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Geachte ouder(s), verzorger(s),

Beste leerling van groep 8,

Voor jullie ligt de tweede editie van het Open Huis magazine van Rijnwoude. 

Wij zijn trots op dit magazine, dat vol staat met leuke verhalen, interviews, 

foto’s en handige informatie.

Voor ons als school is het Open Huis elk jaar weer een bijzonder moment. Ik 

hoop dat wij dit magazine live aan jullie mogen geven, maar het kan ook dat 

het op jullie deurmat belandt in verband met de coronamaatregelen. 

In dit magazine hebben wij de meeste vragen, die wij tijdens ons Open Huis 

krijgen, gebundeld. Ik hoop dat jullie een goede indruk krijgen van onze school 

en dit magazine helpt om een vervolgopleiding te kiezen.  

Veel leesplezier en ik zie jullie volgend schooljaar graag op Rijnwoude, waar wij 

leren met uitzicht!

Hartelijke groet,

Voorwoord

Dennis Catsburg
Directeur Groene Hart Rijnwoude

Welkom!Welkom!



UITDAGEND

LEREN
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Op Groene Hart Rijnwoude werken we in de brugklas met twee verschillende dakpanklassen. 

Leerlingen kunnen geplaatst worden in de vmbo-b/k/tl-klas of de vmbo-tl/h/(v)-klas. Binnen 

de klassen wordt vervolgens op vakniveau gedifferentieerd, zodat elke leerling bij elk vak zoveel 

mogelijk op zijn eigen niveau les krijgt.

Elke leerling die zich aanmeldt op Groene Hart Rijnwoude, wordt besproken met de leerkracht van 

de basisschool om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te regelen.

VMBO-B/K/TL
Om als leerling geplaatst te kunnen worden op het vmbo-b/k/t passen onderstaande adviezen van 

de basisschool:

• vmbo-basis/kader

• vmbo-kader

• vmbo-gl

• vmbo-kader/tl

• vmbo-gl/tl

• vmbo-tl

De leerlingen van vmbo-b/k/tl krijgen bij ons tot de herfstvakantie les op vmbo-tl-niveau. 

VMBO-TL
De leerlingen met een enkel tl-advies worden besproken met de leerkracht van groep 8. Er wordt 

naar verschillende aspecten gekeken, zoals huiswerkattitude, zelfstandigheid en ambitie. Naar 

aanleiding daarvan zal gekeken worden in welke klas de leerling geplaatst wordt. 

VMBO-TL/H/(V)
Om als leerling geplaatst te kunnen worden op het vmbo-tl/h/(v) passen onderstaande adviezen 

van de basisschool:

• vmbo-tl

• vmbo-tl/havo

• havo

• havo/vwo

Een leerling van vmbo-tl/h/(v) krijgt bij ons tot de herfstvakantie les op havo-niveau. 

Na de herfstvakantie volgt er differentiatie op vakniveau. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

de gegevens van de basisschool, de eerste toetsresultaten en de CITO-toets die in september 

afgenomen wordt. Aan het einde van leerjaar 1 kan de leerling doorstromen naar 2 vmbo-kader,  

2 vmbo-tl of 2 havo. 

Dakpanklassen 
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Mijn favoriete vak is gym, je kan lekker 
bewegen en krijgt leuke opdrachten

YassineYassine



OUDERCONTACT
Het oudercontact is voor de begeleiding van uw kind zeer belangrijk. 

Hieronder volgt een overzicht van geplande contacten:

• Vóór de start van het nieuwe schooljaar:  kennismakingsmiddag/avond 

 in juli. 

• Start schooljaar: algemene ouderavond, kennismaken met de   

 klassencoach. 

BEGELEIDINGSSTRUCTUUR
Op Groene Hart Rijnwoude worden de leerlingen begeleid door een  

klassencoach. Elke week heeft de klassencoach een flexibel in te vullen  

coach-uur met zijn/haar leerlingen. Dit lesuur staat in het teken van o.a.  

leren leren, sociale vaardigheden en mediawijsheid.

Er vinden een aantal gesprekken per jaar plaats. Zo is er een docenten-

spreekavond om te overleggen met de vakdocenten. En er zijn gesprekken 

met ouders, de leerling en de klassencoach. Hierin staat de ontwikkeling 

en het leerproces van de leerling centraal. Daarnaast gebruiken we digitale 

leeromgevingen om studiewijzers, huiswerk, cijfers en absenties digitaal  

met u te delen. 

FEITEN
• Op Groene Hart Rijnwoude zitten dit schooljaar 339 leerlingen;

•  Op Groene Hart Rijnwoude werken in totaal 36 personeelsleden; 

•  De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden is 37 jaar;

•  Op Groene Hart Rijnwoude hebben we 16 lokalen en maken we

 voor de lessen Bewegen en Sport gebruik van de Landvliethal, 

 tegenover onze school;

•  Op Groene Hart Rijnwoude heb je in leerjaar 1, 2 en 3 bijna 

 geen tussenuren;

•  Op Groene Hart Rijnwoude mag je in leerjaar 1 en 2 niet van het 

 schoolplein af;

•  Op Groene Hart Rijnwoude hebben we een actieve leerlingenraad, 

 die elke 6 weken vergadert; 

•  Op www.scholenopdekaart.nl vindt u veel informatie over onze 

  school (inspectierapport, schoolplan 2018-2022, schoolondersteunings- 

 profiel, uitkomsten leerlingtevredenheid, enz.

ALGEMEEN
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DOORSTROOMSCHEMA 
DAKPANKLASSEN 

In het schema hierboven 
kunt u de verschillende 

doorstroommogelijkheden zien 
van de dakpanklassen.

1 B-K/TL

LEERPARK
2 basis 2 kader

LEERPARK 
3 basis of
3 kader

2 TL

3 TL

2 havo

3 havo

4 TL LYCEUM 
4 havo

LYCEUM
2 vwo

1 TL/H(/V)
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Hieronder volgt een overzicht van de kosten van het huidige schooljaar.  Voor komend schooljaar 

zullen deze kosten voor het grootste gedeelte gelijk blijven. De kosten voor de boeken worden 

gesubsidieerd door de overheid en zullen dus niet aan u doorberekend worden.

Kosten

Daarnaast zullen de leerlingen zelf nog enige materialen aan moeten schaffen, waaronder een 

schooltas (die geschikt is voor een iPad), schrijfgerei, schriften, etui, leesboekjes voor Nederlands 

en tekenmateriaal. Exacte informatie ontvangen de aangemelde leerlingen voor de zomervakantie.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de  

administratie van de vestiging:

Telefoonnummer: 0172 – 589 765 

E-mail: admrijnwoude@scopescholen.nl

ONDERWERP LEERJAAR 1 LEERJAAR 2 LEERJAAR 3 LEERJAAR 4
Ouderbijdrage iPad € 100,- € 100,- € 100,- € 100,-

Rekenmachine € 13,25 x x x

Huur kluisje € 10,- € 10,- € 10,- € 10,-

Introductie & 
afsluiting

€ 110,-  
(incl. kamp) 

x  vmbo-tl € 249,- 
(incl. kamp)

x

Excursies & 
activiteiten

€ 40,- € 75,- € 40,- € 45,-

Vrijwillige 
ouderbijdrage

€ 50,-    € 50,-    € 50,-    € 50,-    

Totaal  € 323,25 € 235,00  € 449,00  € 205,00
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LESSENTABEL 
LEERJAAR 1

VMBO-B/K/T VMBO-T/H/(V)

NEDERLANDS 4 4

ENGELS 4 4

FRANS - 2

WISKUNDE 4 4

BIOLOGIE 2 2

AARDRIJKS-
KUNDE

2 2

GESCHIEDENIS 2 2

BEELDENDE 
VORMING

2 2

SPORT & 
BEWEGEN

3 3

LEVO 1 1

TECHNOLOGIE 2 2

LOB 1 1

RIJNWOUDE- 
UUR

2 2

TOTAAL  
AANTAL UREN 
PER WEEK

29 31

“Ik was snel gewend toen  
ik hier op school kwam.”

SanneSanne
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UITDAGEND 
ONDERWIJS  
MET DE IPAD

In ons onderwijs speelt ICT, naast de (werk)

boeken, een belangrijke rol. De iPad wordt 

in de lessen ingezet om het onderwijs 

nog uitdagender te maken om zo beter 

te kunnen inspelen op de individuele 

behoeften van de leerlingen. 

Op Groene Hart Rijnwoude werken we met 

een elektronische leeromgeving (ELO). 

Deze ELO biedt van alle vakken studie-

wijzers, instructievideo’s en opdrachten.

Tijdens de lessen technologie leren de leerlingen 

te werken met apps voor het maken en bewerken 

van afbeeldingen, muziek en video's. Ook leren de 

leerlingen om te gaan met eventuele gevaren die 

sociale media met zich meebrengen. Daarnaast 

bieden de vakken beeldende vorming en 

lichamelijke opvoeding online lesinstructie.
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VAKKEN IN  
DE BRUGKLAS 

Nederlands

beeldende vorming drama levensbeschouwelijke 
vorming

ICT-vaardigheden

bewegen & sport

aardrijkskunde wiskunde

biologie 

geschiedenis 

technologie

Engels Frans  
(alleen t//havo-klas)

9-3÷½+1
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5 tips
als je naar de brugklas gaat 

MAAK JE KAMER BRUGKLASPROOF
Als brugklasser krijg je straks te maken met meer huiswerk dan je op de 

basisschool gewend was. Dat is niet altijd leuk (‘t is ook weer geen ramp hoor, laat 

je niet bang maken), maar het hoort er gewoon bij. Wat het wél leuk kan maken is 

een fijne plek om je huiswerk te doen. Een goed bureau of stevige tafel, een stoel 

die lekker zit en voldoende plaats om je schoolboeken en schriften op te ruimen. 

Dus kijk je slaapkamer maar eens kritisch rond. Is jouw kamer brugklasproof?

LEER JE NIEUWE KLASGENOTEN  
ALVAST EEN BEETJE KENNEN
Heb jij je nieuwe klasgenoten al ontmoet? Op bijna 

alle middelbare scholen is er voor de zomervakantie al 

een kennismakingsmiddag met je nieuwe klas. Dit is 

ook bij ons het geval. In het begin is dat wat onwennig, 

omdat je elkaar nog niet kent, maar dat komt snel 

genoeg. Je kunt elkaar alvast volgen op social media.  

Als je na de vakantie elkaar dan weer tegenkomt,  

heb je gelijk iets om over te praten.

KOOP LEUKE SCHOOLSPULLEN DIE  
TEGEN EEN STOOTJE KUNNEN
Op de basisschool kreeg je je schriften en pennen van school. Op de 

middelbare school moet je ze zelf kopen. Dat is leuk, want nu kun je precies 

uitkiezen wat jou aanspreekt. Maar let wel goed op wat je koopt. Je spullen 

krijgen het zwaar te verduren in je schooltas. Ze moeten dus tegen een stootje 

kunnen. Je wilt geen schriften die na een week al uit elkaar liggen of lekkende 

pennen die inktvlekken geven op je boeken.

DE EERSTE DAG IS VOOR  
IEDEREEN SPANNEND
En dan breekt straks de eerste schooldag aan. Je zet 

de wekker voor de zekerheid een half uurtje te vroeg, 

pakt je tas nog maar een keertje opnieuw in en je 

haalt je fiets uit de schuur om voor het eerst naar je 

nieuwe school te fietsen. Spannend? Tuurlijk, maar 

stiekem ben je ook wel een beetje opgelucht dat je 

van huis kunt vertrekken, want je ouders lijken haast 

wel zenuwachtiger dan jij…(O ja, ze gaan een foto 

maken van hoe je wegfietst. Want dat doen ouders. 

Zelfs koning Willem-Alexander zet zijn dochters 

hoogstpersoonlijk op de foto op de dag dat ze voor 

het eerst naar de brugklas gaan. Dus zorg dat je  

haar goed zit…)

STA OPEN VOOR CONTACT, VRIENDSCHAP KOMT LATER WEL
Het kán hoor. Er zijn kinderen die gelijk op de eerste brugklasdag vrienden maken met wie ze de rest van 

hun leven bevriend zullen blijven. Maar meestal duurt het gewoon wat langer. Een week, een maand, een 

half jaar – maak je geen zorgen, het komt vanzelf. Wat je wél moet doen is open staan voor contact. Kruip 

dus niet in de pauze in een hoekje achter de kluisjes om in je eentje op je telefoon te gaan zitten pielen. 

Ga bij een groepje staan, zet je voeten stevig neer, recht je rug, kijk anderen in de ogen en probeer mee te 

doen met het gesprek (ook al vind je dat een beetje eng).

1.

2.

3. 4.

5.
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LEERLINGEN
aan het woord

Robine Robine 
""Rijnwoude is een goede school met Rijnwoude is een goede school met 
goede docenten. Ik kende al iemand goede docenten. Ik kende al iemand 
die hier op school zat, daarom had die hier op school zat, daarom had 
ik veel over de school gehoord. Mijn ik veel over de school gehoord. Mijn 
geschiedenisdocent is erg aardig. geschiedenisdocent is erg aardig. 

We kregen een opdracht over We kregen een opdracht over 
vrouwen in de geschiedenis, omdat vrouwen in de geschiedenis, omdat 
het in de geschiedenisboeken haast het in de geschiedenisboeken haast 

niet over vrouwen gaat.”niet over vrouwen gaat.”
Stefan Stefan 

"Het technologielokaal vind ik een "Het technologielokaal vind ik een 
cool lokaal. Een heel leuke opdracht cool lokaal. Een heel leuke opdracht 

was waterraket schieten. Een was waterraket schieten. Een 
flesje vastmaken, oppompen met een flesje vastmaken, oppompen met een 

fietspomp en dan schoot  fietspomp en dan schoot  
hij de lucht in."hij de lucht in."

Yassine Yassine 
"Mijn favoriete vak is gym, je kan lekker "Mijn favoriete vak is gym, je kan lekker 
bewegen en krijgt leuke opdrachten. In bewegen en krijgt leuke opdrachten. In 
de zomer gaan we met gym naar het de zomer gaan we met gym naar het 
zwembad, net als de sportvelden is dit zwembad, net als de sportvelden is dit 

vlakbij school."vlakbij school."
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Lisanne Muijzert  
“Ik ben Lisanne Muijzert en sinds een 

paar jaar geef ik aardrijkskunde op deze 

prachtige school. Toen ik voor het eerst 

op deze school terecht kwam in 2016 liep 

ik nog stage. Ik kwam echt terecht in een 

warm bad met lieve leerlingen en betrokken 

collega’s. Dit jaar ben ik klassencoach van 

een brugklas. Het is superleuk om deze 

nieuwe leerlingen wegwijs te maken op hun 

nieuwe school. De lessen aardrijkskunde zijn 

afwisselend in theorie en praktijk waardoor 

ik de leerlingen voor mijn vak hoop te 

enthousiasmeren.” 

COLLEGA’S
AAN HET WOORD

Roy Bakker  

“Mijn naam is Roy Bakker en ik geef natuurkunde. 

Daarnaast ben ik de klassencoach van een tweede 

klas. Als klassencoach probeer ik ervoor te zorgen 

dat iedereen zich prettig voelt op school en werkt 

aan zijn/haar leerdoelen. Bij natuurkunde (en andere 

vakken) proberen wij te zorgen voor afwisseling 

tussen leuke theorie- en praktijklessen. Zo hoef je dus 

niet altijd met je neus in de boeken, maar leer je ook 

door te doen. Dankzij de leuke lessen, activiteiten en 

feesten is Rijnwoude een school waar je je snel thuis 

zult voelen. Iedereen kent elkaar en staat voor elkaar 

klaar. Zo voelt het net als een grote familie. Hopelijk 

tot snel!

Bart Heikamp  
“Mijn naam is Bart Heikamp en ik geef op Rijnwoude het vak 

geschiedenis. Ook ben ik klassencoach van een derde klas. 

Inmiddels werk ik alweer tien jaar met veel plezier op deze 

school. Ik vind vooral de sfeer in de school erg prettig. Juist 

omdat Rijnwoude zo klein is, voel je je er snel thuis. Ik hoop 

dat je iets van deze sfeer hebt geproefd en misschien tot 

volgend jaar! "

Rowena van Buuren  
“Hallo, mijn naam is Rowena van Buuren. Ik geef Engels en 

ben klassencoach van een brugklas. Werken op Rijnwoude 

houdt voor mij in werken binnen een motiverende en 

collegiale school met leuke leerlingen! Letterlijk elke dag 

is anders en dat is ook wat mij zo aanspreekt als docent. 

Van elkaar leren, leerlingen leren van elkaar en van 

docenten, maar ik leer ook weer van de leerlingen.  

Dit vind ik ontzettend belangrijk en dit maak ik elke 

dag weer mee.”
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1. WAT IS DE GROOTTE VAN DE KLASSEN?  
HOE STELLEN JULLIE DE KLASSEN SAMEN? 
Wij streven naar een groepsgrootte van 28 leerlingen. Echter 

dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en op welk 

niveau de leerlingen binnenkomen. Zodra we alle gegevens 

binnen hebben, worden de klassen samengesteld. We 

proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen. 

Ook kijken we naar de basisschool, de ondersteuning en de 

woonplaats. 

2. WAT ZIJN DE SCHOOLTIJDEN?  
De eerste les begint om 8.25 uur en de laatste les is 

afgelopen om 15.55 uur. Uiteraard zullen de leerlingen niet 

dagelijks om 15.55 uur uit zijn. Dit varieert per klas. 

3. WAT DOEN JULLIE MET LESUITVAL? 
Zodra er een les uitvalt, zal deze opgevangen worden door 

een andere docent. Er wordt wel gekeken naar het tijdstip 

en de soort les die gegeven moet worden. Zo mag niet 

iedere docent sport geven i.v.m. de veiligheid. We streven 

ernaar om de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan. De 

brugklasleerlingen hebben in ieder geval geen tussenuren. 

4. HOEVEEL HUISWERK KAN MIJN KIND 
VERWACHTEN? 
Dit is per leerjaar verschillend. De indeling is ongeveer  

als volgt: 

•  vmbo-b/k/t-klassen zitten ongeveer 1 uur per dag aan  

 hun huiswerk;

•  vmbo-t/h/(v)-klassen zitten ongeveer 2 uur per  

 dag aan hun huiswerk.

5. WELKE LEERMIDDELEN GEBRUIKEN JULLIE 
EN HOE WORDEN DEZE IN DE LESSEN 
TOEGEPAST? 
Elke leerling heeft een iPad. Deze wordt ter ondersteuning in 

de lessen gebruikt. Bij sommige vakken staat het lesboek op 

de iPad en sommige vakken hebben daarnaast nog een ‘echt’ 

boek. Verder worden er opdrachten, instructies, leermethodes 

en motiverende werkvormen opgedaan. Daarnaast gebruiken 

de leerlingen het programma itsLearning. In dit programma 

staat hun agenda en worden per vak de ondersteunende 

materialen aangeboden. 

6. HOE WAARBORGEN JULLIE DE 
VEILIGHEID? 
Groene Hart Rijnwoude wordt door de leerlingen als een 

zeer veilige school ervaren. Dit wordt bevestigd door de 

verschillende enquêtes, die we jaarlijks afnemen. Door 

verschillende meetinstrumenten houden we de veiligheid 

in de gaten. Ook door middel van het contact met de 

klassencoach, de communicatie met ouders, de coach-uren 

en de oplettendheid van de docenten/conciërge proberen we 

hierop te letten. 

VEELGESTELDE
VRAGEN
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7. HOE IS DE COMMUNICATIE TUSSEN DE 
SCHOOL EN DE OUDERS GEREGELD? 
De communicatie met de ouders is voor ons heel belangrijk. 

Voor de leerlingen en ouders is de klassencoach het eerste 

aanspreekpunt. Daarnaast kan er altijd contact opgenomen 

worden met de vakdocent of teamcoördinator.

Algemene informatie verstrekken we door het ouderbulletin.                                                                  

Deze wordt een keer in de zes weken verstrekt via de mail. 

Het komt ook weleens voor dat we een brief per mail 

verzenden. Dit gaat dan over zaken die u snel moet weten. 

Voor leuke weetjes en excursies kunt u terecht op onze 

sociale media. 

8. WELKE EXTRA ONDERSTEUNING KUNNEN 
JULLIE BIEDEN? 
We hebben verschillende expertises in ons team die extra 

ondersteuning kunnen bieden. Daarbij kijken we of het nodig 

is om een OOP (Onderwijs Ontwikkel Plan) op te stellen. Dit 

wordt met u in overleg met de zorgcoördinator besproken. 

Het is per kind verschillend welke ondersteuning ze nodig 

hebben. Voor de leerlingen met dyslexie en dyscalculie 

hebben wij een steunkaart. Op deze kaart staat vermeld 

waar zij recht op hebben. Denkend aan tijdverlenging, 

hulpmiddelen, mondelinge toetsen, etc. We hebben op onze 

school een dyslexie- en dyscalculiecoach. 

9. HOE VERLOOPT DE DOORSTROOM  
NA 2 VMBO-KADER EN 3 HAVO?
Leerlingen die een vmbo-kader-advies krijgen, zullen na 

het tweede leerjaar hun onderwijs op de vestiging Leerpark 

vervolgen. Hier hebben ze de praktijklokalen die nodig zijn 

voor het examen. Leerlingen worden hierop voorbereid door 

in het tweede leerjaar een aantal praktijkuren te volgen.

Leerlingen met een havo-advies gaan na het derde leerjaar 

naar de vestiging Lyceum. De leerlingen worden hierop 

voorbereid door meeloopdag(en). 

10. WIJ ZIJN HET NIET EENS MET HET 
SCHOOLADVIES. WAT NU?
Uiteraard kunt u dit altijd aangegeven. Echter wij zijn 

verplicht het advies van de basisschool te volgen. De 

leerlingen zullen in een dakpanklas komen waardoor we na 

het eerste leerjaar het niveau in kaart hebben. In het tweede 

leerjaar zal uw kind op het juiste niveau starten.  

11. IK HEB MIJN KIND BIJ JULLIE 
AANGEMELD. WAT IS DE PROCEDURE NU?
Op onze website groenehartscholen.nl/over-ons vindt u de 

toelatingsprocedure van CSG Groene Hart. 
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VOORLICHTINGSFILM
Waar staat Groene Hart Rijnwoude voor? In een speciale informatievideo 

krijgt u informatie over ons onderwijs, onze visie en wat wij onze leerlingen  

te bieden hebben. 

De voorlichtingsfilm is te vinden op onze groep 8-pagina bij informatievideo 

voor ouders: groenehartscholen.nl/rijnwoude onder het kopje groep 8.

AANMELDEN
Enthousiast geworden? Dan volgt hier de route voor het aanmelden:

•  De basisschool heeft ons aanmeldingsformulier. Deze levert u bij de juf of  

 meester van groep 8 in. Zij zorgen ervoor dat wij de formulieren op tijd krijgen.

•  Het aanmeldingsformulier kunt u ook vinden op onze website: 

 groenehartscholen.nl/rijnwoude onder het kopje groep 8.

•  Het aanmeldingsformulier moet vóór 15 maart 2022 binnen zijn.  

 Daarvan krijgt u een bevestiging.

•  Voor de meivakantie ontvangt u bericht over de definitieve plaatsing.

18

Belangrijke 
zaken 
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EEN LEUKE TIJD
OP SCHOOL

ALGEMENE
CONTACT 
GEGEVENS
Groene Hart Rijnwoude

Sportparklaan 4

2391AX Hazerswoude-Dorp

Telefoonnummer: 0172-589765

E-mail: admrijnwoude@scopescholen.nl

Website: groenehartscholen.nl/rijnwoude
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ZIEN WE JE 
in het nieuwe schooljaar?
in het nieuwe schooljaar?

GROENE HART RIJNWOUDE
GROENEHARTSCHOLEN.NL


