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Hallo bijna-brugklasser! Pantarijn Rhenen is een toekomstgerichte, c
 reatieve
en gemoedelijke school. Bij ons op school zitten 257 leerlingen.
We zijn dus een vrij kleine school en hebben écht oog voor jou.
Leerlingen o
 mschrijven Pantarijn Rhenen als rustig, gezellig en voelen zich
dus echt thuis bij ons op school. Dat klinkt goed toch?
Op Pantarijn Rhenen werken we samen met jou aan je toekomst. We beginnen
al met uitdagende bijeenkomsten als je nog in groep 8 zit. Kom je uiteindelijk bij
ons op school, dan start je in de brugklas met een startweek, gevolgd door gratis
huiswerkbegeleiding en uitdagende extra lessen in ons StudyChallenge programma.
In dit magazine lees je alles over Pantarijn Rhenen. Het magazine is bedoeld voor
leerlingen – en natuurlijk ook een beetje voor hun ouder(s)/verzorger(s) – die een
kader-, mavo- of havo-advies hebben gekregen van de basisschool. Ben je op zoek
naar een toekomstgerichte, veilige en kleine school waar je je niveau kunt verhogen,
dan is dit jouw plek!
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HOE HELPEN WE
MET HET KIEZEN
VOOR DE JUISTE
SCHOOL?
Een school voor voortgezet onderwijs

Voor je ouder(s)/verzorger(s) organiseren

Wil jij samen met je klaskennismaken

uitkiezen. Dat is niet altijd makkelijk.

we ook infoavonden. Deze zijn op

met ons gave innovatielab?

We helpen je graag bij je keuze.

9 november 2021 en op 15 februari 2022.

Kaart dit dan vooral aan bij je juf of

Op vrijdag 14 januari 2022 is ons Open

meester! Lukt het jou en/of je ouder(s)/

Het volgen van minilessen of talentlessen

Huis. Het Open Huis is bedoeld voor jou

verzorger(s) niet om op één van deze

helpt al bij het krijgen van een goed beeld

én je ouders. Daarnaast ontvangen we

momenten k ennis te maken met onze

van de lessen bij ons op school.

schoolklassen in ons innovatielab. Dit

school? Dan kun je natuurlijk ook altijd

loopt via je basisschool.

een afspraak maken voor een persoonlijk

Op www.ikganaarpantarijn.nl/rhenen vind

“ Ik help altijd mee
in het innovatielab ’’

je de data en tijden van de mini- en
talentlessen. Via deze website kun je je

zien en doen er alles aan om jou te
helpen bij de juiste keuze!

TIMO

ook gelijk aanmelden.

Iedereen kent elkaar hier op
“
school, dat vind ik fijn
’’
EMMA

4

gesprek. W
 e laten je graag onze school

WIST
JE
DAT?

Onze leerlingen vaak langer
op school blijven om te
experimenteren in ons innovatielab?
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HOE HELPEN WE
JOU BIJ DE
OVERSTAP NAAR
HET VOORTGEZET
ONDERWIJS?
De overstap naar het voortgezet

SNEL NIEUWE VRIENDEN

PANTARIJN BASICS

STARTGESPREKKEN

onderwijs is een bijzonder moment.

Tijdens de StudyChallenge ontmoet je

Tijdens de eerste weken op Pantarijn

Aan het begin van het schooljaar is er

Voor jou, maar ook voor je ouder(s)/

al een aantal klasgenoten. Vervolgens

Rhenen volg je een introductieprogramma:

een startgesprek met jou, je ouder(s)/

verzorger(s). Op Pantarijn Rhenen zit-

starten we in de brugklas met een kennis-

Pantarijn Basics. Tijdens Pantarijn Basics

verzorger(s) en je coach. In dit gesprek

ten zo’n 260 leerlingen. De klassen zijn

makingsweek. In de kennismakingsweek

leren we je hoe de school in elkaar zit, we

sta jíj centraal. We hebben het over waar

niet zo groot en iedereen kent elkaar.

doen we allerlei opdrachten en uitdagin-

helpen je met je rooster, het plannen en

je goed in bent en wat je wilt leren. Zo

Onze leerlingen geven aan dit erg fijn

gen. Zo leer je elkaar en de school snel

organiseren, de instellingen op je laptop,

kunnen we jou, samen met thuis, goed

te vinden. Toch verandert er veel als je

en op een leuke manier kennen. Nieuwe

wie is wie en nog veel meer.

begeleiden in je schoolloopbaan.

naar het voortgezet onderwijs gaat. We

vrienden heb je dus zo gemaakt!

helpen onze leerlingen hier graag bij.

STUDYCHALLENGE
Om de overstap wat makkelijker te maken, kun je bij ons als je nog in groep 8 zit
al deelnemen aan de StudyChallenge.
In de StudyChallenge ontmoet je alvast
je toekomstige klasgenootjes. Voor de
zomer heb je dan al wat gezichten gezien
en dat maakt starten in de brugklas een
stuk makkelijker!
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“ We hebben
high-tech app
waar we mee aratuur
mogen werke
n ’’

HOE ZIET
PANTARIJN RHENEN
ERUIT?

Dit is aardrijkskundedocent meneer Zijlstra.
Lees zijn verhaal op blz. 16.

Pantarijn Rhenen zit in een karakteristiek gebouw. Maar eenmaal binnen zie je
dat we voorzien zijn van de meest moderne snufjes en leermiddelen!
Pantarijn Rhenen heeft 20 leslokalen en natuurlijk over een keigoedewifi-verbinding.
We hebben twee gezellig aula’s waar jij, samen met je vrienden en/of
vriendinnen, even lekker kunt ontspannen.

INNOVATIELAB
We beschikken over twee high-tech innovatielabs. In deze labs kun je naar hartenlust
experimenteren met onze robots, 20 3D-printers, een lasercutter, drones, greenrooms,
stickersnijders, T-shirt drukkerij, minicomputers (ardwine & raspberry pi), experimenteerkaarten Microbit, robotarmen, coderen en programmeren (codelab) en nog veel
meer. Genoeg te doen dus!

8

WIST
JE
DAT?

Je bij ons op school je eigen T-shirt
kunt ontwerpen en bedrukken?

Pantarijn Rhenen 2022
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ZO WERKT HET OP
PANTARIJN RHENEN

VEEL EXTRA
TOEKOMSTGERICHTE
ACTIVITEITEN

KEUZEMOMENT KLAS 2

Bij ons op school organiseren we veel

dan tijd om een profiel en keuzevakken te

extra activiteiten. Bijvoorbeeld op sportief,

kiezen. Dit klinkt allemaal misschien een

Pantarijn Rhenen is een gemoedelijke en kleinschalige school waar we er alles

cultureel en ICT-gebied, zoals sportdagen,

beetje ingewikkeld, maar dat is het niet

aan doen om jou het maximale uit jezelf te laten halen.

toneel-, dans- en muziekvoorstellingen,

hoor: wij begeleiden jou bij het maken van

We hebben veel aandacht voor de combinatie van theorie en praktijk.

het codelab (programmeren en coderen)

jouw keuze!

In klas 2 ga je een keuze maken voor een
leerweg: kader, mavo of havo. Ook is het

en talentlessen (dronefotografie, T-shirt

WELKE VAKKEN
KRIJG IK STRAKS?

EXTRA SPORT OF MVI
Wij vinden het belangrijk dat je zélf kunt

WAT WORDT JOUW NIVEAU
IN KLAS 3?

Je krijgt op het voortgezet ondewijs

kiezen hoe je toekomst er uit gaat zien

Welk niveau bij je past én wat jij aankunt,

een heleboel vakken, in allemaal

en daarom mag je in klas 1 al kiezen voor

is soms even aftasten. Wij dagen je in elk

verschillende lokalen én met het nodige

extra sport of Media, Vormgeving & ICT

geval tijdens de les uit om net een tandje

huiswerk.

(MVI). Dit mag trouwens ook in klas 2

bij te zetten, mits je dit aankunt en het ook

t/m 4. En als je wilt, kun je zelfs examen

bij je past.

De vakken die je bij ons op school krijgt

doen in deze vakken. Overigens staat de

zijn Nederlands, Engels, Wiskunde,

keuze voor een keuzevak niet meteen

Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie,

vast in het eerste jaar. Als je wilt, volg je

Lifestyle, Technologie, Natuur- en

het ene jaar MVI lessen en het andere

scheikunde, Frans (m/h), Kunst en

jaar extra sport. Zo flexibel kan het zijn!

bedrukken, filmen, fotograferen, etc.).

WIST
JE
DAT?

Lichamelijke Opvoeding.

We overwegen om in klas
3 ook basis aan te bieden?

Je krijgt bij ons les op twee niveaus:
mavokans (les op niveau kader en mavo)

Veel vakken zijn via een leer/werkboek,

en havokans (les op niveau mavo en

maar ook via een online lesprogramma

havo). Eind klas 2 bepalen we het niveau

op je eigen laptop.

voor klas 3 en 4. Op Pantarijn Rhenen kun
je eindexamen doen op kader en mavo

WIST JE DAT?

WIST
JE
DAT?
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We 2 uur extra sport
per week hebben?

Er op Pantarijn Rhenen veel
leerlingen doorstromen naar een
hoger niveau? Wij geven jou de kans
om te laten zien wat je kunt. Jouw
talent krijgt alle ruimte. In Rhenen
lukt het ongeveer de helft van de
kaderleerlingen uit klas 1 om zonder
vertraging het mavo-diploma te halen.
En daar zijn wij behoorlijk trots op!

niveau. Krijg je het advies havo? Dan ga
je naar Pantarijn Wageningen MHV - of
een andere school met de leerweg havo
in de omgeving. Krijg je het advies basis?
Dan kun je doorstromen naar Pantarijn
Wageningen VMBO, of een andere school
met deleerweg basis in de omgeving.

Pantarijn Rhenen 2022
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PRAKTISCHE KEUZEVAKKEN
IN 3 EN 4 MAVO

STAGE LOPEN

TRAJECTKLAS

In klas 3 en 4 van de leerweg kader be-

Vind je het lastig op school en kun je wel

Als je in klas 3 de leerweg mavo gaat vol-

TOEKOMSTGERICHTE
BEROEPSVAKKEN
IN 3 EN 4 KADER

paal je zelf waar je één dag in de week

wat extra hulp gebruiken?

gen, worden de keuzevakken uitgebreid

Ga jij de leerweg kader volgen, dan bepaal

stage gaat lopen. Zo kun je uitproberen

Daar hebben wij een speciale klas voor:

met het vak Dienstverlening & Producten

je in klas 3 en 4 welk beroepsvak het

of deze werkplek past bij jouw toekomst-

de trajectklas. Je coach – zo noemen wij

(D&P). Je kunt dan dus kiezen uit D&P,

beste bij je past. Op Pantarijn Rhenen heb

wensen. Ook ben je ongeveer één dag

een mentor – vraagt deze extra hulp voor

MVI en sport. Wij zijn overigens één van

je dan de keuze uit Media, Vormgeving &

per week praktisch bezig in het door jouw

je aan. In eerste instantie proberen we

de weinige scholen in Nederland waar

ICT, Dienstverlening & Producten, Zorg &

gekozen profielvak. Ga je de leerweg

je altijd gewoon in de les te helpen, maar

je ook met een praktijkvak examen mag

Welzijn en Economie & Ondernemen.Je

mavo volgen vanaf klas 3? Ook dan ga je

mocht dit niet voldoende zijn, dan kun je

doen. Best uniek dus!

kunt dan ook een keuze maken uit 16 (!)

stage lopen!

in de trajectklas terecht.



keuzevakken. Hier ga je er minimaal vier
van volgen.

WIST
JE
DAT?
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Pantarijn Rhenen alles in huis
heeft om jouw toekomst
vorm te geven?

“ Ik volg D&
Echt he P.
el erg l
e

uk ’’
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LEERLINGEN
AAN HET
WOORD

ONDERWIJSAANBOD
RHENEN EN DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN

Wie kan nou beter vertellen over onze school dan wijzelf?
Juist, onze leerlingen! In deze rubriek geven wij hen graag het woord.
Waarom heb je voor Pantarijn Rhenen gekozen?
Ik vind het fijn dat dit een kleine school is, waar je iedereen kent.

“

’’

Voor welke talentklas heb je gekozen? En wat vind je leuk aan je klas?
Ik heb gekozen voor Dienstverlening & producten. Ik vind dit namelijk
een hele afwisselende opleiding. 3D printen en lasersnijden vind ik ook echt tof!

“

DJAMEL

’’

Waarom heb je voor Pantarijn Rhenen
gekozen?
Ik heb deze school gekozen omdat het een
kleine school is en ze doen veel met de
laptop.

Waarom heb je voor Pantarijn Rhenen
gekozen?
Deze school is lekker klein, dus je
kunt de lokalen makkelijk onthouden en je
herkent snel alle docenten.

Voor welke talentklas heb je gekozen? En
wat vind je leuk aan je klas?
Ik heb voor de sportklas gekozen. Ik vind
het leuk want we gaan de Bergloop doen met
de sportklas, dat heeft mijn
coach al geregeld!

Voor welke talentklas heb je gekozen?
En wat vind je leuk aan je klas?
Ik heb MVI gekozen, omdat ik meer
met computers/laptops wilde werken. In
onze klas wordt veel gelachen, we hebben
veel lol met elkaar. Ook vind ik het fijn dat
ik een coach heb, dat ik iemand heb waar
je mee kunt praten.

“

’’

“

’’

Zou je andere groep 8 leerlingen adviseren
om voor Pantarijn Rhenen te kiezen?
Zeker weten! Het leuke aan Pantarijn
Rhenen is dat je snel je klasgenootjes kent en
je dus snel nieuwe vrienden maakt. Ook
vind ik het leuk dat er veel op de laptop
gedaan wordt.

“

’’

JORN
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5e klas
havo

“

’’

“

’’

Zou je andere groep 8 leerlingen
adviseren om voor Pantarijn Rhenen te
kiezen?
Ik vind de activiteiten hier erg leuk. Je
kan zien dat de school erg zijn best doet
voor ons.

4e klas
kader
D&P
(sport)

4e klas
Kader
E&O
(sport)

4e klas
Kader
MVI
(sport)

4e klas
kader
Z&W
(sport)

4e klas
mavo
(MVI/Sport/
D&P

4e klas
havo

3e klas
kader/basis*
D&P
(sport)

3e klas
kader/basis*
E&O
(sport)

3e klas
kader/basis*
MVI
(sport)

3e klas
kader/basis*
Z&W
(sport)

3e klas
mavo
(MVI/Sport/
D&P

3e klas
havo

2e klas
kaderkans
(MVI/sport)

2e klas
mavokans
(MVI/sport)

2e klas
havokans
(MVI/sport)

1e klas
kaderkans
(MVI/sport)

1e klas
mavokans
(MVI/sport)

1e klas
havokans
(MVI/sport)

“

’’

WIKTOR

*Ons voornemen is om in 2022-2023 te starten met basis in leerjaar 3.

Pantarijn Rhenen 2022
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DOCENTEN
AAN HET
WOORD

INFORMATIE VOOR
OUDER(S)/
VERZORGER(S)

Op het voortgezet onderwijs heb je niet één docent, maar meerdere.

Het voortgezet onderwijs: een grote

Met de juiste vorm van begeleiding zie

Voor bijna elk vak heb je weer een andere docent. Omdat wij een kleine school

stap voor kind én ouder(s)/verzorger(s).

je leerlingen opbloeien. Ze leren om

zijn, ken je de docenten snel. Een paar van onze docenten stellen zich al graag

Wij helpen daar graag bij! Ons team

het beste uit zichzelf te halen. Door uit

aan je voor!

bestaat uit gemotiveerde docenten en

te dagen met bijzondere activiteiten

ondersteuners. Wij zijn een creatieve,

zijn onze leerlingen gerichter bezig met

gemoedelijke en kleinschalige school.

hun toekomst. Om die reden zijn wij de

Bij ons op school zitten 257 leerlingen.

innovatielabs MVI en D&P gestart. Wij

Onze leerlingen ervaren onze school

zijn er namelijk van overtuigd dat door

als rustig, gezellig en voelen zich er

uit te dagen met de meest fantastische

écht welkom.

apparaten en middelen de drive om te

“

Ik ben Roel Arts, 25+2 jaar oud (34 dus)
en woon in Nijmegen. Ik geef op Pantarijn
Rhenen les in het vak Wiskunde.
Het leukste aan wiskunde vind ik dat
je dingen die heel lastig lijken, toch op
telossen zijn. En ik zal je laten zien:
wiskunde is heus niet zo moeilijk, ook al
denken veel mensen dat dit wel zo is!
Het is gewoon een kwestie van opletten,
vragen (durven) stellen en veel doen.

’’

ROEL ARTS |
DOCENT WISKUNDE

“

Hoi toekomstige Aardrijkskunde topper!
Mijn naam is Samme Zijlstra en ik ben
29 jaar. Ik geef het vak Aardrijkskunde
(en Maatschappijleer). Aardrijkskunde is
overal, juist dat maakt mijn vak zo leuk.
Bij het vak Aardrijkskunde neem ik je
mee op een ontdekkingsdocht over onze
planeet. Ik laat je zien hoe de aarde en
wereld in elkaar zit. Je maakt kennis met
verschillende landschappen en culturen.
Daarnaast gaan we samen nadenken
over onderwerpen die belangrijk zijn voor
de toekomst zoals klimaatverandering.
Met deze kennis probeer ik jullie voor
te bereiden op jullie toekomst als
wereldburger. Ga jij de uitdaging aan?

’’

“

Ik denk dat ik de leukste lessen van
de school mag verzorgen. In mijn lessen

Media Vormgeving en ICT daag ik jou
uit om met professionele software en
apparatuur de mooiste producten te
maken. Mijn doel is jouw creativiteit te
stimuleren. Ik hoop dat ik jou hier
mee mag helpen

’’

EDITH VAN DE BROEK |
DOCENT MEDIA VORMGEVING
& ICT
16

SAMME ZIJLSTRA |
DOCENT AARDRIJKSKUNDE

ontwikkelen wordt geprikkeld.
Omdat wij een kleinschalige school zijn,
kennen wij elke leerling. En zij ons ook. 

SLAGINGSPERCENTAGE

Dit maakt het ook gezellig op school. Onze

Wij doen er alles aan om onze leerlingen

leerlingen komen overal uit de omgeving;

met een diploma op zak naar huis te

vanuit de Heuvelrug tot Renkum en van

sturen. En dat is terug te zien in onze

Veenendaal tot de Betuwe. Zowel op de

sSlagingspercentage
lagingspercentages.

fiets als met het openbaar vervoer is onze
school goed en veilig bereikbaar. Onze

Schooljaar

kader

mavo

2016/2017

94%

86%

2017/2018

97%

94%

2018/2019

98%

94%

2019/2020

100%

98%

2020/2021

96%

94%

docenten zien het als een uitdaging om
leerlingen zo goed mogelijk te motiveren.

Benieuwd hoe Samme eruit ziet?
Zijn foto staat bovenaan blz. 8!

WIST
JE
DAT?

Er bij ons op school ongeveer
evenveel jongens als meiden
zitten?

Pantarijn Rhenen 2022
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OUDERRAAD

STARTGESPREKKEN

VEILIGE SCHOOL

Wij hebben een ouderraad die een aantal

Ieder schooljaar beginnen wij met

Pantarijn Rhenen is volgens onze

GEZONDE EN
ACTIEVE SCHOOL

keer per jaar bij elkaar komt om te praten

startgesprekken. De leerling brengt in

kwaliteitsonderzoeken een zeer veilige

Wij zijn een gezonde en actieve school.

over beleid van onze school. Ook zijn zij

beeld wat zijn of haar kwaliteiten zijn en

school. Dit komt onder andere omdat

We hebben meerdere watertappunten

actief bij activiteiten, zoals schoolfeesten

aan welke competenties hij of zij wil

we problemen direct oppakken. In de

met gekoeld water en we bieden gezonde

en diplomering.

gaan werken. Samen met de ouder(s)/

mentorlessen is veel aandacht voor het

alternatieven aan voor de gangbare 

verzorger(s) en de mentor is er een

groepsproces waarbij het voorkomen van

populaire drankjes. In de kantine

LEERLINGENRAAD

driehoeksgesprek waarbij de leerling de

pesten hoog op de agenda staat.

verzorgen onze leerlingen de catering

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit

regie heeft. Zo is er een goede start van

tijdens de pauzes. Hier ligt de focus

klas 1 t/m 4. De leerlingenraad isbetrokken

elk schooljaar.

op v erantwoorde broodjes en gezonde

bij het organiseren van de schoolfeesten

snacks. Ook is ervoldoende mogelijkheid

en andere activiteiten. Ook denkt de raad

RAPPORTEN

voor beweging. Op het schoolplein

mee over inrichting van de school en wordt

Een rapport is eigenlijk ouderwets.

kunnen leerlingen tafeltennissen en

zij betrokken bij het schoolbeleid.

Tegenwoordig zie je in Magister altijd hoe

basketballen. En in de vakken Lifestyle

je ervoor staat. Omdat goede prestaties

en Sport besteden we veel aandacht aan

gevierd mogen worden, vinden we het

een gezonde levensstijl.

WIST
JE
DAT?

Je bij ons op school ook je
eigen bedrijf mag starten en je
high-tech apparatuur in onze
innovatielabs mag gebruiken?

toch goed om hierbij een paar keer per
jaar stil te staan. Daarom geven we drie

HANDIG GEDRAG

keer per jaar een rapport mee naar huis.

Respect en verdraagzaamheid zijn onze
kernwoorden bij het leren en samen zijn
in de school. Iedereen is uniek en mag

18

STEENTJE BIJDRAGEN

zijn wie hij of zij is, ongeacht sekse,

Onze docenten zien het als een uitdaging

geloof, huidskleur en seksuele oriëntatie.

om leerlingen zo goed mogelijk te motiveren.

In onze lessen sturen we daarnaast op

Met de juiste vorm van begeleiding zie

‘handig schoolgedrag’: het in orde hebben

CONTACT MET SCHOOL

je leerlingen opbloeien en het beste uit

van s pullen, huiswerk en het actief

Wij sturen regelmatig een digitale

meedoen in de les.

nieuwsbrief. Zo bent u continu op de

zichzelf halen. Door uit te dagen met

OUDERAVONDEN

bijzondere activiteiten zijn leerlingen

Er zijn meerdere ouderinformatiemomenten

hoogte welke activiteiten er op school

gerichter bezig met hun toekomst. Om die

gepland om op school met de mentor en

plaatsvinden. Voor ouder(s)/verzorger(s)

reden zijn wij de innovatielabs MVI en D&P

leerling de voortgang te bespreken. Wij

gestart. Wij zijn er namelijk van overtuigd

beginnen met het startgesprek en verderop

dat door uit te dagen met de meest

in het jaar zijn er nog twee ouderavonden.

leggen ze het net zo lang uit totdat je
het wel snapt

fantastische apparaten en middelen de

Uiteraard is (extra) contact met de mentor

drive om te ontwikkelen wordt geprikkeld.

of het zorgteam altijd mogelijk, indien nodig.

EVI

De leraren zorgen dat je alles
“begrijpt.
Als je het niet begrijpt,

is de coach de eerste contactpersoon.

’’

staan, ontvangen we bezoek altijd op

Omdat onze docenten vooral voor de klas
afspraak. Een afspraak maken kan per
e-mail of telefonisch.

Pantarijn Rhenen 2022
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BEGELEIDING VAN
LEERLINGEN

ANTI-PESTBELEID

VERTROUWENSPERSOON

In de lessen - maar ook erbuiten - is veel

Het kan voorkomen dat een leerling

aandacht voor het voorkomen van

met problemen worstelt waar hij/zij niet

pesten. Wij hebben een anti-pestprotocol

uitkomt. De leerling kan zelf, of via

Wij helpen onze leerlingen graag. Een goede begeleiding is van essentieel belang

opgesteld waar wij actief mee werken.

tussenkomst van de mentor, een gesprek

voor alle leerlingen. En voor leerlingen die op school tussen wal en schip dreigen

Het is meer dan alleen papier, het gaat

aangaan met de vertrouwenspersoon.

te raken, kan een goede begeleiding het verschil maken met op de rit blijven of

om het doen en laten van en met elkaar

Deze luistert, geeft a
 dviezen en kan ook

ervan afdwalen.

in de school. Op Pantarijn Rhenen gaan

bemiddelen.

we op een eerlijke en respectvolle manier

COACH

ZORGTEAM

met elkaar om. Is dit niet het geval, dan

De coach houdt de voortgang van een

Ons zorgteam bestaat uit een

grijpen we snel in. Ouders en leerlingen

leerling goed in de gaten. Op het gebied

zorgcoördinator, een orthopedagoog en

geven aan dat onze aanpak werkt en

van leren, maar ook op sociaal en

een teamleider. Samen o
 rganiseren zij

dat we daarmee een zeer sociaal veilige

emotioneel functioneren.

de ondersteuning en begeleiding van

school zijn.

leerlingen. Samen met de coaches
maakt het zorgteam het mogelijk om
iedere leerling de zorg en aandacht te
geven die nodig is om een mooie
toekomst tegemoet te gaan.
Het kan voorkomen dat een leerling met
problemen worstelt waar hij/zij niet uitkomt.
De leerling kan zelf, of via tussenkomst
van de mentor, een gesprek aangaan met

TRAJECTKLAS

de vertrouwenspersoon. Deze luistert,

In de trajectklas bieden we extra onder-

geeft a
 dviezen, maar kan ook bemiddelen.

steuning voor zaken die tijdens de les
niet goed door de docent kunnen worden
vormgegeven. Dit kan per leerling anders
zijn. Vaak bezoekt een leerling op
afspraak de trajectklas. Soms een deel
van de les (bijvoorbeeld na de uitleg) en
soms hele lessen. De trajectklas is altijd
tijdelijk van aard en helpt voordat er
problemen kunnen ontstaan.
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Ik vind Pantarijn Rhenen een
“
fijne school. De school zelf is niet
heel groot en de docenten zijn
super aardig

’’

KAY

WIST
JE
DAT?

Er voor iedere schoolvakantie
een leuke activiteit
aangeboden wordt?
Zoals bijvoorbeeld een disco,
Halloweenfeest, kerstgala,
filmavond of een sportdag.

OVERIGE PANTARIJN LOCATIES

WIST
JE
DAT?

Er ook steeds meer leerlingen uit
Veenendaal voor Pantarijn Rhenen
kiezen?

WAGENINGEN MHV
Zoek jij een school met uitdagend onderwijs, vrijheid om zelf keuzes te
maken en veel activiteiten? Dan ben je bij de locatie Wageningen MHV aan
het goede adres! Hier krijg je eigen verantwoordelijkheid voor de dingen die je
doet. Dat geldt voor het onderwijs zelf - de manier waarop je de stof aanpakt
en leert - maar ook voor de vele activiteiten die naast de lessen plaatsvinden.
Je kunt een diploma halen voor mavo, havo, VWO of gymnasium.

WAGENINGEN VMBO
In een veilige en kleinschalige omgeving moedigen we je aan volop gebruik
te maken van je talenten. Je leert hier door te doen; er is dan ook veel aandacht voor de combinatie van theorie en praktijk. Op de locatie
Wageningen VMBO volg je de leerweg basis, kader of kader plus (stroomt
door naar mavo). Speciaal en uniek aan deze locatie is ‘De Brug’: een kleine
klas die de overstap naar het voortgezet onderwijs makkelijker maakt.

WAGENINGEN PRO
Wil jij graag leren door dingen te doen en uit te proberen? Dan is de locatie
Wageningen PRO (praktijkonderwijs) echt iets voor jou! Hier ben je praktisch
bezig, ontdek je waar je goed in bent en leer je een heleboel vaardigheden.
Van ons krijg je extra veel steun en begeleiding. Zo helpen we je op weg naar
werk of een vervolgopleiding en bereiden we je voor op een zelfstandig leven.

MEER WETEN?
We hopen dat je dankzij dit magazine een goed beeld hebt van onze school.
Wil je meer weten, langskomen of heb je een specifieke vraag?
Neem dan gerust contact met ons op!

KESTEREN
Regelmaat, kwaliteit en herkenbaarheid in een modern jasje. Dat is Pantarijn
Kesteren. Een kleinschalige en gezellige school waar je de ruimte krijgt om
jouw niveau en talenten te ontdekken, om zo het beste uit jezelf te halen.
Op de locatie Kesteren worden naast de mavo ook de onderbouw vmbo basis/
kader en havo/vwo aangeboden.

ISK
De internationale schakelklas is dé plek voor nieuwkomers in Nederland.
Leerlingen tussen de 12 en 18 jaar leren er Nederlands. Hier leggen ze de
basis om in het Nederlandse onderwijs te kunnen instromen.

PANTAGORA
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PantAgora is dé plek voor leerlingen van 10-14 jaar die nieuwsgierig zijn,
en die zelf willen ontdekken wat er in de wereld allemaal te ontdekken valt!
PantAgora is een gezamenlijk initiatief van het primair en het voorgezet
onderwijs in Wageningen.

Nieuwe Veenendaalseweg 137
3911 MG Rhenen

Locatiedirecteur
Roel Werner

0317 – 612 515

Teamleider
Herman Bremer

rhenen@pantarijn.nl
www.pantarijn.nl
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