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Onze school is kleinschalig: iedereen kent elkaar en de
lijntjes zijn kort. Wij hebben een breed onderwijsaanbod
met de niveaus vmbo-basis/kader, vmbo-theoretische
leerweg en havo(/vwo). We geven leerlingen uitzicht
op een goede toekomst door in te spelen op de
verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van iedere
leerling. We vinden het belangrijk hen vaardigheden mee
te geven om een brug te slaan tussen hun leven nu en
hun plek later in de samenleving.

HART VOOR
JOUW TALENT!
Op Rijnwoude kijken we samen met de leerling
hoe we zijn of haar talenten verder kunnen
stimuleren en ontwikkelen. We investeren in
onze leerlingen om ze te leren leren. Daarnaast
bieden we hen de mogelijkheden om hun
talenten te ontdekken op het gebied van
technologie, beeldende vorming en sport.
Door intensief contact tussen docent en
leerling kunnen we maatwerk bieden en
krijgen leerlingen de kans om zich op hun
eigen niveau en tempo te ontplooien.
Leerlingen ontwikkelen zich tot mensen
die een waardevolle bijdrage leveren aan
de maatschappij.

RUST EN VERTROUWEN
Onze docenten zijn bakens van rust en vertrouwen in een snel veranderende wereld.
De sfeer is gemoedelijk en de omgeving is overzichtelijk: echt een plek om te kunnen
leren. Iedereen kan voor alle vragen bij elkaar terecht. Hierdoor ontstaat er een open
en veilige leeromgeving. Door met de lesstof en lessen aan te sluiten op hun wereld,
willen we leerlingen uitdagen zelf verantwoordelijk te zijn voor de opdrachten en
schoolprestaties. In nauw overleg met de coach stelt de leerling persoonlijke doelen
op. We leiden niet alleen op voor een diploma, maar ook voor goed wereldburgerschap.
Zo ontwikkelen onze leerlingen zich tot waardevolle mensen die hun talenten op een
nuttige manier inzetten.

VAKKEN IN HET
EERSTE JAAR
Nederlands
Engels
Frans
geschiedenis
aardrijkskunde
wiskunde
drama
ICT-vaardigheden
biologie
bewegen & sport
technologie
beeldende vorming
levensbeschouwelijke vorming
eleiding
loopbaanoriëntatie en -beg

Yassine
“Mijn favoriete vak is gym, je kan lekker
bewegen en krijgt leuke opdrachten. We
kregen een bingokaart met opdrachten:
hoe meer rijtjes je vol had, hoe hoger
je cijfer. In de zomer gaan we met
gym naar het zwembad, net als de
sportvelden is dit vlakbij school.”

WE DOEN HET SAMEN
Leerlingen starten bij ons in een gecombineerde brugklas (een
‘dakpanklas’) waarin ze op hun eigen niveau les krijgen. We
hebben in klas 1 zowel vmbo b/k/tl-klassen als tl/havo(/vwo)klassen. Tijdens het eerste jaar gaan we kijken op welk niveau de
leerling in klas 2 start. Ook in de hogere leerjaren kijken wij goed
naar de ontwikkeling van de leerlingen om te bepalen of ze nog
steeds op het juiste niveau zitten. Fouten maken mag, daar leer je
van. Onze medewerkers hebben oog en aandacht voor iedereen.
Iedere leerling wordt begeleid door een klassencoach. Hij of zij
begeleidt de leerling intensief en onderhoudt het contact met
het thuisfront. We betrekken ook de ouder(s) of verzorger(s) waar
mogelijk bij de schoolloopbaan van hun kind. Deze betrokkenheid
en de ontspannen sfeer op school, waar leerlingen zichzelf
kunnen zijn, scheppen een veilig leerklimaat.

UITDAGEND LEREN
Leerlingen kunnen bij ons veelzijdig en uitdagend leren. De
zorgvuldig samengestelde lessen bieden veel mogelijkheden en
houden de leerlingen scherp. In gevarieerde groepjes worden
verschillen in kennis en interesses gebruikt om met een frisse
blik naar de stof te kijken. Met de werkvormen meedoen,
voordoen en nadoen stimuleren onze medewerkers leerlingen
anders te kijken naar nieuwe stof waarvoor ze net even iets
harder moeten werken.

Robine
“Rijnwoude is een goede school met
goede docenten. Ik kende al iemand
die hier op school zat, daarom had
ik veel over de school gehoord. Mijn
geschiedenisdocent is erg aardig.
We kregen een opdracht over
vrouwen in de geschiedenis, omdat
het in de geschiedenisboeken haast
niet over vrouwen gaat.”

ONDERWIJS & ICT
In ons onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. De iPad is bij ons een
aanvullend leermiddel dat gedeeltelijk boeken en schriften vervangt.
De iPad wordt in de lessen ingezet om het onderwijs op Rijnwoude
nog uitdagender te maken en om beter te kunnen inspelen op de
individuele behoeften van onze leerlingen. Er wordt gewerkt met het
leerplatform Itslearning. Dit is een elektronische leeromgeving waarin
voor ieder vak studiewijzers staan. Daarnaast zijn hier opdrachten,
instructievideo’s en herhalings- en verdiepingsopdrachten te vinden.

ONDERNEMEN
Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn wij ook een VECON
Business School. De leerlingen volgen bij economie
modules over ondernemerschap. Denk bijvoorbeeld
aan een bedrijfsbezoek met opdracht of een minionderneming opzetten. Leerlingen ontwikkelen hun
talent en leren wat ondernemerschap inhoudt.

Stefan
“Het technologielokaal
vind ik een cool lokaal.
Een hele leuke opdracht
was waterraket schieten.
Een flesje vastmaken,
oppompen met een fietspomp en dan schoot
hij de lucht in.”

al
Techniekloka

VOEL JE THUIS
OP RIJNWOUDE
We zijn een school met christelijke normen en waarden.
We bieden een veilige leeromgeving in een mooi, schoon en
modern gebouw. Zo is er bijvoorbeeld een laboratorium en
een nieuw technologielokaal. Ook is er een mediatheek voor
de leerlingen en een studio voor muziek- en filmopnames.
Op Rijnwoude worden diverse activiteiten georganiseerd,
waaronder schoolfeesten en de sportdagen. De indeling
van het gebouw is transparant. Zo blijven we met elkaar in
verbinding en is er een grote mate van sociale controle.

JE
SCHOOLLOOPBAAN
De leerlingen van vmbo-tl gaan na het
eindexamen naar het mbo. De leerlingen met
vmbo-basis/kader gaan na het tweede leerjaar
naar het Groene Hart Leerpark en de leerlingen
op havo-niveau stromen na het derde leerjaar
door naar het Groene Hart Lyceum. Leerlingen
die presteren op vwo-niveau gaan al na het
eerste leerjaar naar het Lyceum.

Sanne
“Mijn favoriete plek op
school is beneden op het
leerplein, daar kun je lekker
zitten en kan je goed leren
en huiswerk maken met
vriendinnen. Ik was snel
gewend toen ik hier op
school kwam. De sfeer is
gezellig en het is hier
duidelijk wat je wel en
niet mag.”

NIEUWSGIERIG?
Leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders zijn van harte welkom
op het Open Huis op 4 februari 2022. Voor leerlingen uit groep 8
is er de Talentendag op woensdag 8 december.
Neem contact op met de vestigingsdirecteur
als u nog vragen heeft:
Dennis Catsburg
0172-589 765
admrijnwoude@scopescholen.nl

WAAR HET
GROENE HART
VOOR STAAT
Op CSG Groene Hart vinden we het belangrijk dat leerlingen de
ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Samen ontdekken we waar
onze leerlingen goed in zijn en wat bij hen past. Ook willen we ze
uitdagen om te verbeteren wat minder goed gaat. We helpen elkaar
hierbij en zorgen voor elkaar. We zijn een christelijke school met een
open houding. Onze school is een veilige plek waar leerlingen zichzelf
mogen zijn en leren om elkaar te respecteren. Zo bereiden we onze
leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de maatschappij om hun
eigen weg naar de toekomst te vinden.
Wij bieden onderwijs van vmbo tot en met gymnasium aan ruim
3.100 leerlingen verdeeld over vier vestigingen: het Leerpark, de
Topmavo en het Lyceum in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude in
Hazerswoude-Dorp. Zo kunnen leerlingen op hun eigen niveau
werken. We dagen ze uit om zich te ontwikkelen.
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