Beweeg-vmbo/mavo

sport & bewegend leren

maatwerk

joúw top behalen

groeien als mens

keuzevrijheid

een gezonde school

open dagen
woensdag 16 januari
14:00 - 17:00 uur

zaterdag 26 januari
10:00 - 13:00 uur

Laat je rondleiden!
Jij en je ouders/verzorgers krijgen een
rondleiding door de school terwijl de
lessen bezig zijn.
We vinden het fijn als je van tevoren even een afspraak
maakt voor een datum en tijd. Dat kan per telefoon (070
319 70 10) of per e-mail rijswijk@stanislascollege.nl.
De rondleidingen worden gegeven tussen maandag 28
januari en vrijdag 8 februari en vinden plaats tussen
10:00 en 13:00 uur. Je kan hiervoor vrij vragen van school.
Een rondleiding duurt ongeveer een uur.

Volg ons ook op Facebook en Instagram en ontdek nog meer over onze school
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Present Yourself tijdens de #weekvandetoekomst.
#beweeg-vmbo/mavo #rijswijk

StanislasRijswijk Ook wintersporten op het
#beweeg-vmbo/mavo. Klas 2 krijgt snowboardles
#bewegendleren #rijswijk

StanislasRijswijk is een #gezondeschool. Naast
Vind ik leuk

Reageren

Delen

veel sporten is er veel aandacht voor #voeding en
#sociale vaardigheden. #beweeg-vmbo/mavo

Welkom!
Het Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo is een kleine
school waar je je vmbo- en mavodiploma kunt halen.
Al vanaf de eerste klas word je uitgedaagd om op
zoek te gaan naar je talenten en interesses. Vanaf de
tweede klas maak je kennis met alle profielen die wij
aanbieden en de beroepen die daarop aansluiten.
Aan het einde van de tweede klas kies je een profiel
met keuzedelen. Omdat wij een breed aanbod hebben, kun je een pakket samenstellen dat goed past bij
wie jij bent én waar jij in verder wilt.

Sporten & bewegen
Elke dag begin je met een uur sporten. Je wordt ingedeeld

De voordelen op een rij:
>

in een groepje dat ongeveer hetzelfde niveau heeft als jij.

Onderzoek toont aan dat leren na het sporten
leidt tot betere resultaten.

Daardoor leer je ook leerlingen uit andere klassen ken-

>

Je wordt zelfverzekerder.

nen. Na acht weken krijg je een andere sport. Voorbeelden

>

Je leert samenwerken en kunt beter incasseren.

van sporten zijn: zelfverdediging, fitness, mountainbiken,

>

Je kunt je beter concentreren.

zwemmen en balsporten.

>

Omdat je sport met een niveaugroep en niet met

Halverwege de dag krijg je met je eigen klas een les waarin

je klas, leer je nog meer leerlingen kennen. Dit

je leert en beweegt tegelijk. Onderzoekers hebben aange-

zorgt voor een extra gezellige sfeer in de school.

toond dat dit een effectieve manier van leren is. Maar er is
nog een voordeel. Door het bewegen kun je je, in de lessen
die volgen, beter concentreren.

>

Je bent gezonder en fitter en voelt je daarom
meestal ook gelukkiger.

De 6 toppers van het beweeg-vmbo/mavo

sporten & bewegend leren

joúw top behalen

Elke schooldag begin je met sporten. Halverwege de dag

Vakken waar je goed in bent, kun je soms op een hoger

krijg je een combinatie leren en bewegen tegelijk. Onder-

niveau volgen. Hierdoor kun je met jóuw diploma soms op

zoek heeft aangetoond dat je hierdoor beter gaat leren.

een hoger niveau instromen in het mbo. Zo haal jij altijd

Maar je wordt ook zelfverzekerder, gezonder en je kunt je

het beste uit jezelf!

beter concentreren. Allemaal voordelen die jou helpen!

groeien als mens

maatwerk

Het gaat op onze school niet alleen om het leren. We vin-

Elke schooldag eindigt met maatwerk. Dat kan extra hulp

den het even belangrijk dat jij groeit als mens en dat je

zijn voor een vak dat je moeilijk vindt of huiswerk maken

straks een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de maat-

onder begeleiding. Maatwerk kan ook betekenen dat je ex-

schappij. Daarom is er veel aandacht voor sociale vaardig-

tra uitdaging krijgt voor vakken waar je juist goed in bent.

heden en burgerschap.

een gezonde school

keuzemogelijkheden

Op school is aandacht voor een gezonde levensstijl én een

Omdat wij weten dat iedere leerling uniek is, kun je op onze

fijne en veilige sfeer. Hiervoor hebben wij het certificaat ge-

school kiezen uit veel verschillende programma’s. Je stelt

zonde school ontvangen.

een pakket samen, dat goed aansluit bij wat jíj wilt én kunt.

Mentor
Op de middelbare school heeft elke klas een mentor.
Hij/zij geeft naast de vaklessen ook mentorlessen aan
de klas. Bovendien praat de mentor vaak met de andere
leraren die les aan zijn/haar klas geven. Hierdoor is je
mentor altijd op de hoogte van hoe het met jou en je
klasgenoten gaat.
Tijdens de mentorlessen is aandacht voor groepsvorming, het wennen aan de middelbare school, het leren
leren en sociale vaardigheden.
Als er iets is kunnen jij en/of je ouders/verzorgers altijd
bij de mentor terecht.

Extra ondersteuning

Groeien als mens

Wij vinden het belangrijk dat je je op onze school zo goed

Om straks succesvol te zijn, heb je meer nodig dan

mogelijk kunt ontwikkelen. Om dat te kunnen, is het be-

een diploma. Goede sociale vaardigheden, kennis

langrijk dat er oog is voor jou en je medeleerlingen. Als

van de maatschappij zijn belangrijk. Oog en respect

je moeite hebt met een vak, kun je extra ondersteuning

hebben voor anderen zijn even belangrijk.

krijgen. Als we denken dat je meer aankan, word je extra

Het Stanislascollege staat bekend om de brede vor-

uitgedaagd.

ming. Dat merk je aan de acties voor goede doelen,

Er is ook hulp als je ergens mee zit of als je je niet pret-

activiteiten op het gebied van sociale vaardigheden

tig voelt. Samen met je mentor en soms ook je ouders/

en 21st century skills, zoals sollicitatietrainingen en

verzorgers wordt besproken welke hulp het beste gegeven

stages, excursies en schoolreizen.

kan worden. Hier kunnen specialisten van binnen en van
buiten de school bij betrokken worden.

		

Aanmelden
De eerste aanmeldperiode start op 10 februari en sluit op

Plaatsing in de brugklas

vrijdag 23 februari.

Er zijn brugklassen op vmbo-basis-, vmbo-kader- en
mavoniveau en er zijn gecombineerde brugklassen.

Leerlingen die op een basisschool in Den Haag, Rijswijk,

In welke brugklas je geplaatst wordt, hangt af van het ad-

Leidschendam of Voorburg zitten, kunnen gebruik maken

vies van de basisschool.

van het BOVO-aanmeldformulier, dat zij ontvangen van de
basisschool.

Bericht van toelating

Leerlingen die niet afkomstig zijn van een basisschool in

Uiterlijk 6 april geven wij bericht over de toelating. Hierna

de bovenstaande gemeenten, kunnen het aanmeldformu-

start een tweede aanmeldperiode. Op de website van onze

lier van het Stanislascollege gebruiken. Het formulier is

school staat meer informatie over de aanmeldprocedure.

verkrijgbaar op onze school en te printen vanaf de website:
www.stanislascollege.nl/rijswijk.

Kennismaking nieuwe brugklassers

Het ingevulde formulier met benodigde bijlagen (deze wor-

Als een leerling is geplaatst op onze school, ontvangt hij/

den genoemd op het formulier) kan worden afgegeven aan

zij een uitnodiging voor een kennismakingsochtend in juni.

de balie van onze school of worden opgestuurd naar:

Tijdens deze ochtend leert de leerling de klasgenoten en de

Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo

mentor kennen. Dit maakt de start na de zomervakantie

P.C. Boutenslaan 203

meer ontspannen.

2283 EZ Rijswijk.

Vragen

Kom inschrijven op onze school
Tussen tussen 10 en 22 februari kunnen ouders hun

Als er vragen zijn over het aanmelden, de toelating of onze
school, kunnen ouders/verzorgers altijd contact met ons
opnemen via de contactgegevens die hieronder staan.

kind op onze school aanmelden.
Er is een medewerker van onze school aanwezig om
te helpen bij de inschrijving.
De tijden waarop dit kan, zijn:
>
		
>
		

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
woensdag
van 14:00 tot 17:00 uur

Bereikbaarheid van de school
Het Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo staat middenin
een gezellige woonwijk in Rijswijk. Tramlijn 17 en buslijnen
18, 23, 30, 50, 52 en 130 stoppen tegenover de school. Het
treinstation van Rijswijk is op enkele minuten loopafstand.

Gezonde school

Beweeg-vmbo/mavo

Wij hebben het certificaat Gezonde School op het gebied
van gezondheid én welbevinden. Er zijn lessen over een gezonde levensstijl en voeding
en over respect en sociale vaardigheden. Dat
is voelbaar aan de prettige sfeer in de school.
De school maakt gebruik van de M5-methode dat pesten in de school moet tegengaan.

P.C. Boutenslaan 203
2283 EZ Rijswijk
(070) 319 70 10
rijswijk@stanislascollege.nl
www.stanislascollege.nl
@StanislascollegeRijswijk
@StanislascollegeRijswijk

