naar vwo.
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Goede begeleiding doet wonderen
Alle leerlingen hebben talent. Door intensieve 

persoonlijke begeleiding herkennen we jouw 

talenten en kun je die ontwikkelen. Op jouw 

manier – en met onze hulp. Na de lessen kun 

je onder toezicht van docenten –zonder extra 

kosten voor je ouders – studeren en je huiswerk 

maken op school. Bij echte (leer)problemen zijn 

er coaches die je daarbij kunnen helpen.

Veilig en warm
Door de goede begeleiding, de warme sfeer 

en de overzichtelijk ingedeelde afdelingen 

voelen leerlingen zich hier snel thuis. De 

school zorgt voor regelmaat en duidelijkheid. 

Dit jaar waardeerden onze leerlingen in het 

tevredenheidsonderzoek hun gevoel van 

veiligheid met een prachtige 9½.

“EEN SCHOOL IS GEEN GEBOUW, 
MAAR DE MENSEN.”

Kennismaken 
We willen jou en je ouders graag kennis laten 

maken met de sfeer en de manier van werken 

op onze school. We snappen dat de keuze van 

een nieuwe school spannend is, maar ook dat 

je daar na die acht jaar echt wel aan toe bent. 

We zullen er alles aan doen om ‘t Rijks snel

vertrouwd te laten voelen.

Daar beginnen we al mee in juni, voor je nieuwe 

schooljaar begint. Dan is er een middag lang 

een uitgebreide kennismaking. De eerste 

schoolweek hebben we elke middag een pro-

gramma vol sport en spel waardoor je elkaar 

en je mentor snel beter leert kennen. De week 

erna nodigen we je ouders uit voor een nadere 

kennismaking.

‘T RIJKS... 
DAT BEN JIJ
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‘T RIJKS... DAT ZIJN WIJ
Je mentor
Je kunt je mentor een beetje vergelijken met 

de meester of de juf op de basisschool. Je ziet 

hem of haar bijna elke dag, in de klas en soms 

ook erbuiten. Je mentor is er voor al je vragen. 

En als je ergens tegenaan loopt, zal hij of zij 

samen met jou werken aan een oplossing.

Conrector brugklas
Meneer Boudewijn is de conrector brugklas. Hij 

zorgt ervoor dat alles voor jou en je medeleer-

lingen goed geregeld is. Gaat het op school niet 

helemaal naar wens en kom je er met je mentor 

niet uit, dan kun je altijd bij hem terecht.

H.L.M. BOUDEWIJN
CONRECTOR BRUGKLAS
AARDRIJKSKUNDE

K.C. NUIJTEN 
AFDELINGSASSISTENTE
BRUGKLAS

“Ik heb eerst twee jaar op een andere school gezeten, 

maar dat beviel niet zo goed. Dus besloot ik naar ‘t Rijks 

te gaan. De mensen waren erg behulpzaam en vriendelijk. 

Omdat ik vloeiend Engels spreek, kon ik zo het tweetalig 

programma (tto) instromen. Daar krijg je in de onderbouw 

bijna alle vakken, behalve Nederlands, in het Engels. Laat je 

niet afschrikken door het idee dat je vloeiend Engels moet 

spreken. ‘On the contrary’ zou ik zeggen. Iedereen kan zich 

aanmelden en het halen, maar je moet er wel moeite voor 

willen doen. Als je hier voor tto kiest, ga je zeker reizen 

maken, zoals een trip naar Brighton of Oxford in de brugklas 

en een week naar Cardiff in de derde. Toen ik in groep 8 zat 

en een middelbare school moest kiezen, liet ik ‘t Rijks gelijk 

afvallen omdat de school me te groot leek. Nu zeg ik: ‘maak 

niet diezelfde fout en mis je kans niet om deel uit te maken 

van deze fantastische school.’ Wie weet zie ik jullie volgend 

jaar wel op RSG ’t Rijks en misschien zelfs wel op het tto.”

Joe van den Bergh, V6D

“Van mijn broer hoorde ik enthousiaste verhalen over ’t 

Rijks en dus leek het me ook wel een school voor mij. 

Ik wist nog niet precies wat ik later wilde gaan doen 

en vond het fijn dat ik met het mavo+ pakket nog alle 

kanten op kon. Na een paar maanden kwam ik erachter 

dat ik graag binnen de zorg wilde werken. Dus koos ik in 

het 2e leerjaar voor het BCP-programma. Dat was toen 

nog verdeeld in techniek en zorg/welzijn projecten. Dat 

jaar ging snel voorbij omdat ik een gezellige klas had 

en de projecten leuk en gevarieerd waren. Inmiddels 

zit ik in de vierde, waar ik de Zorg en Welzijn route volg. 

Ik hoop dat dit jaar ook vlekkeloos verloopt zodat ik 

mijn examen goed kan doen en mijn diploma haal.”

Anouk Rosema, M4B
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R. MERTENS
B1K
NEDERLANDS

T. VAN DER VEER
B1J
GESCHIEDENIS

B. DE HOOG
B1I
LICHAMELIJKE OPVOED.

K. DE KOK
B1O
BIOLOGIE

A. BAKX
B1N
BIOLOGIE

M. KOTISO
B1C
NEDERLANDS

T. BROOS
B1B
FRANS

JOUW 
NIEUWE 
MENTOR?

C. GOOSSENS
B1A
LICHAMELIJKE OPVOED.

C. MARQUET-VAN PUL
B1H
FRANS

S. VAN ZUIJLEN-BODMER
B1G
WISKUNDE

G.J. PERDAEMS
B1F
AARDRIJKSKUNDE

M. DE GRAAFF
B1E
FRANS

H. ELST
B1D
NEDERLANDS

M. CIGGAAR
B1M
ENGELS

M. WIJNEN
B1L
ENGELS

We zijn er allemaal voor elkaar
Docenten en leerlingen zorgen samen voor een 

goede werksfeer. Maar in de gangen en in het 

het overblijf kom je nog een paar belangrijke 

mensen tegen: de conciërges. Zij kennen je net 

zo goed als je docenten en kunnen je helpen bij 

allerlei praktische zaken.

Contact / Spreekuur
We vinden het fijn dat je ouders weten wat er 

hier gebeurt, dus krijgen ze geregeld bericht 

van ons. We sturen bijvoorbeeld het rooster 

van je proefwerken op en nodigen je ouders uit 

voor de bespreking van je resultaten of andere 

belangrijke zaken. Iedere dinsdagavond (van 

19.00 tot 20.00 uur) hebben de schoolleiding en 

de schooldecaan spreekuur (op afspraak).

‘T RIJKS... DAT ZIJN WIJ
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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: 

• je studieresultaten 

• alle schooladviezen 

• het oordeel van de mentor

• de cito-toetsen in de brugklas

Na de brugklas word je bevorderd naar de 

tweede klas mavo, havo of vwo. In de brugklas 

blijf je – tenzij daar heel bijzondere redenen voor 

zijn – niet zitten. Wanneer je resultaten onver-

hoopt toch niet goed genoeg zijn voor onze 

mavo, word je in mei verwezen naar een ander 

schooltype (vmbo gl, k of b). Dan moet je helaas 

dus ook naar een andere school.

Studielessen
De mentor geeft, naast het eigen vak, twee keer 

in de week studielessen. Daarin bespreken we 

jouw ontwikkeling, maar ook onderwerpen die 

de klas als groep raken. Je mentor kan je ook 

vragen om op een ander moment naar school te 

komen voor een persoonlijk gesprek.

Studielessen zijn ook bedoeld om je vaardig-

heden bij te brengen die voor leren en studeren 

van belang zijn. Je mentor weet wat je al goed 

kunt en wat je lastiger afgaat en helpt waar dat 

nodig is. In de 2e en 3e klas krijg je overigens 

ook nog studielessen.

Brugklas
Er verandert al genoeg als je van de basis- naar 

de middelbare school gaat. Daarom proberen 

wij die overgang zo vertrouwd mogelijk te 

maken. Leerlingen van dezelfde school of uit 

dezelfde woonplaats plaatsen we in kleine 

groepjes bij elkaar. Op die manier zie je vanaf 

het begin al een aantal bekende gezichten.

Toelating
Je wordt toegelaten als je groep acht van de 

basisschool hebt afgerond en een advies hebt 

op mavo-, havo-, atheneum- of gymnasium-

niveau. Veel belangrijker nog is dat ’t Rijks je een 

leuke school lijkt, waar je met plezier naar toe 

gaat. Je wilt hier tenslotte je diploma halen. Een 

toelatingsgesprek kan onderdeel vormen van de 

toelatingsprocedure.

De start en het vervolg
Afhankelijk van het basisschooladvies word 

je ingedeeld in een mavo-, mavo/havo-, havo/

vwo- 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 prestaties. Dan kun je, als de resultaten goed 

zijn en je docenten dat een goed idee vinden, 

eventueel naar een hogere groep gaan. Dat 

geldt overigens niet voor mavo+, tto-klassen en 

de wetenschapsklas. Je kunt ook op een later 

moment doorstromen, zoals je in de tabel hier-

naast kunt zien. 

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

rapport. Je ouders kunnen na ieder rapport je 

studieresultaten bespreken tijdens de spreek-

uuravonden. De mentor bespreekt in de studie-

les ook geregeld hoe het met je gaat en hoe je 

ervoor staat. Je cijfers zijn altijd online te bekij-

ken via de website van school.

ZO IS ONZE 
BRUGKLAS

VWO atheneum/gymnasium

6.   4 profielen HAVO

5.   4 profielen 4 profielen MAVO

4.   4 profielen (M- of N-stroom) 4 profielen 3 3 profielen

3.   Latijn en Grieks mogelijk

2.   Latijn en Grieks mogelijk Onderbouw

1. Brugklas

doorstroming ca. 10%

doorstroming ca. 25%

16 17
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Sportklas
Leerlingen die sport leuk vinden en daar meer 

tijd aan willen besteden, krijgen in deze klas 

twee uur extra sport. Bij je aanmelding voor 

de school kun je je meteen voor de sportklas 

inschrijven. In klas 2 en 3 is deelname aan een 

sportklas aan bepaalde voorwaarden gebonden 

(zie de aparte sportklasfolder).

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

als de Topsport Talentschool (LOOT-school) 

voor Zuidwest-Nederland. LOOT betekent 

‘Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport’. 

Als je in een bepaalde sport uitblinkt kunnen 

we je daardoor extra mogelijkheden bieden 

om studie en sport optimaal te combineren. 

De lessen stemmen we altijd af met het 

oefenprogramma van je sport- of 

kunstvereniging. 

Cultuurklassen
Als je een grote creatieve belangstelling hebt,

is de cultuurklas misschien wel wat voor jou. 

Dat betekent veel tijd voor ‘beeldende vakken’ 

(film, fotografie en beeldende vorming) en

‘podiumvakken’ (muziek, dans en drama/

theater). De lessen zijn in ons cultuurgebouw, 

waar we ook een groot en modern theater 

hebben.

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

een instrument of in beeldende kunst, denk 

dan eens na over deze vooropleiding. Je krijgt 

dan 5 tot 9 uur per week muziek, dans of beel-

dende kunst. In deze ‘topklas’ is het programma 

helemaal afgestemd op jouw talent! De klas is 

bedoeld voor leerlingen die van dans, muziek of 

beeldende kunst misschien wel hun beroep wil-

len maken. ’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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mavo 
havo 
vwo

Minimaal advies:
m/h groep: tl/gl
h/v groep: havo

Mag deelnemen aan
één plusprogramma of 
volgt reguliere oriëntatie
programma

   regulier

   sportklas

   cultuurklas

   technasium
      + ondernemerschap

   sporttalent

   kunsttalent

gymnasium
atheneum 
havo

Minimaal advies:
gymnasium: vwo
atheneum: havo/vwo
havo: havo/tl

Mag deelnemen aan
één plusprogramma of volgt 
reguliere oriëntatie programma

   regulier

   sportklas

   cultuurklas

   technasium
      + ondernemerschap

   sporttalent

   kunsttalent

gymnasium
atheneum 

Minimaal advies:
gymnasium: vwo
atheneum: havo/vwo

Mag deelnemen aan
één plusprogramma of volgt 
reguliere oriëntatie programma

   regulier

   sportklas

   cultuurklas

   technasium
      + ondernemerschap

   sporttalent

   kunsttalent

mavo 

Minimaal advies:
tl/gl

Mag deelnemen aan
één plusprogramma of volgt 
reguliere oriëntatie programma

   regulier

   sportklas

   cultuurklas

   bètachallenge
      + ondernemerschap

   sporttalent

   kunsttalent

2120

BRUGKLAS TWEETALIG 
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D. REIJPERT
CONRECTOR 
MAVO

Technasium 
De klas voor jou als je speciale belangstelling 

hebt voor de wereld van natuur en techniek. 

Hier ben je steeds weer bezig met bedenken, 

onderzoeken en ontwerpen. Bedrijven in de 

omgeving geven opdrachten waarmee je met 

een team aan de slag gaat. Hoe leuk is het om 

een echt probleem op te lossen? Natuurlijk pre-

senteer je jullie oplossing aan elkaar en aan de 

opdrachtgever.

Wetenschapsklas
Stroomt het bloed van de jonge onderzoeker 

door je aderen en heb je een vwo-advies? Dan 

is deze klas vast wat voor jou. Je krijgt hier 

naast alle ‘gewone’ lessen het vak weten-

schapsoriëntatie. Daarbij maak je kennis met 

verschillende wetenschappen en doe je onder-

zoek op allerlei terreinen. Bijvoorbeeld bij aard-

rijkskunde, psychologie of economie. Zo word 

je goed voorbereid op een wetenschappelijke 

studie, later aan een universiteit.

Tweetalig havo, atheneum of 
gymnasium (tto)
Als je graag over de grens kijkt, kun je eens 

nadenken over tto. Je krijgt dan een gesprek 

waarin we samen vaststellen of dit werkelijk 

iets voor jou is. Als dat zo is, kom je in een 

klas die meer dan de helft van de lessen in het 

Engels krijgt: een prima voorbereiding voor een 

vervolgopleiding, waar colleges ook vaak in het 

Engels zijn. De docenten zijn super enthou-

siast en hebben hiervoor een speciale opleiding 

gevolgd. Je krijgt een extra les Engels en een 

lesuur ‘introductie tot de klassieke talen’. Met je 

klasgenoten werk je aan projecten. Ook komen 

er geregeld ‘native speakers’ op bezoek.

Kijk eens op onze website of lees de tto-folder!

Ruiken en proeven
Elke brugklasleerling krijgt de mogelijkheid om 

te proeven aan de cultuurklas, de sportklas en 

het technasium. We doen dit tijdens de gewone 

lessen tekenen, muziek en handvaardigheid, 

lichamelijke opvoeding of techniek. Als je dat 

aanspreekt en je resultaten goed zijn, kun je 

misschien wel instromen in het 2e leerjaar van 

het plusprogramma van je keuze. Je mentor 

helpt je graag daarbij.

Als je orde, regels en plezier maken op een 

goede manier combineert, ontstaat vanzelf 

een goede sfeer. Je gaat naar school om 

nieuwe kennis op te doen, maar ook om jezelf 

beter te leren kennen en te ontdekken waar je 

talenten liggen.

We vinden het belangrijk dat je geleidelijk 

leert om steeds meer verantwoordelijkheid te 

nemen. Waar ben je goed in, waar heb je hulp 

bij nodig? Hoe zie je je toekomst. Wat heb je 

daarvoor nodig? Je docenten en mentor hel-

pen je om je kwaliteiten zo goed mogelijk in te 

zetten en je mavo succesvol te doorlopen.

We zijn benieuwd naar je plannen voor de toe-

komst en begeleiden je bij het maken van de 

juiste keuzes voor een latere studie en beroep. 

De lessen zijn afwisselend: soms krijg je uitleg, 

dan werk je weer samen aan een praktische 

opdracht. Naast de verplichte vakken in de 

brugklas heb je keuze-uren of ‘Flexlessen’ 

zoals wij die noemen. Elke 6 weken kies je 

opnieuw modules uit die jij interessant vindt of 

nodig hebt.

Wanneer je zeker weet dat onze mavo iets 

voor jou is, start je in de mavo+ brugklas. Als je 

daar nog niet uit bent, begin je in de brugklas 

mavo/havo. In klas 2 ga je dan verder in havo 2 

of in mavo 2.

Ik hoop je binnenkort te ontmoeten!

ZO IS DE BRUGKLAS ZO IS
ONZE MAVO
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Onze havo is bij uitstek geschikt voor leer-

lingen die ondernemend en actief zijn. Door 

‘ondernemend leren’ ontdek je van alles over 

jezelf. Wat is jouw kracht en waar liggen je 

valkuilen? Zo goed mogelijk weten wat je wilt 

en kunt is belangrijk. Niet alleen op school, 

maar zeker ook daarna. We helpen je met het 

ontwikkelen van methodes en vaardigheden 

waarmee je de meeste vragen aankunt. Zo kun 

je snel en goed op zoek gaan naar oplossin-

gen. Daarmee wordt je schooltijd nog leuker.

Je zult ontdekken dat je elk jaar weer meer 

leert. Over de verschillende vakken, maar zeker 

ook over jezelf. Hierdoor krijg je meer zelfver-

trouwen, kennis en inzicht. En zul je ontdekken 

dat je steeds meer dingen die eerst heel moei-

lijk leken, uiteindelijk toch voor elkaar krijgt!

De lessen zijn afwisselend: soms krijg je uitleg, 

dan werk je weer samen aan een praktische 

opdracht of discussieer je over een lastige 

stelling. Naast de verplichte vakken in de brug-

klas heb je keuze-uren. ‘Flexlessen’ noemen 

we die. Elke 6 weken kies je opnieuw modules 

uit die jij interessant vindt of nodig hebt. Super 

afwisselend en leuk dus!

Kies je voor onze havo, dan start je in een 

mavo/havo- of havo/vwo-brugklas. Ook is 

er een tweetalige brugklas havo waar je 

veel vakken in het Engels krijgt. Er zijn, 

zoals je ziet, genoeg mogelijkheden

om hier een fijne tijd op de 

havo te hebben.

Ik kijk ernaar uit om 

kennis met je te maken!

ZO IS
ONZE HAVO

Ben je nieuwsgierig, wil je graag weten hoe 

dingen in elkaar zitten en wil je actief gaan 

uitzoeken hoe iets eigenlijk werkt? Vind je het 

leuk om dingen te leren, om zelf beter te wor-

den en wil je daar ook mee aan de slag? Dan 

is ons vwo misschien wel de opleiding voor 

jou. Als vwo-leerling ga je de uitdaging aan 

om jezelf actief te ontwikkelen. Door op een 

onderzoekende manier te leren, maar ook door 

te leren onderzoeken.

Iedereen heeft verschillende talenten en 

interesses. Daarom zorgen we ervoor dat je 

opleiding heel veelzijdig is. Dat betekent dat 

je naast de nodige verplichte stof ook veel te 

kiezen hebt.

Wil je de wereldburger in je wakker kussen? 

Kies dan voor ons tweetalig atheneum of 

tweetalig gymnasium (tto). Ben je een echte 

onderzoeker in de dop, dan kies je voor de 

(Nederlandstalige) wetenschapsklas. Beide 

richtingen kun je desgewenst combineren met 

de sportklas, de cultuurklas of het technasium.

Als je in de brugklas bepaalde vakken of 

thema’s zo interessant vindt dat je er meer 

mee wilt doen, kun je kiezen voor verbreding 

of verdieping tijdens de flexlessen. Wil je mee-

denken over zaken het op onze school nog 

beter kunnen? Kom dan in de klankbordgroep. 

Daar bespreek je ideeën waar we allemaal iets 

mee kunnen.

Hopelijk tot volgend jaar.

ZO IS ONS VWO
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Ik heb een probleem. En nu?
Niemand is perfect. In sommige dingen zijn we 

goed en in andere misschien wat minder. Soms 

loopt het allemaal even niet, ook al doe je nog 

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

Ondersteuning taal
Alle brugklassers worden getest op spelling. 

Als blijkt dat je daar problemen mee hebt, kun 

je extra lessen krijgen om je te verbeteren of 

achterstanden in te lopen.

Dyslexie of dyscalculie
Als je last hebt van woord- of getallenblindheid 

zijn ondersteuningslessen alleen niet voldoen-

de. Je moet hiermee leren omgaan en een eigen 

aanpak en leerstijl ontwikkelen. Onze docenten 

letten daarop, maar we hebben ook coaches 

die gericht helpen als iemand moeilijkheden 

ondervindt. Met deze indicatie krijg je meer tijd 

voor het maken van toetsen en kun je die in 

een eigen lokaal maken. Ook bij de beoordeling 

houden we daar rekening mee.

Faalangst
Faalangst is soms een reden voor mindere 

cijfers, maar dat is echt niet nodig. Voor leerlin-

gen die faalangst te lijf willen gaan, hebben we 

trainingen waarin je leert spanning en stress 

te verminderen. Zodat je positief en vol goede 

moed aan je prestatie kunt beginnen.

BEGELEIDING

Maatschappelijke problemen
Problemen die maatschappelijk in de belangstel-

ling staan, komen soms ook de school binnen. 

Denk aan verkeersgedrag, pesten, vandalisme, 

gezondheid (slechte eet-, drink- en rookgewoon-

ten en verslaving), seksualiteit en ziekten.

In verschillende vaklessen en vakoverstijgende 

projecten gaan we in op deze onderwerpen. Zo 

leer je hiermee omgaan en kun je beter je weg 

vinden in de samenleving.

Mentor, conrector en counselor
Zaken waar sommige mensen fluitend mee 

omgaan, blijken voor anderen soms proble-

matisch. Alles begint bij dat opmerken en er 

met elkaar over praten. Als je ergens mee zit, 

kun je dat het beste bespreken met je mentor 

en conrector. Als je serieuze problemen ervaart, 

met jezelf, met andere leerlingen of misschien 

thuis, kun je ook altijd terecht bij een counselor. 

Omdat de counselor geen les geeft, kun je daar 

misschien wel vrijer mee praten.

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

voor jouw probleem niet weten, dan melden zij 

dat bij het interne zorgteam. Dit team onder-

zoekt het probleem en beoordeelt dan of en 

welke begeleiding of zorg nodig is.

Soms vragen we ook advies van deskundigen 

van buiten de school. Zij vormen samen het 

zorgadviesteam. Dit team stippelt een plan van 

aanpak uit zodat je gewoon verder kunt met je 

studie hier op school.
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• de Leerlingenvereniging organiseert elk 

jaar een brugklasfeest, een december-

feest, een eindfeest en een activiteit met 

Sinterklaas

• Radio Rijks: leerlingen draaien in de studio 

muziek tijdens de pauzes

• sportdagen voor alle leerjaren

• ouder-kind toernooi voor leerlingen van 

de sportklas in de brugklas

• tea-party voor ouders en leerlingen uit de 

brugklassen tto

• First Lego League voor BCP en techna-

sium

• een dagje Efteling met brugklas en twee-

de klas-leerlingen

• de Rijksquiz voor de bovenbouw

• Rijks Music Award

• voorstellingen van de theaterklas

• exposities van beeldende kunst

• uitwisselingen met partnerscholen uit het 

buitenland

• CultuurRijk(s): workshops en voorstel-

lingen

... en nog veel meer, maar dat ontdek je

volgend jaar hopelijk zelf wel!

Passend Onderwijs
Om regulier onderwijs te kunnen volgen heb-

ben sommige leerlingen aanvullende begelei-

ding nodig. De invoering van de Wet Passend 

Onderwijs in 2014 zorgde ervoor dat de wette-

lijke regeling van de leerlinggebonden financie-

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

leerlingen die hiervoor een indicatie hebben, 

blijft bestaan. Er wordt daarbij door ons steeds 

gekeken op welke wijze we leerlingen het best 

kunnen begeleiden om met succes een diploma 

te halen.

We hebben een lift en invalidentoiletten. Over 

andere voorzieningen en mogelijkheden ver-

telt de conrector van de brugklas graag meer. 

De school staat open voor leerlingen met een 

beperking, mits er aan de specifieke ondersteu-

ningsbehoeften kan worden voldaan.

BEGELEIDING

SCHOOL IS LEUK...
...OOK BUITEN DE LES 
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De informatieavonden zijn ingedeeld per woonplaats en hebben een apart programma voor ouders 

en leerlingen (van groep 7 en 8). Het programma start om 19.00 uur. Daarom wordt u verzocht op tijd 

aanwezig te zijn.

maandag 13 januari 2020  woensdag 15 januari 2020
Bergen op Zoom (stad), Halsteren  Woensdrecht, Wouw e.o.

19.00 - 21.00 uur  19.00 - 21.00 uur

dinsdag 14 januari 2020  donderdag 16 januari 2020
Bergen op Zoom (stad), Halsteren  Gemeente Steenbergen e.o. en Tholen e.o.

19.00 - 21.00 uur  19.00 - 21.00 uur

ALGEMENE INFORMATIEAVONDEN

DATA EN 
AANMELDING

sportklas (doe-middag)  wetenschapsklas
woensdag 22 januari 2020  vrijdag 24 januari 2020

14.00 - 16.30 uur  19.00 - 21.00 uur

cultuurklas (doe-middag)  tweetalig lyceum (havo/atheneum/gymnasium)
woensdag 22 januari 2020  vrijdag 24 januari 2020

14.00 - 16.30 uur  19.00 - 21.00 uur

topsporttalenten (LOOT)  mavo+ en bètachallenge programma
woensdag 22 januari 2020  dinsdag 28 januari 2020

19.00 - 21.00 uur  19.00 - 21.00 uur

vooropleiding kunsten  technasium
woensdag 22 januari 2020  vrijdag 31 januari 2020

19.00 - 21.00 uur  19.00 - 21.00 uur

CENTRALE AANMELDING BERGEN OP ZOOM; RSG ‘T RIJKS

dinsdag 10 maart 2020
brugklas op beginletter achternaam: A t/m K

17.00 – 21.00 uur

woensdag 11 maart 2020 
brugklas op beginletter achternaam: L 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 

toelatingscommissie. Deze bestaat uit de rector, 

de conrector brugklas en een derde directielid.

De procedure van toelating is op te vragen bij de 

administratie.

DOE-MIDDAGEN EN SPECIFIEKE INFORMATIEAVONDEN
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