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VOORWOORD
Dit magazine van Pantarijn MHV is speciaal voor jou! We geven je hierin
informatie over wat je bij ons op school kunt leren, beleven en meemaken.
Pantarijn MHV is een mooie, gezellige en grote school voor mavo, havo, VWO
en gymnasium. Bij ons ga je in een goede en ﬁjne (werk)sfeer ontdekken wat
het beste bij je past in jouw ontwikkeling.
Ben je op zoek naar een school die jou een brede ontwikkeling biedt? Zoek je een
school met uitdaging en waar je nieuwe dingen kan leren die bij jou passen?
Dan is Pantarijn MHV de goede school voor jou!
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HOE KIES IK EEN
SCHOOL VOOR
VOORTGEZET
ONDERWIJS?
Hoe kies je nou ‘de juiste’ school?

De thema’s zijn: Sport & Lifestyle, Kunst

Die keuze is niet altijd makkelijk.

& Cultuur, Taal & Wereld en Wetenschap

We helpen je er graag bij.

& Technologie.Naast de proeflessen zijn
er informatiebijeenkomsten voor jouw

Om te bepalen of Pantarijn MHV de juiste

ouder(s)/verzorger(s). Uiteraard is

school is voor jou organiseren we een

er ook een Open Huis.

open huis en daarnaast verschillende
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proeflessen. Dat doen we op vier

Meer informatie over proeflessen,

verschillende dagen. Elke dag heeft een

informatiemomenten en ons

ander thema zodat je kan meedoen met

Open Huis vind je op onze website

wat het beste bij jou past.

www.ikganaarpantarijn.nl. Voor de

Natuurlijk mag je ook met meerdere

proeflessen moet je je aanmelden. Ook

dagen of op meerdere niveaus meedoen

dat lees je op onze website. Daar vind je

als je dat leuk vindt.

ook meteen de inschrijfformulieren.

WAT VERANDERT
ER OP HET
VOORTGEZET
ONDERWIJS?
De overstap naar het voorgezet onderwijs is vaak spannend. Voor jou, maar ook
voor je ouder(s)/verzorger(s). Wij bij Pantarijn MHV zijn erg trots op de ﬁjne en
goede sfeer bij ons op school. De school is groot, maar leerlingen voelen zich
veilig en gezien. Door de docenten, maar ook door elkaar.

BIJ EEN BEKENDE IN DE
KLAS? DAT KAN!

In klas 1 en 2 heb je een vaste klas en

Omdat het spannend is om naar een

leslokaal. Sommige lessen zijn in de

nieuwe school te gaan, kan je aangeven

school, maar er zijn ook lessen buiten

bij wie jij graag in de klas zou willen. Het

school, zoals op de sportvelden van

kan een fijn gevoel zijn als je al iemand

De Bongerd of in onze leertuin.

wissel je elk uur van vak, docent en

(goed) kent in je nieuwe klas. Of als je
bijvoorbeeld samen naar je nieuwe school
kan fietsen. Dat maakt het toch net een

INTRODUCTIEPROGRAMMA
BRUGKLAS

stukje makkelijker, of niet?
Om goed te kunnen starten, maak je voor

EEN MENTOR EN
WISSELINGEN QUA VAK,
DOCENT EN LESLOKAAL

de zomervakantie al kennis met je nieuwe

Je krijgt bij ons een mentor die je helpt

je na de vakantie op school te wachten

om je goed thuis te voelen op school en

staat. In de eerste schoolweek doe je

die samen met jou en je klasgenoten

mee aan het introductieprogramma met je

zorgt voor een fijne sfeer in de klas.

klas. Je leert dan hoe de school in elkaar

klasgenoten en je mentor. Op die manier
heb je al een beetje een idee van wat
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zit. We helpen je om de weg te vinden

DRIEHOEKSGESPREK

in het gebouw, je leert hoe je lesrooster

Samen met je ouder(s)/verzorger(s) en

werkt, hoe je huiswerk kan plannen en je

mentor heb je het in een driehoeksge-

laptop gebruikt voor schoolwerk en welke

sprek over jouw kwaliteiten en waar je

mensen op school voor jou belangrijk zijn.

beter in wilt worden. Zo kunnen wij jou,
samen met je ouders, goed begeleiden

NIEUWE SCHOOL,
NIEUWE VRIENDEN

in je schoolloopbaan en houd jij steeds

In de eerste weken besteedt je mentor

je je nog meer in kan en wil ontwikkelen.

veel aandacht aan kennismaken met
elkaar. Je maakt dus snel nieuwe
vrienden!
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inzicht in hoe je al gegroeid bent en waar

HOE ZIET
PANTARIJN MHV
ERUIT?
Pantarijn MHV is een moderne en

een goed wifi-netwerk. In 2022 kun je niet

kleurrijke school. Ons gebouw is heel

zonder natuurlijk!

overzichtelijk.

SCHOOLPLEIN
Pantarijn MHV is verdeeld over vier

Ons Eco-team heeft het schoolplein flink

verdiepingen waarop de verschillende

aangepakt met beplanting en ecologische

vakken zoveel mogelijk geconcentreerd

aanpassingen. En door het sportteam is

zijn. Er is een grote multifunctionele

er een Multicourt gebouwd met een shor-

ruimte en een studiehuis met een media-

trackbaan en een pannaveld. Er is ook

theek.En natuurlijk is er een lift.

een klim/oulderwand en obstacle onder-

De school heeft moderne leslokalen en

delen.

Pantarijn MHV 2023
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ZO WERKT HET OP
PANTARIJN MHV
Pantarijn MHV is een school met

Ook is het mogelijk om examen te doen

uitdagend onderwijs, vrijheid om zelf

in de vakken Kunst, Muziek, Filosofie en

keuzes te maken en veel activiteiten.

Informatica.

Door maatwerk krijg je eigen verantwoordelijkheid voor de dingen die je

INTERNATIONALISERING

doet. Dat geldt voor het onderwijs zelf

Onze school organiseert verschillende

- de manier waarop je de stof aanpakt

internationale projecten waaraan je mee

en leert - maar ook voor de vele

kunt doen. Heb jij interesse in het

activiteiten die naast de lessen

buitenland of heb jij een internationale

plaatsvinden.

mindset? In de 2e of 3e klas kun je bijvoorbeeld deelnemen aan een van onze

WELKE VAKKEN KRIJG IK
STRAKS?

uitwisselingen met Frankrijk, Duitsland of

Op Pantarijn MHV kun je bijna alle

het ontdekken van elkaars cultuur,

vakken volgen die het voortgezet

samenleving en vrijetijdsbesteding

onderwijs biedt. In de onderbouw

centraal staan. Je verblijft tijdens de

hebben we daar ontmoetingsonderwijs

uitwisseling ongeveer een week bij jouw

aan toegevoegd. En in de bovenbouw

‘partner’ in zijn/haar gezin in het buiten-

cultuurgeschiedenis. Op het gymnasium

land. Wanneer de leerlingen uit het

kun je natuurlijk de klassieke talen Grieks

buitenland naar Wageningen komen,

en Latijn volgen.

logeert jouw ‘partner’ ook een week bij jou

Hongarije. Dit zijn uitwisselingen waarbij

thuis.

ECOSCHOOL
Vind jij duurzaamheid belangrijk? Wil jij je
inzetten voor een duurzame wereld?
En vind jij ook dat dit begint bij onze eigen
school? Dan ben jij bij Pantarijn MHV
helemaal op je plek. Onze leerlingen uit
8

het eco-team werken hard aan het

tuin over planten, de bodem en hoe

verduurzamen van onze school en het

planten en dieren met elkaar samenleven.

bewust maken van onze leerlingen op het

Ook leer je hoe je zelf planten kunt

gebied van duurzaamheid. We doen dit

kweken en doe je onderzoek. Bij bijvoor-

met behulp van het eco-school project en

beeld verzorging ga je koken met de

hebben al een bronzen medaille behaald.

groenten en kruiden die je zelf in de tuin

Samen leren we en denken we na over

hebt gekweekt en bij beeldende vorming

duurzaamheid en alle aspecten die

maak je kunst ín de tuin of misschien

daarbij horen. De leerlingen van het

zelfs met producten úit de tuin! In ons

eco-team staan daarbij zélf aan het roer

heerlijke buitenlokaal kun je uitleg krijgen

en bepalen waar we mee aan de slag

van je docent, maar ook bijvoorbeeld in

gaan.

een fijne omgeving lekker aan je
opdrachten werken. In latere jaren heb

LEERTUIN EN BUITENLOKAAL

je misschien wel filosofielessen rond het

Op een paar minuutjes lopen van onze

kampvuur, ontwikkel je bij informatica een

school bevinden zich de tuin en het

informatiesysteem voor de bijenkast, of

buitenlokaal. In deze tuin zul je tijdens je

doe je bodemonderzoek bij aardrijkskunde.

hele schoolcarrière vaak komen, en zeker

Je kunt het zo gek niet bedenken, of het

in de eerste klas. Bij biologie leer je in de

kan in de tuin!

WIST
JE
DAT?

Eén van onze docenten in 2020 de prijs voor
meest duurzame docent van Nederland heeft
gewonnen? En ook vorig jaar vielen we in de
prijzen! Deze keer nummer 2.

Pantarijn MHV 2023
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TIP: Lijkt het je leuk om meer te doen in

schooljaar. Ook de Spelgroep waarin

de tuin? In het P-uur in de tuin kan je mee

leerlingen van alle leerjaren zitten, werkt

helpen met ontwerpen, aanleggen,

in deze periode aan een toneelstuk. Je

bouwen, planten en oogsten: samen

kan ook meedoen aan het schoolorkest:

bedenken we hoe het er uit moet gaan

de Pantarini’s. Zij geven concerten en

zien en elke donderdagmiddag kan je

uitvoeringen op school en daarbuiten.

aansluiten bij de Tuinclub.

SPORTKLASSEN

EXTRA LES IN
VREEMDE TALEN

Leerlingen uit alle eerste en tweede

Vind je vreemde talen erg leuk? Dan kun

klassen kunnen zich voor de sport-Xtra

je in de bovenbouw extra lessen volgen

groepen aanmelden. In deze sportklassen

in de vakken Duits (Goethe), Frans (Delf)

zitten leerlingen van mavo, havo, VWO en

en Engels (Cambridge). Als je de speciale

gymnasium. Je krijgt er niet alleen maar

taallessen gevolgd hebt en een examen

sportles, maar leert ook meer over de

hebt gedaan, ontvang je hier ook een

theorie die bij verschillende sporten hoort.

internationaal certificaat van.

Je maakt kennis met sporten die niet in
de gewone sportlessen aan de orde

PQ-UREN

komen. Zoals bijvoorbeeld skaten, skiën,

Bij ons op school bepaal je twee lesuren

mountainbiken of rugby.

in de week helemaal zelf. Deze keuze

Samen met je docent of een sportspe-

maak je voor een half jaar en dit doe je

cialist ga je meer op de details van een

twee keer per jaar. Je kunt ervoor kiezen

sport in. Je probeert daarin dan ook echt

om extra aandacht te besteden aan een

beter te worden. In de tweede klas gaat

vak dat je moeilijk vindt. Dan kies je voor

de sport-Xtra groep drie dagen op Water-

de zogenaamde Q-uren. De Q staat voor

sportkamp.

Queze en dit is bijvoorbeeld extra vakondersteuning voor Nederlands of wiskunde
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MUZIEK EN THEATER

of ieder ander vak. Wil je je juist verdie-

Op Pantarijn MHV gebeurt veel met

pen of wil je nieuwe dingen leren per-

kunst, muziek en theater. We hebben veel

soonlijk? Dan kies je voor P-uren. De P

culturele activiteiten. Als je in klas 1 zit,

staat voor Pantarijn en dit is bijvoorbeeld

kan je meedoen aan een eigen muziek-

extra sport of Engels leren aan de hand

theaterproject, met uiteindelijk een

van Engelstalige muziek of een cursus

voorstelling in de tweede helft van het

Chinees voor beginners.

TIP: Nieuwsgierig geworden naar wat er

LOB LESSEN

allemaal te doen is qua PQ-uren?

Een belangrijke taak van het onderwijs

Kijk dan eens op de website

is om, naast je vakken, jou te helpen op

www.pqpantarijn.nl.

zoek te gaan naar wie je bent en wat je
wilt. Je bent daar nooit mee klaar, maar je

PANTARIJNWEEK

bent altijd bezig om te kijken wat je

Een week per jaar gaan we anders leren

belangrijk en interessant vindt. Dat doe je

dan de lessen op het rooster. Er komen

bij LOB (Loopbaan Ontwikkeling en

excursies en er zijn gastlessen. Deze

-Begeleiding) en daar ben je zelf actief

lessen hebben te maken met talenten die

mee bezig door middel van allerlei

je in een gewone lesweek minder gebruikt

verschillende opdrachten. LOB is geen

op school. Er zijn veel doe-activiteiten

apart vak. Er zijn dus ook geen aparte

in deze week en er is een fantastische

LOB-lessen, maar er zal aandacht aan

afsluiting voor de hele school. De

besteed worden tijdens de mentorlessen

Pantarijnweek is altijd een groot succes!

en vaklessen.

Pantarijn MHV 2023
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MAVO, HAVO, VWO
OF GYMNASIUM?
Welke opleiding past bij jou en waar

In de bovenbouw kies je voor het niveau

voel jij je prettig bij? Bij ons op school

dat bij je past. Je wordt bij die keuze

krijg je in elk geval uitdagend les om

geholpen en begeleid door je mentor.

optimaal te presteren.

De niveaus zijn:
• Mavo

In de onderbouw geven we les op

• Havo

verschillende niveaus:

• VWO

• Mavo
• Mavo/havo

Op Pantarijn MHV kan je na je examenjaar

• Havo/VWO

doorstromen van mavo naar havo en van

• Gymnasium

havo naar VWO. Doorstromen van het ene
naar het andere niveau kan natuurlijk wel
pas als je daadwerkelijk je diploma hebt
gehaald. En omdat je ons dan al kent, is
het fijn om een hoger niveau te kunnen
doen op dezelfde school.
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HOE STROOM IK DOOR OP
PANTARIJN MHV?
Omdat je op Pantarijn MHV mavo, havo, VWO en gymnasium kan doen, kan je ook vrij
eenvoudig doorstromen. Bijvoorbeeld van de mavo naar de havo of van de havo naar
het VWO. In dit schema is dat goed te zien:

Pantarijn MHV 2023
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INTERVIEW:
DOCENT SASKIA
VERTELT
Aardrijkskundedocent en mentor
Saskia stelt zichzelf voor en vertelt hoe
het er bij Pantarijn MHV aan toegaat.

WAAROM WERK JE BIJ
PANTARIJN MHV?
“Ik heb tijdens mijn studie stage

HEBBEN LEERLINGEN INVLOED OP JOUW LESSEN?
EN ZO JA, HOE DAN?
“Soms wel, als leerlingen bijvoorbeeld
aangeven dat ze meer tijd nodig hebben.
Ik probeer zoveel mogelijk te peilen wat
de leerlingen nodig hebben.”

gelopen op Pantarijn. Ik ben daarna
hele fijne school om op te werken. Als

WELKE VRIJHEID KRIJGEN
LEERLINGEN IN JOUW KLAS?

docent heb je veel vrijheid binnen je

“Leerlingen mogen soms muziek luiste-

lessen. Het contact tussen docenten en

ren als ze zelfstandig werken, kiezen aan

leerlingen is informeler dan ik gewend

welk hoofdstuk ze gaan werken of bijvoor-

ben van andere scholen. Dit zorgt voor

beeld het moment van de toets kiezen.

ontzettend leuke lessen, maar ook voor

Dit verschilt wel per klas. Ook hier kijk ik

leuke gesprekjes buiten de lessen.”

wat leerlingen nodig hebben.”

WELK VAK GEEF JE?

VRAAG JE VAAK WAT DE KLAS
VINDT VAN JOUW LESSEN?

nooit meer weggegaan. Ik vind het een

“Ik geef Aardrijkskunde.”

HOE SPREKEN DE
LEERLINGEN JOU AAN?
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“Ik hoop dat leerlingen het idee hebben
dat ze altijd feedback kunnen geven.
Ik geef aan dat de leerlingen altijd eerlijk

“Leerlingen spreken mij aan met ‘jij’ en

kunnen zijn en dat ik dat ook erg

‘Saskia’.”

waardeer.”

WELKE EIGENSCHAPPEN
HEBBEN LEERLINGEN OP
PANTARIJN OVER HET ALGEMEEN?

verdrietig zijn om heel andere dingen dan

“Leerlingen zijn enthousiast en komen

die dat wel kan.”

school. Ik probeer mijn mentorleerlingen
altijd te helpen. Soms kan ik dat niet en
dan gaan we samen op zoek naar iemand

vaak met plezier naar school en zijn
open, eerlijk en erg sociaal naar elkaar en
docenten.”

WAAR HELP JIJ MENTORLEERLINGEN VAAK MEE?

BEN JE WEL EENS TROTS OP
LEERLINGEN? OVER WAT ZE
DOEN OF BEREIKEN?
“Ik zie iedere dag moedige leerlingen. Ik
ben trots op alle leerlingen in alles wat ze

“Met heel veel verschillende dingen.

op een dag doen. Voor de één is het een

Soms heeft een mentorleerling je nodig

hele stap om een presentatie te geven.

omdat het niet goed gaat op school,

Voor de ander is de tocht naar school al

maar soms help ik ook leerlingen die

heel moedig.”

Pantarijn MHV 2022
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SCHOOLTIPS!
We hebben onze leerlingen naar tips
gevraagd. Met deze tips ga jij straks

5 Niet rennen in de school of tikkertje
doen, dat ziet er een beetje gek uit.

goed voorbereid naar school.
6 Goed plannen! En begin op tijd met
1 Wees jezelf!
2 Praat met leerlingen die je nog niet

leren, dus niet een dag van tevoren.
7

kent, zo maak je snel nieuwe vrienden.

Als je het moeilijk vindt om je huiswerk
op tijd af te krijgen, ga dan naar je
mentor en trek aan de bel. Je mentor

3 Doe meteen aan het begin van het

kan je helpen om dit goed op de rit te

schooljaar je best, dan heb je het aan

krijgen.

het eind van het jaar niet megadruk.
8
4 Houd goed je agenda bij, dat kom je
niet voor verrassingen te staan.
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Pak ’s avonds al je tas in, dat scheelt
tijd en gestress in de ochtend.

OVERIGE PANTARIJN LOCATIES
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.

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.

RHENEN
Een veilige, kleinschalige omgeving waar we er alles aan doen om jou naar
een hoger niveau te brengen. Voordat je daadwerkelijk begint, bieden we je
zes bijeenkomsten aan zodat je alvast kan wennen. Bij ons volg je modern
toekomstgericht onderwijs met veel aandacht voor de verbetering van
leervaardigheden, loopbaanoriëntatie, maar ook omgangsvormen, normen en
waarden. In Rhenen is alles in huis om vorm te geven aan je toekomst.
Je volgt de leerweg vmbo-kader of mavo.

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
PantAgora is dé plek voor leerlingen van 10-18 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.

Pantarijn MHV 2023
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INFORMATIE
VOOR OUDER(S)/
VERZORGER(S)
Het voortgezet onderwijs: een grote stap voor kind én ouder(s)/verzorger(s).
Wij helpen daar graag bij! Ons team bestaat uit gemotiveerde docenten en
ondersteuners.

SLAGINGSPERCENTAGE

kan hij/zij lid worden van de leerlingenraad.

Wij doen er alles aan om onze leerlin-

De leerlingenraad heeft een belangrijke

gen met een diploma op zak naar huis

taak. De raad doet voorstellen aan bijvoor-

te sturen. En dat is terug te zien in onze

beeld de locatieleiding om bepaalde zaken

slagingspercentages.

op school te verbeteren. De leerlingenraad
is ook altijd betrokken bij sollicitaties en

Slagingspercentage

beoordelingen van nieuwe docenten.

mavo

havo

VWO

2019

95%

88%

95%

2020

100%

97%

100%

OUDERPARTICIPATIE

2021

98%

84%

94%

Als u als ouder/verzorger graag
betrokken wilt zijn bij onze school, dan

2022: de examens waren nog niet afgerond bij het

kunt u lid worden van onze ouderraad.

uitbrengen van dit magazine.

Wij vinden het fijn als ouders problemen
en kansen signaleren en meedenken met

Verder zijn onze resultaten ook heel goed

de school. Per mentorgroep worden elk

te noemen. Onze leerlingen stromen meer

jaar twee klassenouders gevraagd. Zij

dan op vergelijkbare scholen door naar

zijn het aanspreekpunt voor ouders en

een hoger niveau en behalen gemiddeld

de mentor van die klas en inventariseren

in minder jaren een diploma. Op

positieve punten, vragen en klachten van

www.scholenopdekaart.nl staat meer

alle ouders.

informatie over onze schoolresultaten.

Heeft u interesse om mee te doen aan
onze ouderraad of wilt u meer informatie?

LEERLINGENRAAD

Neem dan contact op met

Als uw zoon/dochter het interessant vindt,

ouderraad-mhv@pantarijn.nl
Pantarijn MHV 2023
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REFLECTIEGESPREKKEN

in tekst in, wat zij denken van de inzet en

Een reflectiegesprek is een gesprek

ontwikkeling van uw kind.

tussen uw kind, u en de mentor. Centraal
in het gesprek staat uw kind. Aan de hand

NORMEN EN WAARDEN

van een reflectieformulier wordt besproken

Op Pantarijn MHV werken we op basis

hoe het gaat op school, hoe het met de

van vertrouwen. Dat zorgt ervoor dat leer-

resultaten gaat en waar de ontwikkelpunten

lingen zich prettig en veilig voelen bij ons

én ontwikkelwensen liggen. Een reflectie-

op school. Omdat we met veel mensen

gesprek vindt plaats op een avond. U en

zijn, hebben we wel een paar basisregels

uw kind ontvangen hiervoor een uitnodiging

opgesteld. Deze basisregels kan je lezen

van ons.

in onze schoolgids

RAPPORTEN EN
WOORDRAPPORTEN

CONTACT MET SCHOOL

Om te volgen hoe de ontwikkeling gaat

informeren onze leerlingen en ouders per

op school, krijgt uw kind een rapport. In

e-mail. Ook ontvangt u een wekelijkse

de onderbouw twee keer per jaar en in

nieuwsbrief zodat u altijd goed op de

de bovenbouw drie of vier keer per jaar.

hoogte bent van wat er op school gebeurt.

Op het rapport staan toetscijfers en het

Leuke weetjes plaatsen we vaak op

gemiddelde cijferresultaat voor een vak.

Instagram, volg ons gerust:

U als ouder/verzorger krijgt ook bericht

@pantarijnmhv

Alle communicatie verloopt digitaal. We

van school dat uw kind een rapport heeft
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gekregen zodat het thuis bekeken en

Een afspraak met een mentor - of ander

besproken kan worden. Naast het

persoon - is altijd mogelijk.

rapport, krijgt uw kind ook een

Wij zijn toegankelijk en staan altijd open

woordrapport. Daarop vullen docenten

voor een afspraak!

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!

Hollandseweg 11
6706 KN Wageningen

Locatiedirecteur
San van Donselaar

0317 – 46 58 55

Teamleider klas 1
mavo/havo
Robbin de Leeuw

mhvwageningen@pantarijn.nl
www.ikganaarpantarijn.nl

Teamleider klas 1
havo/vwo en
1 gymnasium
Mark van Wesemael

Pantarijn MHV 2023
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