
Met bewegend leren 

kom je sneller vooruit



Kom kennismaken!

Open huis
woensdag 26 januari 
14:00 - 17:00 uur

vrijdag 11 februari 
15:30 - 20:00 uur

School-in-bedrijf
Jij en je ouders/verzorgers krijgen een rondleiding door de 

school. De rondleiding duurt ongeveer een uur. 

Je kunt een school-in-bedrijf bezoeken op:

>  woensdag 12 januari 14:30 uur 

>  woensdag 19 januari 14:30 uur 

>  woensdag 2 februari 14:30 uur

Je kunt je voor een school-in-bedrijf 

aanmelden via deze QR-code of via de 

website: 

www.stanislascollege.nl/beweeg-vmbomavo

Inschrijven zonder afspraak
Op zaterdag 12 februari  van 10:00 - 12:00 uur en 

op woensdag 16 en 23 februari van 14:00 - 16:00 

uur kun je met je ouder(s)/verzorger(s) zonder 

afspraak langskomen om je in te schrijven.

 

 



Dáárom sporten wij elke dag
In onze kleine school begin je elke dag met sport. Ook 

bewegen we tijdens de lessen in de klas. 

Bewegend leren is niet alleen leuker, maar je kunt je 

door te bewegen ook beter concentreren en dus betere 

resultaten halen. Maar er zijn meer voordelen: je voelt 

je gezonder, fitter en meestal ook gelukkiger als je 

beweegt. 

De sportlessen volg je niet met je klas, maar met je 

eigen niveaugroep. Zo leer je ook leerlingen kennen 

uit andere klassen. Dit zorgt voor een extra gezellige 

sfeer in de school.

Elke tien weken krijg je een nieuw sportrooster. Een 

paar voorbeelden van de sporten die je doet, zijn: 

mountainbiken, fitness, zelfverdediging, spinning, 

zwemmen, balsporten en karate. 

Klaar voor de start ?!
Welkom bij het Stanislas Beweeg-vmbo/

mavo! Wij zijn de eerste school in Nederland 

waar bewegend leren centraal staat. Zes jaar 

geleden waren we nationaal nieuws en nu 

weten we dat bewegen en leren een succes is. 

Het percentage geslaagden? 100% op basis en 

kader en 96% op de mavo. De studiehouding 

van leerlingen? Sterk verbeterd! De conditie 

van leerlingen? Topfit! 

Wij zijn trots op onze uitvinding en hopen dat 

onze school ook jou zal aanspreken.

Wil je meer weten?

Kom langs tijdens het open huis of kies voor 

een rondleiding tijdens de school-in-bedrijf. 

Kun je niet zo lang wachten? Bekijk dan alvast 

onze schoolfilm via deze QR-code of bezoek 

onze website: 

www.stanislascollege.nl/beweeg-vmbomavo



6 keer scoren met het Beweeg-vmbo/mavo

4. Je groeit als mens
Om straks succesvol te zijn, heb je meer nodig dan een 
diploma. Goede sociale vaardigheden, kennis van de maat-
schappij en respect voor anderen zijn even belangrijk.  
Op onze school zijn er sollicitatietrainingen, stages, 
excursies en goede doelenacties. Zo verlaat je onze school 
niet alleen met een diploma, maar ook met vaardigheden 
om straks een positieve bijdrage te kunnen leveren aan 
de maatschappij.

                2. Je zit lekker in je vel

Elke schooldag begin je met sporten. Ook zijn er gewone 

lessen die je in beweging volgt. Hierdoor haal je betere 

cijfers, voel je je fitter én kun je je beter concentreren. 

Je zit lekker in je vel en je hebt meer plezier in leren.

             6. Je kiest een gezonde school

Wij hebben aandacht voor een gezonde levensstijl én een 

fijne en veilige sfeer. Er zijn op school gezonde snacks te 

koop en er is veel aandacht voor sociale vaardigheden en 

het voorkomen en tegengaan van pesten.

1. Je gaat sneller vooruit
Onderzoek heeft aangetoond dat sporten voor de lessen 

leidt tot betere prestaties op school. 

Op het Beweeg-vmbo/mavo kun je - als je goed scoort - 

opstromen naar een hoger niveau. Hierdoor kun je met 

jóuw diploma soms op een hoger niveau instromen in 

het mbo. 

3. Je krijgt hulp op maat
Wij vinden het belangrijk dat je je zo goed mogelijk 

kunt ontwikkelen. Tijdens lessen ‘leren leren’ ontwikkel 

je door middel van spelletjes en opdrachten nieuwe 

leerstrategieën. Hierdoor gaan je leerprestaties omhoog.

Je mentor houdt je vorderingen nauwlettend in de gaten. 

Ook is er oog voor hoe je je voelt op school en in de klas. 

Als je ergens mee zit, staat je mentor voor je klaar.  

5. De beste start voor 
                                 jouw toekomst!
Omdat wij weten dat iedere leerling uniek is, hebben we 

op school veel keuzemogelijkheden. In de bovenbouw 

kun je vijf profielen en meerdere keuzevakken kiezen. 

Zo kun je een pakket samenstellen dat echt bij jou past. 

Natuurlijk helpen we je daarbij. 



Chromebook en planboek 
Naast boeken en schriften heb je je eigen Chromebook.  

Deze lichte laptop krijg je bij je boekenpakket. Hiervoor 

hoef je niets te betalen. Het Chromebook gebruik je op 

school en thuis voor je schoolwerk. Natuurlijk werk je 

ook nog met boeken en schriften. 

Je krijgt ook een planboek van school. Dat is een 

speciale agenda waarmee jij overzicht krijgt in het 

plannen en leren van schoolwerk.

 

Zo ziet je schooldag eruitElke schooldag begin je om 8:10 uur met een uur sporten. Zo begin je lekker fit aan je dag. Je wordt ingedeeld in een groepje dat hetzelfde niveau heeft als jij. Elke dag krijg je een andere sport. 
Na het sporten heb je de gewone lessen op school. Ook hier proberen we zoveel mogelijk beweging in te brengen. Dit doen we door de les afwisselend aan te bieden en met balansstoelen, fietsstoelen of zitballen in de klas. Er zijn ook lessen waarin je bewegend leert. Bijvoorbeeld rekenen met een smartwall, waarbij je de bal tegen de juiste oplossing moet gooien. 

Het eerste leerjaar krijg je vier mentoruren in de week. Deze uren worden niet alleen gebruikt voor coaching en kanjertraining, maar ook om je extra te begeleiden in wat je moeilijk vindt of juist om je extra uit te dagen in iets wat je heel goed kunt. 
Meestal eindigt je schooldag rond 15:00 uur. Soms heb je nog wat huiswerk om te maken of te leren.



Aanmelden
Wat fijn dat je kiest voor onze school! We zien er naar uit 

om je straks te leren kennen. De eerste aanmeldperiode 

start op 12 februari en duurt tot en met 25 februari. 

Als je op een basisschool in Den Haag, Rijswijk, Leidschen-

dam of Voorburg zit, kun je het BOVO-formulier gebruiken 

dat je hebt ontvangen van je basisschool. 

Als je op een basisschool in een andere gemeente zit, kun 

je ons eigen aanmeldformulier gebruiken. Dit formulier is 

verkrijgbaar op onze school en te downloaden vanaf de 

website: www.stanislascollege.nl/beweeg-vmbomavo.

Het ingevulde formulier kan worden afgegeven op onze 

school of naar ons worden opgestuurd.

Bericht over de plaatsing
Als je tussen zaterdag 12 en 25 februari bent aangemeld, 

krijg je op donderdag 7 april bericht over de plaatsing. 

Als je na 25 februari bent aangemeld, krijg je in april/mei 

bericht van de plaatsing. 

Meer informatie staat op onze website.

Kom langs om je in te schrijven
Op zaterdag 12 februari van 10:00 - 12:00 uur en op 

woensdag 16 en 23 februari van 14:00 - 16:00 uur kun je 

met je ouder(s)/verzorger(s) zonder afspraak langskomen 

om je in te schrijven op onze school. 

Wil je graag op een ander moment langskomen? Maak dan 

een inschrijfafspraak. De contactgegevens staan hieronder. 

Kennismaken op je nieuwe school
Als je bent geplaatst op onze school, nodigen we je uit voor 

een kennismakingsochtend in juni. Tijdens deze ochtend 

leer je je mentor en je klasgenoten al kennen. Zo zijn we 

klaar voor de start van het nieuwe schooljaar! 

Vragen?
Bij vragen over de aanmelding, toelating of onze school, 

kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens 

hieronder.

Fietsenstalling & bereikbaarheid
Het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo staat midden in een 

gezellige woonwijk in Rijswijk. Op het schoolplein is een 

fietsenstalling met toezicht. Je hebt een fiets nodig om 

naar de verschillende sportlocaties te gaan. 

De school ligt op loopafstand van het station. Tramlijn 17 

en buslijnen 22, 23, 30, 50, 52 en 130 stoppen tegenover 

de school. 

P.C. Boutenslaan 203 | 2283 EZ Rijswijk

T  (070) 319 70 10

E  beweeg@stanislascollege.nl

www.stanislascollege.nl/beweeg-vmbomavo

Als je kiest voor onze school


