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VOORWOORD
Hallo! Voor je ligt het magazine van Pantarijn Wageningen vmbo.
In dit magazine lees je alles over wat je bij ons op school kunt leren, ervaren en
meemaken. We zijn een veelzijdige en kleine school met veel oog voor jou. Wij
vinden het belangrijk dat je kunt genieten van een ﬁjne schooltijd.
En hier gaan we samen voor zorgen!
Dit magazine is voor jou én je ouder(s)/verzorger(s). Op onze school volg je het
niveau basis of kader. In de eerste klas start je op basis/kader niveau. Mocht je van
jouw basisschool het advies kader krijgen, dan is er in overleg met je docent van
groep 8 ook de mogelijkheid om te starten in de kader+ klas. Daar wordt lesgegeven
op kader/mavo niveau. Eén ding is zeker: Pantarijn Wageningen vmbo heeft je heel
wat te bieden!
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HOE KIES IK EEN
SCHOOL VOOR
VOORTGEZET
ONDERWIJS?
Een school voor voortgezet onderwijs

Meer informatie over proeflessen,

kiezen. Dat is niet makkelijk! We

informatieavonden en het Open Huis vind

helpen je hier graag bij.

je op www.ikganaarpantarijn.nl.

Je kunt de proeflessen volgen die we

Voor sommige voorlichtingsmomenten

voor je organiseren. Elke proefles heeft

moet je je aanmelden. Ook dat lees je op

een ander thema: art & design, sport &

www.ikganaarpantarijn.nl. Daar vind je

lifestyle, taal & wereld en wetenschap &

ook de inschrijfformulieren.

technologie. Deze proeflessen geven
je een goed beeld van de lessen op
het vmbo. Naast de proeflessen zijn er
informatieavonden voor jou en je
ouder(s)/verzorger(s). Op vrijdag 4
november 2022 is ons Open Huis.
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“ Ik vind Pantarijn Wageningen

vmbo een fijne school omdat: je
op kamp gaat in het begin en dat is
echt SUPERLEUK. Je leert dan heel
snel iedereen goed kennen. ’’ ELINE

WAT VERANDERT
ER OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS?

De overstap naar het voortgezet onderwijs is vaak een spannende stap. Voor jou,
maar ook voor je ouder(s)/verzorger(s). Pantarijn Wageningen vmbo is niet te
groot, maar ook niet te klein. Precies goed dus! Je voelt je bij ons gezien, gehoord
en op school hangt een prettige sfeer. Op onze school zitten 350 leerlingen. Dit
betekent dat de klassen best klein zijn. Gemiddeld zitten er tussen de 20 en 25
kinderen in een klas. En omdat de klassen klein zijn, hebben de docenten veel
aandacht voor jou.

EEN GOEDE START

kunnen we, samen met thuis, jou goed

Voor de zomervakantie kom je al een keer

begeleiden in je schoolloopbaan.

bij ons op school om kennis te maken.
school en weet je wat je kunt verwachten.

GRATIS HUISWERKBEGELEIDING

Ook maak je al kennis met je klas-

Bij ons op school kun je als je wilt

genootjes. Dan heb je meteen alle

gebruik maken van gratis huiswerk-

gezichten even gezien, wel zo leuk toch?

begeleiding. Bij de start van het nieuwe

Zo raak je al een beetje bekend met de

schooljaar krijg je twee keer in de week

STARTGESPREKKEN

huiswerkbegeleiding. Dit helpt je goed

Aan het begin van het schooljaar is er een

op weg! Aanmelden voor de

startgesprek met jou, je ouder(s)/

huiswerkbegeleiding kan via de mail

verzorger(s) en je mentor. In dit gesprek

die wij al onze nieuwe leerlingen

sta jíj centraal. We hebben het over waar

voorafgaande aan het nieuwe schooljaar

je goed in bent en wat je wilt leren. Zo

sturen.
Pantarijn Wageningen vmbo 2023
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NIEUWE SCHOOL,
NIEUWE VRIENDEN

INTRODUCTIEPROGRAMMA
‘BRUGKLAS BASICS’

In de eerste weken maak je uitgebreid

Je krijgt van ons een handig boekje met

kennis met je mentor, de school én

het introductieprogramma ‘Brugklas

natuurlijk je nieuwe klasgenoten.

Basics’. Dit boekje helpt je de eerste

We organiseren allerlei (groeps-)

weken op weg. In dit boekje lees je álles

activiteiten waarbij je elkaar goed leert

wat je moet weten. We leren je hoe de

kennen. De tweede week ga je ook op

school in elkaar zit, we helpen je met je

introductiekamp. Nieuwe vrienden heb je

rooster, het plannen en organiseren, de

dus zo gemaakt!

instellingen op je laptop, wie is wie en nog
veel meer.

WIST
JE
DAT?
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Je mentor de klas regelmatig husselt?
Op die manier leer je elkaar goed kennen en leer
je samenwerken. En leren samenwerken is heel
belangrijk!

HOE ZIET
PANTARIJN
WAGENINGEN VMBO
ERUIT?
Pantarijn Wageningen vmbo is een

NIEUW SCHOOLPLEIN

moderne en kleurrijke school. Ons

Afgelopen jaar is er een gaaf nieuw

gebouw is heel overzichtelijk.

schoolplein gemaakt. Je kunt er
diverse sporten beoefenen en er zijn

Pantarijn Wageningen vmbo is verdeeld

verschillende leuke plekken om te

over twee etages en er zijn twee

pauzeren. We hebben veel betontegels

trappenhuizen. Natuurlijk is er ook een lift.

uit het plein gehaald en daar is groen voor

Onze school heeft moderne leslokalen en

in de plaats gekomen.

een goed functionerend wifi-netwerk.
We hebben een sfeervolle aula en een
catering waar je lekkere gezonde broodjes
en soep kunt kopen. Op een lege maag
kun je tenslotte niet leren, toch?

“ Ik vind Pantarijn Wageningen

vmbo een fijne school omdat:
je de mogelijkheid hebt om nieuwe
dingen op je eigen manier te doen.
De docenten kunnen en willen je
goed begeleiden. ’’ JOLIN

Pantarijn Wageningen vmbo 2023
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ZO WERKT HET OP
PANTARIJN
WAGENINGEN VMBO
Pantarijn Wageningen vmbo is een

AVONTUURLESSEN

veilige en kleinschalige school waar

In klas 1 en 2 kan je zelf kiezen welke

je wordt aangemoedigd om je talenten

avontuurles je wilt volgen. Denk

te ontwikkelen. Er is dan ook veel

bijvoorbeeld aan zang/dans, textiel,

aandacht voor de combinatie van

bootcamp/fitness, sporttoernooi, een film

theorie en praktijk.

maken en monteren, design en prototyping,
robotica of het ontwerpen van eigen

WELKE VAKKEN KRIJG IK
STRAKS?

producten met hout, metaal of klei. Drie

Je krijgt op het voortgezet onderwijs een

Avontuurlessen zijn echte doe-activiteiten.

heleboel vakken, in allemaal verschillende

Klinkt gaaf toch? En dat is het ook!

keer per jaar verander je van avontuur.

lokalen én met het nodige huiswerk. De
vakken die je bij ons op school krijgt zijn

KLAS ‘DE BRUG’

Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens &

‘De Brug’ is een speciale klas bij ons op

Maatschappij, Natuur en Techniek,

school. Het is een klas voor leerlingen

Lichamelijke Opvoeding, Natuur &

die extra ondersteuning nodig hebben

Gezondheid, Kunst & Cultuur en

bij de overgang van de basisschool naar

mentorlessen. In klas 3 en 4 krijg je naast

het vmbo. In ‘De Brug’ zitten maximaal

les in de theorievakken ook les in een

14 kinderen met twee vaste docenten die

profiel met profiellessen en verschillende

jou voorbereiden en begeleiden naar de

keuzevakken. Zo kun je zelf kiezen wat

tweede klas.

bij jouw toekomst past. Voor veel vakken
gebruik je een leer/werkboek, maar je
leert ook via een online lesprogramma op
je eigen laptop.
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PLUS-WEKEN
Drie keer per jaar, voor een vakantie, is

ORIËNTATIE OP
LOOPBAANLEREN

er een PLUS-week. In deze week vinden

In klas 1 en 2 ga je tijdens de PLUS-

er projecten, excursies, voorlichting,

weken een dagje meelopen bij familie of

gastlessen en sporttoernooien plaats.

kennissen. Dit doe je als voorbereiding

Een PLUS-week is lekker afwisselend en

op klas 3 waar je een profiel gaat kiezen.

er zijn veel doe-activiteiten.

In klas 3 en 4 krijg je een stage bij een
bedrijf naar eigen keuze. De stage is ook

KEUZEMOMENT KLAS 2

een onderdeel van het loopbaanleren.

Je krijgt in de tweede klas proeflessen in

Een goede keuze bespaart jou tijd en

de profielen van klas 3 & 4.

geeft plezier!

De profielen zijn:
- Dienstverlening & Producten

WAT WORDT JOUW NIVEAU IN
KLAS 3?

- Economie & Ondernemen

Welk niveau bij je past én wat jij aankunt,

- Produceren, Installeren en Energie

is soms even aftasten. Wij dagen je in elk

- Zorg & Welzijn

geval tijdens de les uit om net een tandje
bij te zetten, mits je dit aankunt en het

De leerlingen in de kader/mavo-klas

ook bij je past. Je krijgt bij ons les op twee

oriënteren zich ook op de TL-richting

niveaus: basis/kader of kader/mavo.

(mavo) van Pantarijn.

Eind klas 2 bepalen we het niveau voor
klas 3 en 4:

Dit klinkt allemaal misschien een beetje

- Basis

ingewikkeld, maar dat is het niet hoor:

- Kader

wij begeleiden jou bij het maken van jouw

- Theoretisch (mavo)

keuze!

“ Ik vind Pantarijn Wageningen

vmbo een fijne school omdat:
er leuke lessen zijn en deze worden
goed uitgelegd! ’’ SVEN

WIST
JE
DAT?

Je in de onderbouw zoveel mogelijk bij
leerlingen uit dezelfde woonplaats wordt
geplaatst? Zo kun je lekker samen fietsen!

Pantarijn Wageningen vmbo 2023
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HOE STROOM IK DOOR OP
PANTARIJN WAGENINGEN VMBO?
havo

mbo 4

mbo 3

mbo 2

met diploma

10

geen diploma

4e klas
mavo

4e klas
vmbo
(kader)

4e klas
vmbo
(basis)

3e klas
mavo

3e klas
vmbo
(kader)

3e klas
vmbo
(basis)

2e klas
vmbo
(kader/
mavo)

2e klas
vmbo
(basis/
kader)

1e klas
vmbo
(kader/
mavo)

1e klas
vmbo
(basis/
kader)

mbo 1

2e klas
PRO

1e klas
De Brug

DE EERSTE
WEEK VAN...
SAM
Hoe was je eerste schooldag?

“ Ja leuk! We kregen een boekje met Brugklas Basics.
In dit boekje stonden foto’s van veel mensen en waar je ze
kunt vinden. Op je eigen laptop is er uitgelegd welke apps er
nodig zijn op school en hoe magister werkt. ’’

Jij zit in de klas De
Brug. Hoe vind je
het daar?

Wat vond je het
leukste de eerste
dagen?

“ Ik vind het heel

“ Vooral de kennis-

leuk! We hebben

makingsspelletjes,

hele leuke mento-

zoals: wie is Wallie

ren. Ze zijn aardig

zoeken, op rij staan

en ze snappen mij

in leeftijd en ook op

heel goed. Ze hou-

lengte.

den goed rekening

Ik leerde zo snel m’n

met mijn dyslexie en

klasgenootjes

dysfasie.

Dat is heel fijn. ’’

kennen. ’’

Vind je het verschil tussen de basisschool en het vmbo
groot?

“ Deze school lijkt best wel groot, maar van binnen valt dit
reuze mee. Doordat we een speurtocht hebben gedaan, weet
ik nu de weg in de school goed te vinden. ’’

Pantarijn Wageningen vmbo 2023
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NIEUW BIJ
HET VMBO:
INNOVATIONLAB!

Het InnovationLab is een hypermodern lokaal waar je lekker ontdekkend kunt
leren. Je kunt bij ons veel zien en doen: laat jezelf verrassen!
Je maakt hier kennis met het leren van de toekomst. Wij zijn de eerste school in
Nederland die gebruik maakt van Makeblock Education.
In ons InnovationLab kun je onder andere

branden, een motortje draaien en nog

het volgende doen:

veel meer via je eigen telefoon of laptop.

• Lasersnijden. Deze machine maakt van

Zit je in groep 8? Je bent samen met je

kunststof, hout of metaal een product

klas welkom bij ons voor een leuke les

dat jij hebt bedacht op je laptop.

in Wetenschap & Technologie! Vraag het

• 3D printen. Met een eigen ontwerp kun

aan je meester of juf.

je ook de hoogte in. Kies je kleur en laat
de 3D printer zijn werk doen.
Hoe creatief ben jij?
• Robotica. Je leert met je laptop een
robot programmeren om een actie uit
te voeren. Robots zijn in de toekomst
steeds belangrijker.
• M-bots. Je kunt complete wetenschappelijke projecten maken d.m.v. het
gebruik van sensoren en programmeren
met Python software. Laat een lampje
Pantarijn Wageningen vmbo 2023
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LEERLINGEN
AAN HET WOORD
Wie kan nou beter vertellen over onze school dan wijzelf? Juist, onze leerlingen!
In deze rubriek geven wij hen graag het woord.

“ Hoi, ik ben Viënne Hartjes, ik ben 15 jaar en kom uit Ede.
Ik zat op de basisschool de Kern in Ede. Mijn niveau was op
de grens van kader/mavo. Ik hoorde toen van Pantarijn
Wageningen vmbo en dat er een kader+ klas was. Zo kreeg ik
de kans om mijn doel te bereiken: naar de mavo gaan. ’’

“ Ik zit nu in klas 3
profiel Zorg & Welzijn
met niveau kader beroeps. Het is nu wel weer
anders omdat de leerlingen uit klas 2 allemaal
een ander profiel hebben
gekozen of wel naar de
mavo zijn gegaan.
Gelukkig maak ik hier
weer nieuwe vrienden.
Na deze opleiding wil
ik iets in de zorg gaan

doen. Ik heb er zin in! ’’

“ Het is wel iets verder
fietsen naar
Wageningen, maar
gelukkig zijn er ook andere leerlingen uit Ede
waar ik mee naar deze
school kan fietsen.
Dit maakt het voor mij
gemakkelijk om ook
in Wageningen op het
vmbo vrienden te
maken. ’’

“ In klas 2 ging het goed met mijn cijfers. Alleen, ik heb het zo
naar mijn zin hier dat ik besloot om niet naar de mavo te gaan.
Het vmbo zit in een klein gebouw en je kan makkelijk alle
docenten vinden. Dit zou op de mavo heel anders zijn. ’’
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WIST
JE
DAT?

Er regelmatig PLUS-weken
worden georganiseerd?
Het leren gaat dan lekker op
de kop en er zijn veel
excursies buiten school.
Leren is zo heel uitdagend!

“ De middelbare school is
anders dan de basisschool.
Eigenlijk vind ik de middelbare zelfs leuker! Ieder uur
heb je een ander vak en
een andere docent.
Dit maakt het lekker afwisselend. Ik had de eerste
dag op school al meteen
nieuwe vrienden, dat vond
ik fijn. Wel denk ik dat het
belangrijk is dat je je openstelt, maar dat gaat meestal
wel vanzelf. ’’

LIEKE

“ Ik was wel zenuwachtig
voor de eerste schooldag,
want alles was nieuw en
ik kende nog niet
iedereen. Gelukkig heb
je een mentor die alles
uitlegt en maak je snel
nieuwe vrienden.
Brugklaskamp was heel
leuk. Je deed veel
activiteiten met leerlingen
uit alle eerste klassen, zodat je iedereen een beetje
leerde kennen. ’’

TIM

Pantarijn Wageningen vmbo 2023
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PROJECT
UITGELICHT:
‘SAMEN’ LEVEN
IN VRIJHEID
Het lijkt alweer zo lang geleden, de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels 77 jaar. Maar
nog steeds zijn er mensen die het allemaal hebben meegemaakt. En nog steeds is
de invloed van deze oorlog merkbaar. Daarom staan we tijdens het project
‘Samen’ leven in vrijheid stil bij de Tweede Wereldoorlog.
‘Samen’ leven in vrijheid is een project

Je komt in contact met ouderen die de

waarbij je in verschillende lessen actief,

oorlog hebben meegemaakt en mensen

creatief en sociaal bezig bent met diverse

uit andere landen die ervaren hebben wat

onderwerpen over de oorlog. Het project

oorlog met je vrijheid doet. Want vrijheid

gaat niet alleen over de oorlog, maar ook

was – en is! – niet vanzelfsprekend.

over thema’s als vrede, vrijheid, samen

Tijdens dit project leren we je omzien

leven, de samenleving, gezondheid, kunst

naar je medemens en mensen die het

en nog heel veel andere onderwerpen.

moeilijk hadden óf nog hebben.

Tijdens het project zijn er binnen- en
buitenschoolse activiteiten, gastlessen en
museumbezoeken. Je gaat onderzoeken
wat het is om in vrede en vrijheid te leven
en daarvoor te blijven vechten. Ook
besteden we aandacht aan onze
multiculturele samenleving en hoe die is
ontstaan.
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OVERIGE PANTARIJN LOCATIES
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 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 10-14 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.

Pantarijn Wageningen vmbo 2022
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INFORMATIE
VOOR OUDER(S)/
VERZORGER(S)
Naar het voortgezet onderwijs: een grote stap voor kind én ouder/verzorger. Wij helpen
graag bij deze stap! Ons team bestaat uit gemotiveerde docenten en ondersteuners.
Omdat wij een kleinschalige school zijn, kennen wij elke leerling snel. En zij ons
ook. Dit maakt het ook gezellig op school. Wij werken aan kwalitatief hoogstaand
onderwijs, waarbij de innovatie voorop staat. Wij werken in de school met duurzame
ontwikkelingsdoelen.
Wij sluiten aan op maatschappelijke, duurzame ontwikkelingen en hiermee op het leven
in de toekomst. Het vmbo biedt elke leerling voldoende keuzes.
Welkom op ons veelzijdig vmbo!

SLAGINGSPERCENTAGE
leerlingen met een diploma op zak naar

TEVREDENHEIDSONDERZOEK
ONDER LEERLINGEN EN
OUDERS

huis te sturen. En dat is terug te zien in

Elk jaar meten wij de tevredenheid onder

onze slagingspercentages.

onze leerlingen en hun ouders. We zijn

Wij doen er alles aan om onze

er trots op dat we langzaam maar zeker
steeds beter weten te presteren.
Slagingspercentage
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Tevredenheidsonderzoek

Basis

Kader

2022

100%

98%

2021

100%

100%

2020

96%

100%

2019

97%

100%

2020- 2021

2021 - 2022

VMBO-k

7,3
6,7

7,1
6,6

Ouders

7,8

7,6

Leerlingen
VMBO-b

OUDERRAAD

de mentor is er een driehoeksgesprek

Wij hebben een ouderraad die een aantal

waarbij de leerling de regie heeft. Zo is er

keren per jaar bij elkaar komt om te

een goede start van elk schooljaar.

praten over beleid van onze school.
Ook zijn zij actief bij activiteiten,

RAPPORTEN

zoals schoolfeesten en diplomering.

De leerling ziet op elk moment van de
dag in real-time zijn cijfers in Magister.

LEERLINGENRAAD

Drie keer per jaar krijgt de leerlingen een

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen

rapport waarop ook de scores op Inzet,

uit klas 1 t/m 4. De leerlingenraad is

Gedrag en Inzicht zichtbaar zijn.

betrokken bij het organiseren van de
schoolfeesten en andere activiteiten.

OUDERAVONDEN

Ook denkt de raad mee over inrichting

Er zijn drie ouderinformatiemomenten

van de school en is ze betrokken bij het

gepland om op school met de mentor en

schoolbeleid.

leerling de voortgang te bespreken.
Wij beginnen met het startgesprek en

PARTICIPATIE

verderop in het jaar zijn er nog twee

Als school willen wij betekenisvol zijn voor

ouderavonden. Uiteraard is (extra)

onze omgeving. We betrekken ouders bij

contact met de mentor of het zorgteam

plannen. We nodigen basisscholen uit

altijd mogelijk, indien nodig.

voor lessen Wetenschap & technologie
in ons moderne InnovationLab. Elk

VEILIGE SCHOOL

jaar sturen wij kaartjes aan ouderen in

Wij zijn een veilige school.

verzorgingshuizen om hen te begroeten

Gedragsproblemen worden snel

en steunen. Heb je een leuk project of

gesignaleerd én opgepakt. In de

idee? Wij staan open om samen te kijken

mentorlessen is veel aandacht voor het

naar mogelijkheden!

groepsproces waarbij het voorkomen
van pesten hoog op de agenda staat.

STARTGESPREKKEN
Ieder schooljaar beginnen wij met
startgesprekken. De leerling brengt in
beeld wat zijn/haar kwaliteiten zijn en aan
welke competenties hij/zij wil gaan werken.
Samen met de ouder(s)/verzorger(s) en

Pantarijn Wageningen vmbo 2023
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NORMEN EN WAARDEN
Respect en verdraagzaamheid zijn onze

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (DOD)

kernwoorden bij het leren en samen

Wij zetten ons in voor een betere en

zijn in de school. Iedereen is uniek

duurzame wereld. We hebben tenslotte

en mag zijn wie hij of zij is, ongeacht

maar één wereld en die moeten we

sekse, geloof, huidskleur en seksuele

koesteren. Wij willen onze leerlingen

geaardheid. In de schoolgids staan onze

bewust maken van keuzes die zij nu of

regels vermeld waar iedereen zich aan

in de toekomst maken in hun directe

dient te houden. Samen maken wij de

omgeving. De DOD komt regelmatig

school.

terug in de PLUS-weken, maar ook in de
dagelijkse lessen.

GEZONDE EN ACTIEVE
SCHOOL

COMMUNICATIE

In de school is er gelegenheid om te eten

Onze school communiceert digitaal.

tijdens pauzes. Er zijn watertappunten

In het ouderportal (WIS-portal) kunnen

en onze schoolcatering verzorgt verse,

ouders alle informatie vinden over

verantwoorde broodjes. Wij hebben veel

onze school, zoals mailings, facturen,

sport- en speldagen opgenomen in ons

nieuwsbrieven etc. Een afspraak met een

programma, want bewegen is gezond. In

mentor - of ander persoon - is altijd

de lessen besteden we ook aandacht aan

mogelijk.

lifestyle, waaronder gezonde voeding.
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BEGELEIDING VAN
LEERLINGEN
Wij helpen onze leerlingen graag. Een goede begeleiding is van essentieel belang
voor alle leerlingen. En voor leerlingen die op school tussen wal en schip dreigen
te raken, kan een goede begeleiding het verschil maken met op de rit blijven of
ervan afdwalen.

MENTOR
De mentor houdt de voortgang van een leerling goed in de gaten. Op het gebied van
leren, maar ook op sociaal en emotioneel functioneren.

OKÉ LOKAAL
In het Oké lokaal worden leerlingen opgevangen die behoefte hebben aan wat extra
ondersteuning. Ook kunnen de leerlingen daar terecht als zij even wat rust nodig
hebben tijdens pauzes. Het Oké lokaal werkt vooral preventief en heeft een divers
aanbod aan trainingen.

IZAT
Het Intern Zorg & Advies Team (IZAT) bestaat uit zorgcoördinatoren, de orthopedagoog
en een begeleider passend onderwijs. Samen begeleiden en ondersteunen zij de
leerlingen en docenten op een heel divers terrein. Samen met de mentoren zorgt het
IZAT ervoor dat de leerling de aandacht en zorg krijgt die nodig is om goed op het vmbo
te kunnen functioneren.

ONDERWIJSASSISTENTEN
Binnen de school zijn er meerdere onderwijsassistenten werkzaam. Deze helpen
de leerlingen met instructie, huiswerk maken en ook met het leren van plannen en
organiseren.

WIST
JE
DAT?

Je de eerste weken hier op school éxtra veel
begeleiding krijgt? Je krijgt zo een vliegende
start!

Pantarijn Wageningen vmbo 2023
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ANTI-PEST PROTOCOL EN WEERBAARHEID
In de mentorlessen - maar ook erbuiten - is veel aandacht voor het voorkomen van
pesten. Wij hebben een anti-pestprotocol waar wij actief mee werken. Het is meer dan
alleen papier, het gaat om het doen en laten van en met elkaar in de school.
In het protocol is ook volop aandacht voor digitaal pesten via bijvoorbeeld
social media. In klas 1 krijgen alle kinderen ‘Rots en Water training’ van
gecertificeerde trainers. In deze training worden leerlingen weerbaarder gemaakt en
leren zij grenzen te bewaken. Regelmatig wordt de leerlingen gevraagd hoe het
welbevinden in de school is.

VERTROUWENSPERSOON
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 de
vertrouwenspersoon. Deze luistert, geeft adviezen en kan ook bemiddelen.

“ Ik vind Pantarijn Wageningen vmbo een

fijne school omdat: je goed wordt ontvangen aan
het begin van het schooljaar. Iedereen doet
normaal tegen elkaar en ik heb hier veel
vrienden. ’’ MICHEL

WIST
JE
DAT?
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Als je een toets hebt gemist, je ‘m altijd op een
donderdagmiddag kan inhalen in een vast lokaal?
Een kleine achterstand heb je dus zo weggewerkt!

MEER WETEN?
We hopen dat je dankzij dit magazine een goed beeld hebt van onze school. Wil je
meer weten, een persoonlijke rondleiding of heb je een specifieke vraag? Neem dan
contact met ons op. Bezoek ook onze proeflessen en informatiemomenten. Zie voor
aanmelding de link op www.ikganaarpantarijn.nl.

Hollandseweg 9
6706 KN Wageningen

Locatiedirecteur
Bart Pool

0317 – 466 599

Teamleider
Jacq Top

vmbowageningen@pantarijn.nl
www.ikganaarpantarijn.nl
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