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Ik vond het spannend om naar een grote school 

te gaan als 12-jarige, maar in de eerste weken 

vond ik snel mijn plekje. Ik leerde veel nieuwe 

mensen kennen. Dat waren niet alleen de kinderen 

uit mijn eigen klas, maar ook leerlingen uit de 

andere brugklassen. We ontmoetten elkaar in 

de brugklasaula. Inmiddels ken ik de school uit 

mijn hoofd en voelt het helemaal niet meer als 

een grote school. Ik ken heel veel leerlingen en 

docenten en ik voel me thuis op ‘t Rijks. Dit jaar 

doe ik examen vwo 6 en ben ik klaar om de stap te 

maken naar de universiteit. Dat is voor mij nu weer 

een grote school.  

Ik wilde in groep 8 graag naar ’t Rijks omdat ik 

daar tweetalig onderwijs kon gaan volgen. Op 

de basisschool las ik al boeken in het Engels en 

het leek me leuk om elke dag les te krijgen in het 

Engels. Ik kan me nog goed herinneren dat ik toch 

wel verbaasd was dat alle docenten in het Engels 

tegen ons spraken, maar ook daar raakte ik snel 

aan gewend. Naast het tweetalig onderwijs kan je 

nog allerlei andere keuzes maken en dat is leuk. Zo 

leer je veel mensen kennen buiten je eigen klas om 

en ontdek je wat je leuk vindt.   

Sinds twee jaar zit ik ook in de leerlingenraad. Dat 

is superleuk, omdat je zo mee kan praten over 

welke besluiten er op school genomen worden.  

We organiseren ook acties voor goede doelen en  

je leert er heel veel van. Ook vind ik het belangrijk  

dat de leerlingen van deze school vertegen-

woordigd zijn in de medezeggenschapsraad. Daar 

kan je in je vijfde jaar lid van worden en echt het 

verschil maken voor je medeleerlingen en voor de 

toekomst van de school.   

Voor de leerlingen van groep 8 die nog een keuze 

moeten maken, zou ik willen adviseren om naar 

de infodagen en de doemiddagen te komen. Er is 

op deze school veel te kiezen voor leerlingen en 

je wordt voldoende uitgedaagd om jezelf te leren 

kennen en je grenzen te verleggen.  

De belangrijkste vraag is; wat past bij jou? Kijk 

daarom goed wat ’t Rijks allemaal te bieden heeft 

en ga de uitdaging aan!

Onderzoek wat ’t Rijks te bieden heeft...

Nima Donker
(VWO6)
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Voor je het doorhebt zul je je thuisvoelen op ’t Rijks. We 

laten je hier stap voor stap aan alles wennen, waardoor 

dat eigenlijk vanzelf gaat. Onze leraren werken samen 

met leraren van je basisschool, dus weten ze precies 

hoe er in groep 7 en 8 wordt gewerkt. Dat noemen wij 

‘vloeiend schakelen’. Zo kunnen de leraren je goed 

helpen bij de overstap naar de brugklas.

 Elke klas heeft een mentor. Een mentor is een docent die 

aan jouw klas een vakles geeft en die jou ook tijdens de 

mentorles ziet. Tijdens de mentorlessen gaat de mentor 

van alles en nog wat met de klas bespreken, uitleggen 

en aanleren. Bijvoorbeeld: hoe werkt het rooster, wat zijn 

de regels op school, hoe plan je je huiswerk, hoe leer je 

het beste iets, etc. Ook bespreekt hij of zij met jou hoe 

het met je gaat en heeft de mentor ook contact met je 

ouders als dat nodig is.

’t Rijks is veel groter dan je gewend bent van je 

basisschool. Toch zul je ook 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. 

“In de brugklas aula zie je al je 
oude klasgenoten van de basisschool 
weer. Dat is gezellig.”
 Mickey 

Je voelt je hier
snel thuis!
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Nieuw: brugklasgebouw!
Bijna al je lessen volg je in het brugklasgebouw, jouw 

eigen ‘school binnen de school’. Dit mooie bouwwerk uit 

1884 is in 2020 volledig vernieuwd en gemoderniseerd, 

waardoor het van alle (leer)gemakken is voorzien. Je 

bent hier met brugklassers onder elkaar, zodat je nog 

sneller aan onze school kunt wennen. Je hebt een 

eigen kluisjesruimte en een eigen overblijf. Daar vind 

je je vrienden en vriendinnen van de basisschool in de 

pauzes weer snel terug.

Gymzalen en sportvelden
We hebben 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 25 minuten en is voor alle 

leerlingen op hetzelfde moment. Een van de drie 

overblijfruimtes is speciaal voor brugklassers. Je kunt 

daar ook drinken en verse broodjes kopen. We eten hier 

graag gezond, maar er is altijd genoeg variatie. Soms 

draaien leerlingen van onze eigen omroep ‘Radio Rijks’ 

muziek tijdens de pauzes.

Mediatheek
In de moderne, rustige mediatheek kun je boeken lenen, 

op de computer werken en studeren of huiswerk maken 

als je een keer 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 een paar minuten later op school komen, of net 

iets eerder vertrekken.

“Ik vind de kantine echt heel erg leuk. 
Die hadden we niet op de basisschool. 
Je kan er lekkere dingen halen. Ik koop 
meestal op vrijdag een broodje.” 
 Pim
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Dwarsdoorsnede van het 
nieuwe brugklasgebouw.
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Talenten 
ontwikkelen

Drs. L.C.M. de Rond MA
Rector

“Je leert het snelst
aan de hand van
je eigen ervaring”

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.

Leren doen we samen
Gewoon samen met je klasgenootjes aan de slag 

gaan. Dat is volgens ons de beste manier om snel en 

goed te leren. De juf of meester helpt je daarbij. Het 

liefst werken we met onderwerpen uit de wereld om je 

heen. Samen vraagstukken oplossen of nieuwe ideeën 

uitwerken. Kijken hoe iemand anders dit doet en het 

dan proberen na te doen. Je leert tenslotte het snelst 

aan de hand van je eigen ervaring.

 

Met leerboek, pen, papier en ... laptop
Soms werkt een ‘ouderwets’ leerboek toch echt 

het beste. Als je op papier aantekeningen maakt en 

opschrijft wat je tegenkomt, begrijp en onthoud je 

dingen veel beter. Je denken wordt er creatiever van en 

je kunt je beter concentreren. Maar natuurlijk gebruiken 

we ook computers en laptops. Elke leerling heeft 

een Chromebook om informatie te verzamelen en te 

oefenen met de leerstof. Zo hoef je ook niet meer een 

volle tas met werkboeken mee te sjouwen.
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Altijd de goede brugklas voor jou
Uit je basisschooladvies blijkt het schooltype dat voor 

jou het meest geschikt lijkt. Vaak klopt dat, maar soms 

ook niet. Gelukkig hebben we een breed aanbod: mavo-, 

havo- en vwo-brugklassen, maar ook mavo/havo- en 

havo/vwo-klassen. Als je bij ons in de brugklas komt 

krijg je de tijd om te ontdekken welk niveau je aankunt. 

Op het Rijks hebben we ook de wetenschapsklas. Dit 

is een brugklas waar je gelijk op vwo-niveau zit en 

uitgedaagd wordt om als een wetenschapper te denken 

en te doen. Ook bieden we op havo en vwo tweetalig 

onderwijs aan. je krijgt dan les in het Engels.  

Hoe dit precies in zijn werk gaat, vertellen we tijdens 

onze voorlichtingsavonden.

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

(extra) sport, kunst, technasium of bèta challenge. 

Heb je aanleg voor muziek, dans of beeldende kunst? 

Dan kun je kiezen voor de vooropleiding kunsten. 

Blink je uit in een bepaalde sport, meld je dan aan als 

topsporttalent. Weet je nog niet waar je goed in bent, 

dan is het regulier programma misschien wat voor jou. 

Je maakt dan kennis met ons hele aanbod, zodat je kunt 

ontdekken wat het beste bij je past.

MAVO

3 profielen

VWO atheneum/gymnasium

4 profielen

4 profielen

4 profielen (M- of N-stroom)

Latijn en Grieks mogelijk

Latijn en Grieks mogelijk

6

5

4

3

2

1

HAVO

4 profielen

4 profielendoorstroming ca. 25%

doorstroming ca. 10%

Brugklas

Onderbouw
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Samen nieuwe 
ideeën uitwerken

“Eerst moest ik nog wel 
wennen aan de hoeveelheid 
huiswerk. Nu ik hier wat langer 
zit, valt het eigenlijk toch 
ook wel weer mee. Ik zit op 
het technasium en vind het 
gewoon superleuk op ’t Rijks.”
 Duncan

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 laten zien wat je waard bent en 

zo misschien wel doorstromen naar klas 2 van een 

hoger niveau. Maar ook later kun je nog heel goed 

overstappen. Bij ons gaat gemiddeld 25% van de 

leerlingen na mavo naar havo en 10% na havo naar vwo.

Goede begeleiding doet wonderen
Sommige kinderen moeten er nog achterkomen wat 

voor talenten zij hebben. Maar alle leerlingen hebben 

talent. 

Leerlingen geven aan dat ze tevreden zijn over de 

begeleiding en veiligheid binnen onze school. Want 

als jij je veilig voelt in combinatie met persoonlijke 

aandacht en een goede begeleiding, herkennen we 

jouw talenten en helpen we je die te ontwikkelen.
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Kennismaken 
We willen jou en je ouders graag laten kennismaken met 

de sfeer en de manier van werken hier. 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 zijn natuurlijk een beetje bevooroordeeld, maar we 

denken dat je het hier vast heel goed naar je zin zult 

hebben.

De kennismaking start al op een middag in juni, ruim 

voor je nieuwe schooljaar begint. De eerste schoolweek 

hebben we elke middag een programma vol sport en 

spel waardoor je elkaar en je mentor snel beter leert 

kennen. De week erna nodigen we je ouders uit om zelf 

eens te komen kijken hoe het met je gaat en te horen 

wat onze plannen zijn.

’t Rijks... 
dat ben jij
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“Een school is niet het gebouw, 
maar de mensen erin”

“Ik heb gekozen voor het 
technasium, maar in mij 
klas zitten ook leerlingen die 
gekozen hebben voor het 
cultuurprogramma of het 
sportprogramma. Als ik naar 
het technasium ga, volgen 
mijn klasgenoten hun eigen 
programma en dan zien we 
elkaar weer bij de wiskundeles.”
 Aisha 



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. Als je ergens vastloopt, zal hij of zij 

samen met jou werken aan een oplossing.

Conrector brugklas
Mevrouw Kosters is de conrector brugklas. zij zorgt 

ervoor dat alles goed geregeld is voor jou en je mede- 

leerlingen. Gaat het op school soms niet helemaal naar 

wens en kom je er met je mentor niet uit, dan kun je 

altijd bij haar terecht.

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

werksfeer. Maar in de gangen en in de overblijfruimtes 

kom je ook 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
We vinden het fijn dat je ouders weten wat er hier 

gebeurt, dus krijgen ze geregeld bericht van ons. We 

nodigen je ouders uit voor de bespreking van je  

resultaten of andere belangrijke zaken. 

M.J. Kosters
Conrector brugklas
Geschiedenis

K.C. Nuijten
Afdelingsassistente
Brugklas
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H. Elst
B1D
Nederlands

W. Hermans
B1M 
Engels

K. de Kok
B1S 
Biologie

G. Perdaems 
B1T
Aardrijkskunde

C. Marquet 
B1H
Frans

F. Boer
B1O
Engels

V. de Vries
B1E
Wiskunde

S. Smallegange
B1L
Engels

M. van Laarhoven
B1G
Nederlands

F. Botermans
B1P
Aardrijkskunde

T. Kloosterman
B1F
Lichamelijke opvoed.

A. Bakx
B1Q
Biologie

Wie wordt jouw mentor?

J. Weile
B1R
Aardrijkskunde

A. Ligthart
B1J 
Geschiedenis

J. Koopman
B1K
Nederlands

M. de Graaff
B1I
Frans

S. van Schilt
B1C
Wiskunde

T. Broos
B1B
Frans

E. de Groen 
B1N
Aardrijkskunde

B. de Hoog 
B1A
Lichamelijke opvoed.
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Er verandert al genoeg als je 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 8 van de basisschool 

hebt afgerond en een advies meekrijgt voor mavo, havo, 

of vwo. 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 intakegesprek kan onder-

deel 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.  

Rapport
De hoofdvakken zijn Nederlands, Engels, Frans, wis-

kunde, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Deze 

vakken heb je met je klas. In de lessen van het pluspro-

gramma kan je ook leerlingen tegen komen uit andere 

klassen. Zo leer je nog meer kinderen kennen!

Bij sommige vakken heb je les met leerlingen uit andere 

groepen. Na het eerste rapport hebben we een goed 

beeld van je prestaties. Als je in een mavo-havo of havo-

vwo klas zit image.png, waarin je nog wil uitzoeken welk 

niveau beter bij je past, zal steeds duidelijker worden 

welke niveau geschikt is voor jou. Als je resultaten goed 

zijn en je docenten dat een goed idee vinden, kun je 

eventueel naar een hoger niveau gaan. Dit geldt niet 

voor de mavo+, tto klassen en wetenschapsklas. Daar 

Zo is onze brugklas

zitten de leerlingen als het goed is al op het juiste 

niveau. In december, maart en juni/juli krijg je een 

rapport. Dan is er ook een ouderavond, waar je 

ouders je studieresultaten met een docent kunnen 

bespreken. De mentor bespreekt in de studieles 

ook geregeld hoe het met je gaat en hoe je ervoor 

staat. Je cijfers zijn altijd te bekijken via onze 

website.

In december, maart en juni/juli krijg je een rapport. 

Dan is er ook een ouderavond, waar je ouders 

je studieresultaten met een docent kunnen 

bespreken. De mentor bespreekt in de studieles 

ook geregeld hoe het met je gaat en hoe je ervoor 

staat. 
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“Ik heb voor de cultuurklas 
gekozen omdat ik van dansen en 
acteren houd. Ik heb het super 
naar mijn zin hier op school en 
zit in een supergezellige klas. 
‘t Rijks is zeker een aanrader 
omdat je hier zoveel keuzes hebt 
en het gewoon heel gezellig is!!!”
 Nina
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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

Na de brugklas ga je over naar de tweede klas mavo, 

havo of vwo. Je mag – tenzij daar heel bijzondere rede-

nen voor zijn – niet blijven zitten. Wanneer je resultaten 

onverhoopt onvoldoende zijn voor onze mavo, word je in 

mei verwezen naar een ander schooltype (vmbo-kbl).  

Dan moet je helaas dus naar een andere school.

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

week studielessen. Daarin bespreken we jouw ontwikke-

ling, 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.

Tijdens de studielessen doe je ook vaardigheden op die 

voor leren en studeren van belang zijn. Je mentor weet 

wat je al goed kunt en wat je wat lastiger afgaat en helpt 

waar dat nodig is. Ook in de tweede en derde klas krijg je 

nog studielessen.

Voldoende keuze
voor iedereen
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Sportklas
Ben je graag in beweging en dol op alles wat met sport 

te maken heeft? Dan hebben we goed nieuws voor 

je. In onze sportklas krijg je niet alleen twee uur extra 

beweging, je ontmoet ook nog eens sportieve leerlingen 

van andere klassen. Bij je aanmelding kun je je hier 

direct voor inschrijven.

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

Topsport Talentschool (LOOT-school) voor Zuidwest-

Nederland. 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 oefen-programma van je 

sportvereniging.

Cultuurklas
Als je een grote creatieve belangstelling hebt, is de cul-

tuurklas misschien wel wat voor jou. Dat betekent veel 

tijd voor ‘beeldende vakken’ (film, fotografie en beelden-

de vorming) en ‘podiumvakken’ (muziek, dans en drama/

theater). Ons cultuurgebouw is helemaal ingericht op 

deze lessen. We hebben zelf een eigen theaterzaal om 

op te treden.

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

instrument of in beeldende kunst, dan is deze voorop-

leiding vast wat voor jou. Je krijgt vijf tot negen uur per 

week muziek, dans of beeldende 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 willen 

maken. Onze school werkt hierin samen met Fontys 

Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en het Centrum 

voor de Kunsten in Bergen op Zoom.
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Misschien scoor  
jij straks een hit op 
Spotify of win je goud 
op de Olympische 
Spelen



Technasium 
Dit is 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 in een team aan de slag gaat. Hoe leuk is 

het niet om een echt probleem op te lossen? Natuurlijk 

presenteer je jullie oplossing aan elkaar en aan de 

opdrachtgever. Op de mavo afdeling heet het pluspro-

gramma geen technasium, maar BCP. Dit staat voor 

Beta Challenge Programma.

Tweetalig havo, atheneum of 
gymnasium (tto)
Als je internationaal georiënteerd bent, is tto een 

goede optie. Je krijgt eerst een gesprek waarin we 

samen vaststellen of dit werkelijk iets voor jou is. Als 

dat zo is, kom je in een klas waar je meer dan de helft 

van de lessen in het Engels krijgt: een prima voorbe-

reiding voor een vervolgopleiding, waar colleges ook 

vaak in het Engels zijn. De docenten hebben hiervoor 

een speciale opleiding gevolgd en zijn super enthou-

siast. 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!
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Een brugklas op jouw niveau. 
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 ook het vak wetenschapsoriëntatie. Daarbij 

maak je kennis met verschillende wetenschappen en 

doe je onderzoek op allerlei terreinen. Bijvoorbeeld bij 

aardrijkskunde, psychologie of economie. Zo word je 

goed voorbereid op een wetenschappelijke studie, 

later aan de universiteit.

“Ik heb voor tto en cultuur 
gekozen omdat ik ze allebei 
erg leuk vind. Ik vind het 
vwo soms wel moeilijk, maar 
gelukkig word ik geholpen 
door de docenten. Deze 
school is zeker een aanrader. 
Ik wist sinds groep 4 al dat 
ik naar deze school wilde. Ik 
heb ook een supergrappige 
en gezellige klas!”
 Jolijn
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mavo/havo
havo/vwo

Basisschooladvies:

m/h groep: tl/gl of hoger

h/v groep: havo of hoger

Mag deelnemen aan één 

plusprogramma of volgt het  

reguliere oriëntatieprogramma.

  regulier

  sportklas

  cultuurklas

  technasium
 + ondernemerschap

  sporttalent

 kunsttalent

BRUGKLAS 

Onze brugklassen en 
plusprogramma’s

Kun je (nog) niet kiezen ...?
Een reguliere leerling krijgt de mogelijkheid om te 

proeven aan de cultuurklas, de sportklas en het 

technasium. We doen dit tijdens de gewone lessen 

tekenen, muziek, dans/drama, lichamelijke opvoeding 

of techniek. Als dat je aanspreekt en je resultaten 

goed zijn, kun je misschien wel instromen in het 

tweede leerjaar van een plusprogramma. Je mentor 

helpt je graag met het maken van de goede keuze.
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gymnasium
atheneum

Basisschooladvies:

gymnasium: vwo

atheneum: havo/vwo of vwo

Mag deelnemen aan één 

plusprogramma of volgt het  

reguliere oriëntatieprogramma.

  regulier

  sportklas

  cultuurklas

  technasium
 + ondernemerschap

  sporttalent

 kunsttalent

BRUGKLAS VWO
(Wetenschapsklas)

gymnasium
atheneum
havo

Basisschooladvies:

gymnasium: vwo

atheneum: havo/vwo of vwo

havo: tl/havo of hoger

Mag deelnemen aan één 

plusprogramma of volgt het  

reguliere oriëntatieprogramma.

  regulier

  sportklas

  cultuurklas

  technasium
 + ondernemerschap

  sporttalent

 kunsttalent

BRUGKLAS
TWEETALIG  LYCEUM

mavo

Basisschooladvies:

tl/gl of hoger

Mag deelnemen aan één 

plusprogramma of volgt het  

reguliere oriëntatieprogramma.

  regulier

  sportklas

  cultuurklas

  bèta challenge
 + ondernemerschap

  sporttalent

 kunsttalent

BRUGKLAS MAVO+
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Mavo

D. Reijpert
Conrector mavo

Als je orde, regels en plezier maken goed combineert, 

ontstaat er vanzelf een fijne sfeer. Bij ons op school 

doe je nieuwe kennis op, maar leer je ook jezelf beter  

kennen en ontdek je waar je talenten liggen. We vinden 

het belangrijk dat je geleidelijk leert om steeds meer 

verantwoordelijkheid te nemen.

We zijn ook heel benieuwd naar je plannen en bege-

leiden je bij het maken van de juiste keuzes voor een 

latere studie en beroep. Waar ben je goed in, waar  

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

heb je daarvoor nodig? Als we dat weten, kunnen de 

docenten en je mentor je helpen om je kwaliteiten zo 

goed mogelijk te gebruiken en de mavo succesvol te 

doorlopen. 

De lessen zijn afwisselend: soms krijg je uitleg, dan 

weer werk je samen aan een praktische opdracht. 

Naast de verplichte vakken in de brugklas heb je 

flexlessen. Elke zes weken kies je opnieuw modules  

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 er 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!

Mevrouw D. Reijpert

Conrector mavo
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Havo

Binnen onze havo zijn er tal van mogelijkheden. Je start 

in een mavo-havo of havo-vwo brugklas waar je naast 

de reguliere vakken ook kunt kiezen voor sport, cultuur 

of Technasium. Ook kan je starten in een havo tto-klas 

waar je veel vakken in het Engels volgt. Super leuk dus! 

Bij ons op de havo vinden we dat leren meer is dan 

alleen lesstof leren. We helpen je stapsgewijs om aller-

lei vaardigheden aan te leren die je later nodig hebt. 

Denk hierbij aan samenwerken, reflecteren, presente-

ren, kritisch denken en probleem-oplossend werken. 

Wist je trouwens dat de kans heel groot is dat jij later 

een beroep gaat uitoefenen dat nu nog niet eens 

bestaat? Het is daarom belangrijk dat je dit soort vaar-

digheden leert. 

Natuurlijk proberen we de lessen zo afwisselend moge-

lijk te maken: soms krijg je uitleg van de docent, soms 

werk je in groepjes aan een opdracht. Ook mag je een 

deel van de lessen zelf uitkiezen! Wat vind je van een 

cursus Spaans en Chinees? Of lijkt het je leuk een oude 

beschaving na te bouwen in Minecraft? Ook bieden we 

lessen ‘denksport’ aan en mag je een eigen evenement 

organiseren. Op school bieden we een heleboel van dit 

soort flexlessen aan. 

Ons team aan docenten is nu al enthousiast om met 

jou kennis te kunnen maken. Jij hopelijk ook?! 

Mevrouw R. Hamers 

Concrector havo 

R. Hamers 
Conrector havo
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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 worden en wil je daar ook mee aan de 

slag? 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 schooltijd heel veel- 

zijdig is. Dat betekent dat je naast de nodige  

verplichte stof ook veel te kiezen hebt. Wil je de 

wereldburger in jezelf ontdekken? Kies dan voor ons 

tweetalig atheneum of tweetalig gymnasium (tto). 

Ben je een echte onderzoeker in de dop, dan is de 

(Nederlandstalige) wetenschapsklas vast iets voor jou. 

Beide richtingen kun je 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 flex- 

lessen. Wil je meedenken over zaken die op onze 

school nog beter kunnen? Kom dan in de klankbord-

groep. Daar bespreek je ideeën waar we allemaal iets 

mee kunnen.

Hopelijk tot volgend schooljaar.

De heer L. van de Wiel

Conrector vwo

Vwo

L. van de Wiel
Conrector vwo
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Passend onderwijs

Ik heb een probleem. Wat nu?
Niemand is perfect. In sommige dingen zijn we goed en 

in andere misschien wat minder. Soms loopt het alle-

maal even niet, ook al doe je nog zo je best. Op ’t Rijks 

zien we dat.

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 misschien niet voldoende. 

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 leerlingen die faalangst te 

lijf willen gaan, hebben we trainingen waarin je leert 

spanning en stress te verminderen. Zodat je positief en 

vol goede moed verder kunt.
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“Ik heb last van dyslexie. Ze houden daar goed 
rekening mee. Ik krijg er extra tijd voor. Leren gaat 
als vanzelf. Iedereen leert op zijn eigen manier.”
 Mauro 

Maatschappelijke problemen
Problemen van buiten komen soms ook de school  

binnen. Denk aan pesten, vandalisme, gezondheid 

(slechte eet-, drink- en rookgewoonten 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.

Counselors
Zaken waar sommige mensen fluitend mee omgaan,  

blijken voor anderen soms problematisch. Alles begint 

bij dat zien en er met elkaar over praten. Als je ergens 

mee zit, kun je dat het beste bespreken met je mentor. 

Als je serieuze problemen ervaart, met jezelf, met  

andere leerlingen of misschien wel 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
Mochten je mentor en conrector de oplossing voor jouw 

probleem niet weten, dan overleggen zij met het interne 

zorgteam. Dit team onderzoekt het probleem en beoor-

deelt welke begeleiding of zorg nodig is.

Zorgadviesteam
Soms vragen we ook advies van deskundigen buiten de 

school. Zij vormen samen met het intern zorgteam een 

zorgadviesteambestaat uit gedragswetenschappers, 

intern begeleider met expertise hoogbegaafdheid en 

counselors.

Aanvullende begeleiding
Om ‘gewoon’ onderwijs te kunnen volgen hebben  

sommige leerlingen aanvullende begeleiding en maat- 

regelen nodig. Voor ons is het belangrijk om te weten  

en te bespreken hoe we leerlingen het best kunnen 

begeleiden om met succes een diploma te halen.

We beschikken over een lift en invalidentoiletten.  

Over andere voorzieningen en mogelijkheden vertelt  

de conrector van de brugklas graag meer. De school  

staat open voor leerlingen met een beperking, mits er 

aan de specifieke ondersteuningsbehoeften kan worden 

voldaan.
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School is leuk...
...ook buiten de les   

Naast het reguliere lesprogramma is er nog veel meer 

te doen en te beleven op ’t Rijks, zoals:

  
• de Leerlingenvereniging organiseert elk jaar  

een brugklasfeest, een decemberfeest, 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 technasium

• een dagje Efteling met leerlingen uit de brugklas 

en de tweede klas

• 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 voorstellingen

... en nog veel meer, maar dat ontdek  
je volgend jaar hopelijk zelf wel!
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Informatie- en doemiddagen
Vanwege het Coronavirus en mogelijk daarmee 

samenhangende maatregelen bestaat de kans dat het  

programma voor de leerlingen van groep 8 aangepast 

moet worden. Kijk daarom voor actuele informatie in de 

opendagen-app van ’t Rijks of op onze website, 

www.rsgrijks.nl

Data en aanmelding

Centrale aanmelding
Bergen op Zoom

dinsdag 7 maart 2023
17.00 – 21.00 uur

woensdag 8 maart 2023 
17.00 – 21.00 uur

Toelating algemeen
Leerlingen met een schooladvies van tenminste 

‘vmbo theoretische leerweg’ kunnen in principe 

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.

Meer weten?
We hebben meerdere informatiemomenten.  

Houd onze website in de gaten voor actuele data en 

tijden of kijk op onze Open Dag App*.

*Je kunt de Open Dag App gratis 

downloaden in de App Store (je vindt de 

link op onze website).
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Regionale Scholengemeenschap 

’t Rijks
gymnasium, atheneum, havo en mavo

Burgemeester Stulemeijerlaan 24

4611 EG  Bergen Op Zoom

t  0164 - 242 150

f  0164 - 256 534

e  info@rsgrijks.nl

w  www.rsgrijks.nl

Volg ons op:




