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VOORAF

E
en paar jaar geleden kwam in een gesprek met 
de toenmalige rector een ‘kennismakingsboekje 
voor de ouders’ ter sprake. Half als grapje viel 
toen de titel: ‘Help … ik word Rembrandtouder’. 

Uit het spelen met die gedachte en die titel is het 
boekje waar u nu aan begonnen bent voortgekomen.

Het lijkt de titel van een ‘zelfhulpboekje’ en in zekere 
zin is het dat ook, maar dan wel met een knipoog. Een 
knipoog die probeert het geheel wat te relativeren.

In drieëntwintig hoofdstukjes komen allerlei aspecten 
van het voortgezet onderwijs in het algemeen als 
ouder van een puber en van het Rembrandt College 
in het bijzonder aan de orde en dan met name die 
aspecten die behoorlijk anders zijn dan u op de 
basisschool gewend was. Elk hoofdstukje wordt 
afgesloten met een ‘tip’ voor u als ouder. Vaak past 
die tip bij dat hoofdstuk, maar soms is het ook een 
algemene ‘tip’ die met dat hoofdstuk weinig (of niets) 
te maken heeft.

Ik werk nu zo’n twintig jaar op het Rembrandt 
College als leraar Nederlands en in de twintig 
jaar daarvoor heb ik als onderwijzer én als 
directeur op een basisschool in Veenendaal 
gewerkt. Ik ben daarom zo eigenwijs om 
te denken dat ik iets van de overstap van 
basisschool naar Rembrandt College begrijp.

Ik ervaar het Rembrandt College al jaren als een fijne 
plek om te werken en als een plek waar de relatie 
tussen leerlingen en docenten prettig is. Uiteraard is 
er een zekere afstand; groot genoeg om duidelijk te 
maken dat een docent en een leerling geen vrienden 
zijn; klein genoeg om ook in de verste verte niet 
elkaars vijanden te zijn.

Mijn dank gaat uit naar de collega’s die meegelezen 
hebben bij het schrijven van dit boekje (en die er,  
jawel hoor, ook bij een docent Nederlands nog foutjes 
uit hebben gehaald) en naar de leerlingen die kritisch 
naar de ‘tips’ hebben gekeken en die het hoofdstuk  
do’s en don’ts hebben gevuld. 

Ik hoop dat u net zoveel plezier aan het lezen  
van dit boekje beleeft, als ik heb gehad aan het 
schrijven ervan.

Mats Beek
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Kleuterschool

Je leerde lopen en je leerde praten

Je was van ons, vier korte jaren lang

Nu vegen we de kruimels van je wang

Je gaat ons voor de eerste keer verlaten

Je loopt de school in - helemaal niet bang

We houden je nog even in de gaten

En treuzelen nog wat bij het kordate

Maar o zo kleine jasje in de gang

Dag dochter, het doet toch een beetje pijn

Je zult voortaan in klasjes en lokalen

De halve week van iemand anders zijn

Je ouders, meisje, slaan zich er wel door

Ze zijn er straks weer om je af te halen

Ook daar komt ooit nog iemand anders voor

Ivo de Wijs



EEN NIEUWE STAP…
Het is nog maar zo’n acht jaar geleden dat u uw kleuter voor het eerst naar de basisschool 
bracht. Die jaren zijn waarschijnlijk voorbijgevlogen en het gedicht hiernaast (u had gezien 
dat het een sonnet is?) laat u misschien met weemoed terugkijken op die basisschooljaren. 

En nu is uw kind toe aan de volgende stap. Het feit dat u dit boekje in de hand heeft, 
betekent dat uw kind en u voor het Rembrandt College hebben gekozen. Daar zijn we blij 
mee en het maakt ons tot ‘partners in crime’. Samen met u willen we hem of haar graag  
door de komende vier tot zes jaar heen loodsen, een diploma laten halen en daarnaast  
(of vooral?) een leuke tijd laten hebben. 

Ook deze jaren zullen weer snel gaan, dat weten we uit ervaring. Uw kind moet eerst nog 
even wennen. De school is heel groot in vergelijking met de vertrouwde basisschool en 
het is maar raar dat het niet de bedoeling is om in en rond school lekker rond te rennen 
en tikkertje te spelen. Maar het went snel. Binnen de kortste keren is uw kind een uit de 
kluiten gewassen, chillende puber, die met zijn vrienden in een tussenuur een croissantje  
bij de Jumbo gaat halen en die op uw vraag hoe de dag was niet veel verder komt dan  
‘Oh, goed hoor.’

Het is niet er
g als uw kind 

na een week of
 

twee nog geen 
nieuwe vriende

n heeft. 

De meeste leer
lingen maken n

a een poosje n
ieuwe 

vrienden (en z
oeken minder c

ontact met hun

basisschoolvri
endjes en -vri

endinnetjes).
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ALLES IS 
GEKLEURD

In 2013 hing de Veenendaalse werkgroep ‘Gedichten op muren’ het gedicht  
‘De ontdekking’ van K. Schippers op de rode bakstenen muur van het Rembrandt 
College (aan de stationszijde). We waren blij met de keuze van die werkgroep voor  
dit gedicht, omdat het prima bij onze school past.

Het is goed denkbaar dat ook uw reactie, toen u onze school voor het eerst van 
binnen bekeek, was: ‘Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is.’

We zijn een cultuurprofielschool en dat willen we weten ook. Op veel scholen  
zitten de lokalen van tekenen en beeldend vormen ‘weggestopt’ in een hoekje  
van de school. Bij ons knalt u er – direct bij binnenkomst – keihard en 
kleurrijk tegenaan.

Wij willen, ook in de figuurlijke betekenis, een kleurrijke school zijn. 
Een school waar leerlingen veel kansen krijgen, waar de betere 
leerling de kans krijgt een vak op een hoger niveau te doen, waar 
uw kind leert zien dat ook de ‘grote wereld’ veelkleurig is.

De veelkleurigheid zit ook in het gegeven dat we een openbare school zijn. 
Openbaar in de betekenis: toegankelijk voor iedereen. We vragen niet  
naar cultuur, afkomst of geloof, maar vragen wel aan elkaar respect voor  
ieders cultuur, afkomst of geloof op te brengen.

En… als een leerling ineens zin krijgt om zijn of haar haren blauw te verven,  
dan levert dat bij ons geen gedoe of flauwe opmerkingen op. Dat kan op  
het Rembrandt.

Misschien ging uw kind lopendnaar de basisschool. Dat zal nuwel fietsen worden. U heeft algezorgd voor een goede fiets.Zorg dat ook de fietsverlichtinggoed werkt (en controleer
die af en toe).
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Als je goed om  
je heen kijkt  

zie je dat alles 
gekleurd is

K. Schippers





GESCHIEDENIS
We kijken als school vooral vooruit: naar de ontwikkeling 
van uw kind, naar de laatste toetsen, naar het examen, 
naar de toekomst van uw kind.

Dat betekent echter niet dat we onze geschiedenis 
zijn vergeten. Eind jaren ’80 (van de vorige eeuw) 
kwam in Veenendaal de wens naar voren om een eigen 
openbare school voor voortgezet onderwijs te hebben. 
Het Ministerie van Onderwijs gaf aan dat er van een 
nieuw te stichten school geen sprake kon zijn, maar 
wilde wel meedenken over het verplaatsen van de 
(kleine) Wilhelmina-mavo van Rhenen naar Veenendaal. 
Vervolgens was er de mogelijkheid om de school uit te 
breiden met een Havo- en Vwo-afdeling.

De gemeente Rhenen had wel even bedenktijd  
nodig en kwam toen met de aanvullende eis dat de 
nieuwe school naast het station moest liggen, zodat  
de leerlingen uit Rhenen makkelijk naar school  
zouden kunnen.

Dat is de reden dat het Rembrandt College op  
een betrekkelijk smal stukje grond – naast het  
station – staat. Een stukje grond waar destijds 
volkstuintjes waren.

Omdat die school er niet direct stond, is er eerst  
(van 1992 tot 1999) gewerkt in een schoolgebouw  
aan de Nijhofflaan (in Veenendaal-West, ook vlak  
bij een station).

Het nieuwe gebouw aan de Rembrandtlaan was zijn 
tijd vooruit qua energiezuinigheid. De zonnepanelen 
aan de gevels van de school springen nog altijd in  
het oog.

Een pakje drin
ken meenemen i

n de

tas is niet zo
’n goed idee. 

Die dingen ont
plof fen af en 

toe en

uw kind wordt 
niet vrolijk v

an

een compleet n
atte inhoud va

n

zijn of haar t
as.
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Logica brengt je van 
A naar B, verbeelding 

brengt je overal 



REMBRANDT… 
CULTUURPROFIEL 
EN MEER

Het Rembrandt College is een cultuurprofielschool.  
Dat betekent dat cultuur en creativiteit bij ons 
belangrijk zijn.

Dat we een cultuurprofielschool zijn, blijkt niet alleen 
uit de ‘klassieke creatieve vakken’. We willen cognitie 
(Het vermogen om te denken, te leren en de informatie 
uit het dagelijks leven te interpreteren) en creativiteit 
bij álle vakken met elkaar verbinden. Creatieve en 
vindingrijke denkers kunnen ‘out of the box’ denken, 
verleggen hun grenzen en vinden oplossingen die 
anderen niet zien. 

Voor dat creatief leren denken krijgen onze leerlingen 
geen cijfer op hun rapport of diploma, maar wij zijn er 
diep van overtuigd dat ze er in hun verdere leven veel 
plezier van kunnen hebben. 

In de onderbouw krijgen alle leerlingen de vakken 
beeldende vorming, drama en muziek. Daarna zijn deze 
vakken (bij voldoende animo) als examenvak te kiezen 
op de TL (theoretische leerweg), de Havo en het Vwo. 
Bovendien wordt in V4 en V5 een cultuurblok gegeven.

Uit het bovenstaande blijkt dat het een misverstand is 
dat het Rembrandt College een school is waar alleen 
‘kunstzinnige’ kinderen tot hun recht komen. 

De pauze op de
 basisschool w

as een

‘speelkwartier
’ en bedoeld o

m te hollen

en tikkertje t
e spelen. Tikk

ertje spelen

is er op het v
oortgezet onde

rwijs niet

meer bij. De l
eerlingen zitt

en, kletsen,

eten en contro
leren vooral  

de berichten o
p hun telefoon

.
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HET PUBERBREIN
In de laatste jaren zijn de veranderde inzichten over  
het puberbrein behoorlijk in het nieuws geweest.  
Ik citeer uit één van de veelgelezen boeken daarover:

‘Waarom verslapen pubers zich zo vaak? Waarom  
zijn zij het ene moment zo volwassen en het volgende 
moment zo onmogelijk? Waar komt die tegenstrijdigheid 
vandaan tussen verantwoordelijk gedrag en ondoor
dachte en risicovolle keuzes? Kunnen zij eigenlijk  
wel zelfstandig plannen? En hoe komt het dat  
juist adolescenten vaak uitblinken in sport, kunst  
en creativiteit?’

Het bovenstaande komt u m et een jonge puber vast en 
zeker bekend voor (en geloof me, wat u uit deze zinnen 
niet bekend voorkomt, gaat u héél binnenkort zeker 
bekend voorkomen!)

Het is goed om deze inzichten als opvoeder in het 
achterhoofd te houden. Er helemaal op inspelen gaat  
u thuis én gaat ons op school echter niet lukken.  
Onze organisatie is daar niet op ingericht, sterker 
nog: de onderwijswetten staan ons niet toe er steeds 
rekening mee te houden. 

Uw kind moet straks op tijd op school zijn, moet zijn 
werk gaan plannen én moet al heel snel keuzes maken 
over wel of niet te volgen vakken en te kiezen profielen. 
We ontkomen daar niet aan, maar doen wel steeds ons 
best om uw kind bij die keuzes te begeleiden.
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Geduld, geduld en nog eens geduld!
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Globaal hebben jongens tussen de 12 en de 
20 jaar (in de groei) zo’n 700 calorieën 
per dag méér nodig dan meisjes. Dat is een 
flinke extra maaltijd. Na hun 20ste daalt 

de energiebehoefte weer iets. 

(Bron: Volkskrant Magazine, 28 april 2018)



EEN PUBERBREIN… 
EN DAN OOK NOG EEN 
JONGEN ZIJN!

Jongens hebben op de basisschool bijna geen meesters 
meer en dus geen rolmodellen. In het voortgezet onder-
wijs vallen jongens vaker terug in niveau dan meisjes.

Maakt u zich al zorgen over uw zoon? Niet doen!  
De bovenstaande beweringen zijn hoogstens een 
beetje waar. Mannelijke docenten hebben we op  
het Rembrandt College bovendien voldoende  
(die verhouding is aardig in de buurt van fifty/fifty).

Het is wél waar dat het jongensbrein – gemiddeld! – 
later ‘rijpt’ dan het meisjesbrein en dat meisjes 
daardoor als ze in de brugklas komen vaak beter ‘klaar’ 
zijn voor het voortgezet onderwijs. Ze plannen al wat 
beter. Maar laat thuis uw zoon – als hij daar behoefte 
aan heeft – nog maar even lekker spelen. Jongens zijn 
misschien speelser en hebben meer behoefte aan 
‘proefondervindelijk leren’. Dat mag! Een andere  
manier van leren is nog geen slechtere manier!

Help uw zoon o
m te ontdekken

 hoe hij het b
este

leert (dat doe
t iedereen op 

zijn eigen man
ier): 

• De één werkt
 het best een 

uur achter elk
aar

aan zijn huisw
erk, de ander 

(uw zoon?) lee
rt

beter in blokj
es van steeds 

een kwartier.

• De één leert
 beter door he

t maken van ee
n 

samenvatting, 
de ander door 

een mindmap.

• De één werkt
 graag zittend

 aan een burea
u, de

ander hangt me
t zijn benen o

mhoog op de ba
nk.
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DIE DIKKE 
RUGTASSEN

Het is een veelgebruikt beeld: een kleine brugklasser die 
op zijn eerste schooldag met een enorme rugtas loopt te 
zeulen; in die rugtas zitten alle – versgekafte – boeken, 
inclusief de Bosatlas.

Zo extreem zien we het zelden, maar dat die rugtassen 
zwaar kúnnen zijn, is een feit. Een goede rugtas (andere 
tassen zien we nauwelijks) is daarom belangrijk. Stevig, 
maar ook niet té groot. Van mijn derdeklassers begreep  
ik dat een rugzak met drie vakken te groot is.

Veel leerlingen stoppen een deel van hun boeken en 
schriften in hun opbergkastje (in de ruimte onder de aula). 
In hun rugtas hebben ze dan alleen de boeken die ze in  
de eerste uren (tot de volgende pauze) nodig hebben.  
Zo zorgen ze ervoor dat hun tassen niet al te dik zijn.

Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere leerling 
de sleutel van zo’n opbergkastje. Via de ouderbijdrage 
betaalt u hiervoor een kleine borgsom.

Op die opbergkastjes (vroeger spraken we over kluisjes) 
heeft graffiti-kunstenaar Milan in de zomervakantie 
van 2017 een enorm kunstwerk gemaakt (en hij heeft 
ook stukken van de buitenruimte meegenomen). Bij de 
onthulling in augustus 2017 sprak hij zelf trots over  
‘het grootste kunstwerk van Veenendaal’!

Leer uw kind o
m de rugtas ov

er twee

schouders te d
ragen (en niet

 over één 

schouder te la
ten hangen). D

ie Bosatlas

is voor thuisg
ebruik (en mis

schien

nodig bij een 
enkele toets).

Let bij het kopen van een(rug)tas goed op de stevigheid 
van de handvatten. Die brekenmakkelijk af als er een kiloof zeven aan schoolspullen in zit.
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Voor jongens zijn de  
eerste veertig jaar  
van hun kindertijd  

het lastigst



DE ROL VAN 
DE MENTOR

De mentor is (zeker in de brugklas) voor uw kind heel 
belangrijk. Hij of zij is voor uw kind (en voor u) het 
eerste aanspreekpunt als zaken onduidelijk zijn of als 
er zich problemen voordoen.

Wij spreken bij de opvoeding en het leren van uw  
kind graag over ‘de pedagogische driehoek’, waarbij  
uw kind, u als ouders en wij als school de punten van 
de driehoek vormen. 

Uiteraard speelt u de grootste rol in de opvoeding 
van uw kind (al is ‘het grote loslaten’ nu wel écht 
begonnen), maar wij vinden dat onze rol groter is  
dan alleen het overdragen van lesstof. De komende 
jaren voeden wij uw kind graag sámen met u op en 
daarom is goed overleg binnen die ‘pedagogische 
driehoek’ belangrijk.

De mentor zal uw kind in de eerste periode op school 
wegwijs maken, daarna blijft hij of zij begeleiden, 
coachen en sturen. De mentor ziet uw kind tijdens 
de vaklessen die hij of zij geeft én tijdens de mentor-
lessen. In die mentorlessen worden allerlei schoolzaken 
besproken en leert uw kind diverse vaardigheden  
(zoals studeren en plannen).

Daarnaast voert de mentor een paar keer per jaar 
een één-op-één-gesprek met uw kind, waarin de 
vorderingen en eventuele problemen kunnen  
worden besproken.

U spreekt de mentor of vakdocent – samen met uw 
kind - tijdens ouderavonden. Het is daarnaast altijd 
mogelijk om contact met de mentor op te nemen. 
Tijdens de eerste ouderavond bespreekt de mentor  
met u hoe hij of zij dat het liefst heeft (per telefoon  
of via de mail).

Overtuig uw kind ervan dat het goed is om vragen te blijven stellen 
aan de mentor en aan de andere 
docenten en neem het niet over. 
De mentor en de docenten helpen 

de kinderen écht graag.
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EVEN EEN UITSTAPJE 
OVER STATISTIEKEN…

In vakliteratuur, maar ook in televisieprogramma’s 
wordt wel eens een percentage genoemd bij het 
behandelde onderwerp. Ik noem een voorbeeld: 4,3% 
van de jongeren in Nederland verwondt zichzelf 
weleens met opzet. We mogen onze kop niet in het 
zand steken: dit betekent dat iets meer dan 45 van 
onze leerlingen zichzelf weleens opzettelijk verwond 
heeft. Daar ken ik er dan misschien vijf van! Het kan een 
paar leerlingen schelen, maar we mogen/moeten ervan 
uitgaan dat die anderen ook in onze klassen zitten.

Ik schrik van zo’n berekening, maar ik word er niet 
angstig van. Wél realistisch.

We moeten onze oren en ogen open houden én goed 
met u als ouder overleggen, dan kunnen we er bij welk 
probleem dan ook (want automutilatie was maar een 
voorbeeld) misschien op tijd bij zijn en uw kind de  
hulp geven die het nodig heeft of doorverwijzen naar 
de juiste hulpverleners, want wij zijn docenten en  
geen hulpverleners.

Bij twijfel bell
en! De afstand t

ussen een school

voor voortgezet 
onderwijs en u a

ls ouder is 

veel groter dan 
die afstand was 

tussen de basiss
chool

en u als ouder. 
Toch kan – ook n

u – contact en 

overleg heel bel
angrijk zijn. Wa

t mij betreft is
 

de vuistregel: a
ls u twijfelt of

 het goed is om

contact op te ne
men, dan is dat

genoeg reden óm 
contact op te ne

men.
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EN ALS ER MEER 
AAN DE HAND IS…

De mentor is voor u en uw kind het eerste 
aanspreekpunt. Het is mooi als de mentor ook het 
enige aanspreekpunt blijft, want dat zou betekenen 
dat er zich geen problemen voordoen. De kans op 
problemen is er – al is het maar statistisch (zie vorige 
pagina) – natuurlijk wel.

De mentor van uw kind zal dan in eerste instantie 
overleggen met de leerlingbegeleider. Deze steunt en 
adviseert de mentoren, zit de mentorvergaderingen 
voor en neemt bij grotere problemen soms de 
begeleiding van een leerling van de mentor over.

Daarnaast heeft een aantal van onze collega’s zich 
gespecialiseerd in een bepaald onderwerp of probleem. 
Uw kind kan te maken krijgen met:

Tenslotte zijn van ‘buiten’ school de volgende mensen 
‘binnen’ school actief:

Leerlingbegeleiders
• Leerlingbegeleider B1, T1, B2 en T2: mevr. M. Beumer
• Leerlingbegeleider T3 en T4: dhr. M. Lahnine
• Leerlingbegeleider H3, H4 en H5: dhr. J. Bello
• Leerlingbegeleider V1 t/m V6: dhr. T. Valk

• Ondersteuningscoördinator: mevr. L. Van Breugel
• Coördinator dyslexie: mevr. M. Meijer en mevr. J. v.d. Vaart
• Coördinator dyscalculie: mevr. P. Verschuur
• Talentbegeleiding: dhr. R. Beukhof
• Schoolpedagoog: dhr. A. Gerritsen

• Ambulant begeleiders: mevr. A. Aalbers en  
mevr. H. v. Breeschoten

• Schoolmaatschappelijk werk: mevr. M. Koppejan
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Het Rembrandt
College volgen?
 Download dan

 onze app!



HUISWERKONDERSTEUNING
Huiswerk maken moet je leren. Daar kunt u uw kind bij 
helpen, maar de kunst is om uw kind dat ook als hulp 
te laten ervaren. En dan bedoel ik: niet als dwang en 
niet als gezeur. Dat laatste is overigens bij een puber 
vrijwel onmogelijk; er komt een moment – ergens in de 
komende jaren – dat bijna alles wat u zegt als gezeur 
wordt ervaren en door uw kind wordt beantwoord met 
een langgerekt ja-aa-aa-aa…

In zijn algemeenheid: laat uw kind zelf ontdekken hoe 
hij of zij het huiswerk het beste aan kan pakken. Bied 
hulp aan… dring het niet op. Probeer te voorkomen dat 
de discussie over huiswerk thuis dagelijks ‘een hok vol 
herrie’ oplevert.

Het Rembrandt College biedt extra huiswerk-
ondersteuning aan, in kleine groepen en nadat de 
eerste rapportage is geweest. 

Die huiswerkondersteuning wordt aangeboden in 
de middagen. Iedere groep wordt begeleid door een 
docent en een tutor (een oudere leerling).

Tijdens deze uren leert uw kind plannen en 
systematisch werken, krijgt hij of zij een positieve 
(huis)werkhouding en komt daardoor tot betere 
resultaten.

Er wordt een contract afgesloten tussen school, 
leerling en ouders. De huiswerkondersteuning is 
tijdelijk en er wordt een kleine eigen bijdrage  
voor gevraagd.

Zorg thuis voor een
 opgeruimde en rust

ige

werkplek voor uw ki
nd. Hoe minder aflei

ding bij

het maken van het h
uiswerk, hoe beter.

Het is niét raar om
 met uw kind af te 

spreken

dat bij het maken (
of leren) van huisw

erk zijn

of haar mobieltje o
p een andere plek l

igt.
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MAGISTER
Magister is het computerprogramma waarmee we op het  
Rembrandt College de resultaten van uw kind bijhouden. 

In de eerste plaats zijn dat de behaalde cijfers. In feite kunt u de 
vorderingen van uw kind op elk moment bekijken. U ziet steeds de 
gemiddelden van alle tot op dat moment gemaakte toetsen, werkstukken 
e.d. Van de docenten wordt verwacht dat ze binnen een redelijke termijn 
de behaalde cijfers in Magister noteren.

Naast de cijfers ziet u in Magister ook wanneer uw kind ziek was, naar 
de dokter was, te laat in de les kwam of spijbelde. Verder is er een kolom 
waar een docent kan noteren dat een leerling de boeken/schriften niet bij 
zich had of het huiswerk niet heeft gemaakt. Via de Magister-app kunt u 
als ouder ook uw kind ziekmelden.

Het is mooi dat u op deze manier steeds kunt weten hoe uw kind het 
op school doet. Van mijn leerlingen weet ik dat zij soms vinden dat hun 
ouders op deze manier veel te veel over ze weten. Dat snap ik wel van 
ze, deze pubers zijn bezig hun vrijheid te veroveren. Gelukkig bent u zo’n 
ouder die dat snapt en die daar op een verstandige manier mee omgaat  
(u maakt van het ‘leerlingvolgsysteem’ geen ‘leerlingáchtervolgsysteem’).

De leerlingen hebben zelf een toegangscode voor Magister en u als  
ouder heeft een eigen toegangscode. Als u de code kwijt bent, kunt u 
contact met de administratie opnemen.

In Magister staat het huiswerk, maar Magister leert uw kind niet plannen. Maak eenweek- of maandplanning met uw kind.
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Determinatie is in de biologie het ‘op naam 

brengen’ (‘determineren’) van een planten-,  

bacterie- of diersoort, dat wil zeggen  

identificeren, of bepalen tot welk taxon  

(bijvoorbeeld geslacht, soort, ondersoort  

of variëteit) een bepaald exemplaar behoort. 

(Bron: Wikipedia)

1) Bepaalde 2) Bepalen 3) Bepalend 4) Beschikken 5) Besluiten  

6) Bestemmen 7) Geslacht en soort van een plant bepalen  

8) Ontleden van planten 9) Uitrafelen 10) Vaststellen



DETERMINATIE
Op het Rembrandt College zijn er brugklassen in het 
eerste en in het tweede jaar. In zo’n brugklas zitten 
leerlingen van TL en Havo of van Havo en Vwo door 
elkaar. Omdat kinderen zich nog ontwikkelen, wordt 
zo de keuze voor het ene of het andere schooltype nog 
even uitgesteld. Het ‘onderwijswoord’ voor zo’n klas is 
‘dakpanklas’ (het overlapt elkaar). 

In deze dakpanklassen worden vanaf cluster 2 door de 
verschillende vakken in Magister behalve cijfers ook 
determinatie-adviezen gegeven. Deze adviezen kunnen 
zijn (afhankelijk van de klas waarin uw kind zit):
• O (onder het niveau)
• T (T2)
• B (B2)
• V (V2)

 
De docenten baseren deze adviezen op de toetsen én 
op wat zij tijdens de lessen zien aan werkhouding, 
capaciteiten, vaardigheden en inzicht.

In de toetsen die aan het eind van elk hoofdstuk of 
cluster door de leerlingen worden gemaakt, wordt 
onderscheid gemaakt tussen drie soorten vragen:
• reproductie (de leerling hoeft zelf niets wezenlijks 

toe te voegen aan het geleerde) 
• toepassing (vragen die gericht zijn op het toepassen 

van de leerstof in vergelijkbare of nieuwe situaties)
• inzicht (de leerling moet zelf de context en  

de methode construeren om tot een antwoord  
te komen)

In mei krijgt u van school een ‘voorlopige plaatsings
brief’. In deze brief staat in welke klas en op welk 
niveau uw kind – op basis van de cijfers van dat 
moment – het volgende jaar in principe geplaatst  
zal worden. Er zijn op dat moment nog een paar 
maanden te gaan, dus er zijn dan nog gesprekken  
en veranderingen mogelijk.

In de overgangsvergadering aan het eind van het 
schooljaar bekijkt het docententeam de cijfers én de 
adviezen om te bepalen wat het niveau van uw kind is 
(de exacte overgangs normen vindt u in de schoolgids 
op de website van school).

Zeg niet te vaak ‘Vroeger
deed ik het zó’ tegen uw 
kind. Dat was vroeger! 

De kinderen leren nu vaak
op een andere manier en 
met andere methodes.
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Achter enkele van deze door deleerlingen genoteerde don’tsproef je nog de frustratie.
Doe er uw voordeel mee!

DO’S EN DON’TS

Het leek mij aardig in dit boekje 
een lijstje met do’s en don’ts voor 
ouders op te nemen, maar ik 
kwam niet verder dan: Breng uw 
kind de vergeten boterhammen 
niet tot in het lokaal na!

Daarom vroeg ik mijn H3- en V3 
leerlingen om voor mij, uit hun 
persoonlijke ervaring, de do’s en 
don’ts voor hún ouders te noteren. 
Op deze bladzijden vindt u hieruit 
een bloemlezing.

De rector laat noteren dat de 
mening van deze leerlingen 
niet automatisch ook door de 
schoolleiding gedeeld wordt.

Do’s

• Normaal doen!

• Helpen met huiswerk (maar niet doordrammen)

• Kantinegeld (of geld voor de Jumbo) meegeven

• Belangrijke projecten controleren op spelling

• Tandartsafspraken maken onder schooltijd  

(en ook nog even samen koffie drinken)

• Je kind een goede fiets geven

• Je kind leren hoe hij/zij een band moet plakken

• Een goede wekker met een irritant deuntje kopen  

voor je kind

• Je kind zijn rapport op tijd weer laten inleveren

• De boeken voor je kind kaften

• Eén keer overhoren (alleen in de brugklas)

• Je kind zelfvertrouwen meegeven

• De gymkleding op tijd wassen?!

• Je kind naar school brengen als het regent?

• Nooit meer ‘spelen’ zeggen (maar zeg ‘afspreken’)

• ’s Ochtends het eten voor je kind klaarmaken  

(dat scheelt weer tijd)

• Vrienden worden met meneer Baart

• Je kind een beetje verwennen tijdens de toetsweek

• Begrip voor je kind hebben

• Je kind leren plannen 

• Je kind een briefje meegeven als hij/zij te laat is

• Onthouden wat de vakken zijn en waar de afkortingen 

voor zijn

• Je kind een beetje met rust laten 31



Don’ts

• De vrienden van je kind babyfoto’s laten zien• Je kind een regenpak aan laten trekken• Een heel grote tas/rugzak met drie vakken voor je  kind kopen
• Vragen hoe de toets ging
• Straattaal spreken
• Je bemoeien met zaken die je kind makkelijk zelf  kan oplossen
• Je kind teveel achter de broek zitten met huiswerk• De school binnenkomen
• Een Magister-verslag van de afgelopen week maken  (én dat met je kind bespreken)
• Je kind op school laten omroepen
• Je kind dwingen bepaalde kleren te dragen• Je kind bellen tijdens de lessen (als hij opneemt gaan  zijn vrienden kreungeluiden maken)
• Net doen of je bevriend bent met de docenten• Je zieke kind toch naar school sturen ‘om het  te proberen’
• Verwachten dat het RC alles op tijd regelt• Jezelf aanbieden als vrijwilliger
• Je auto recht voor school neerzetten
• Constant dezelfde vraag stellen
• Briefjes meegeven in de broodtrommel• Rare ‘Cars’-lunchtrommeltjes meegeven• Je kind op teenslippers naar school sturen• Te pas en te onpas het woord ‘puber’ gebruiken• Zelf docent worden

• Je kind op het schoolplein een kusje geven• Elke avond vragen hoe de dag was (die was altijd SAAI)• Je kind het hele weekend thuis houden om te leren
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Van alles op een 
presenteerblaadje 

krijgen leer 
je alleen hoe 

presenteerblaadjes 
eruit zien

08.00

i-uren > Cursussen klas 1

Workshop Photoshop

Portretboetseren

�� terug

Mozaieken

Druk hem erop

Pimp je kleding

Darten

Bakken met Bakker

Music producer

Klimmen

Zaalvoetbal

Keukenpret
Sportkeuze







I-UREN
Wij willen geen school zijn waar de TL-leerlingen,  
de Havo-leerlingen en de Vwo-leerlingen streng 
gescheiden zijn. Waar mogelijk doen we dingen samen. 
Dat lukt: in de pauzes zien we ze door elkaar lopen en 
zitten. Schoolreizen en excursies organiseren we zo 
veel mogelijk voor een hele jaarlaag. Bij schoolfeesten 
krioelt alles door elkaar en binnen het lesrooster zitten 
de leerlingen in de onderbouw bij de I-uren niet in 
klassenverband. 

De ‘I’ van I-uren staat voor individueel. Ze maken  
een individuele keuze uit het aanbod van I-uren.  
Een bepaalde periode in het jaar krijgen ze dan 
negentig minuten zo’n I-uur. Zo is er binnen het 
lesrooster extra aandacht voor de creatieve-, sociale-, 
culturele-, en sportieve ontwikkeling van de leerling.

Leuk voor de leerlingen:  
Ze kunnen hun interesses en talenten ontdekken,  
zonder dat er voor de I-uren toetsen en ct’s zijn.

Leuk voor de docenten:  
Ze krijgen de gelegenheid om één van hun hobby’s  
met hun leerlingen te delen.

Er zijn veel sites om woordjes
 te leren, bijvoorbeeld: 

www.quandle.nl,
www.woordjesleren.nl, 

www.wrts.nl 
(en nog veel meer).

34

https://www.quandle.com/
http://www.woordjesleren.nl/
https://wrts.nl/


SAMENWERKING S-
OPDRACHTEN

In alle leerjaren en bij alle vakken gaat uw kind 
tijdens de les af en toe samenwerken in (wisselende) 
groepjes. Soms mogen ze hun ‘partners’ kiezen, soms 
zal de docent de indeling maken. Ik vertel het u maar 
vast: dit gaat gedoe geven! Als we als school de weg 
van de minste weerstand wilden kiezen, dan waren 
die samenwerkingsopdrachten er waarschijnlijk niet 
geweest. Maar ze zijn er wel, omdat we samenwerken 
belangrijk vinden. Dat is het straks bij het vervolg-
onderwijs én in het latere werk (al lijkt dat nog ver 
weg) immers ook.

Samenwerken moet je leren en dat gaat met vallen en 
opstaan. En jazeker, het is oneerlijk als iemand in je 
groepje de afspraken niet nakomt, of ‘meelift’ op jouw 
harde werken! Daarom voelt een groepscijfer ook niet 
altijd eerlijk.

Omdat je samenwerken moet leren, moet je samen-
werken ook oefenen. Dat doen we o.a. door de rollen  
in zo’n groepje goed te verdelen. Dit zorgt ervoor dat 
elke leerling actief bijdraagt aan het uitvoeren van  
de opgedragen taak. De rollen zijn bijvoorbeeld: 
voorzitter, verslaggever, materiaalmeester, tijds-
bewaker, bemiddelaar. Zo heeft elk groepslid een 
bepaalde taak en dus verantwoordelijkheid, waardoor 
de inbreng van ieder lid noodzakelijk is om tot een 
goed eindresultaat te komen. 

Laat uw kind pau
zemomenten inlas

sen

bij het leren. V
oetbalt uw kind?

 

Stel een voetbal
regel in: drie 

kwartier werken;
 één kwartier pa

uze.
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LEZEN…
Ontlezing is een modewoord en het is ontegenzeggelijk 
waar dat er tegenwoordig zóveel op uw kind afkomt 
dat het voor de hand ligt dat hij of zij aan lezen 
nauwelijks meer toekomt.

Toch is lezen voor een geslaagde schoolcarrière iets 
waar uw kind niet omheen kan. Er moet gelezen 
en gestudeerd worden in schoolboeken (ook als die 
boeken digitaal zijn). De boeken   lijsten bij Nederlands, 
maar ook bij de andere talen, bestaan nog steeds.  
De hoeveelheden leeswerk zullen in elk schooljaar 
groter worden.

Vooral bij het vak Nederlands wordt er geoefend 
in ‘begrijpend lezen’. Die oefeningen zijn bij onze 
leerlingen niet heel populair, maar ze zijn noodzakelijk. 
Het is een veel gehoorde verzuchting dat álle examens 
steeds ‘taliger’ worden en dat betekent dat uw kind een  
diploma alleen gaat halen als hij of zij deze vaardigheid 
onder de knie heeft. 

Pak af en toe een tijdschrift over een onderwerp dat uw kind (ook) interessant vindt (een voetbalblad,een modeblad, een artikel over Max Verstappen) en lees allebei hetzelfde artikel. Praat daarna tien minutenover dat artikel en stel elkaar vragen: Wat vindt deschrijver? Welke argumenten worden er gegeven? Heb je het artikel zó goed gelezen dat je een vraag kunt stellen die je vader of moeder niet kan beantwoorden?
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MAATWERK
Sinds een aantal jaar biedt het Rembrandt College 
‘Maatwerk’ aan. In de praktijk betekent het dat 
onze leerlingen als individu kunnen afwijken van de 
klassikaal aangeboden leerstof. Een leerling die in Havo 
3 zit, maar die Engels best op VWO-niveau zou kunnen 
volgen (bijvoorbeeld omdat hij of zij een Engelse vader 
of moeder heeft) mag dat ook gaan doen en mag zelfs 
ook examen doen op VWO-niveau. Dat laatste betekent 
dat deze leerling ook moet ‘versnellen’. Hij of zij doet 
immers Vwo 6-examen in Havo 5. 

Het vraagt veel zelfverantwoordelijkheid van de 
leerling. Hij of zij moet goed weten wat hij of zij wil  
en liefst ook waarom. We betrekken u als ouder hier 
ook bij. 

Het mooie van deze manier van werken is dat 
leerlingen en school laten zien dat er meer is dan een 
‘zesjescultuur’. Wat is er voor een docent nou leuker 
dan een leerling die vraagt: ‘Meneer (of mevrouw),  
mag ik alstublieft harder werken dan u standaard  
van mij vraagt?’

Uw kind mag in klas één eerst rustig wennen aan  
de nieuwe school en zijn of haar plek hier vinden. 
Daarna kan er nagedacht worden over deelname  
aan ‘Maatwerk’.

Om deze maatwerkleerlingen te ondersteunen en  
te helpen plannen, krijgen ze begeleiding van hun  
eigen mentor of van een leercoach. Een leercoach is 
een docent die daarvoor coachingscursussen heeft 
gevolgd en er plezier aan beleeft deze leerlingen  
verder te helpen.

Bij veel
 lesmeth

odes hoo
rt 

tegenwoo
rdig dig

itaal oe
fenmater

iaal. 

Vraag uw
 kind da

ar eens 
naar.
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TALENTEN
Wij volgen de prestaties die onze leerlingen (ook) 
buiten school leveren met veel belangstelling en vaak 
worden we door hun talenten verrast. Die talenten 
zien we op heel veel terreinen: sport, muziek, dans, 
fotografie, maar bijvoorbeeld ook bij het op jonge 
leeftijd starten van een eigen bedrijfje.

In de afgelopen jaren hebben we o.a. kampioenen van 
Nederland gezien in de survival-run, bij het zwemmen 
en bij het wielrennen. Ook was er bijvoorbeeld een 
leerling die meedeed aan een fototententoonstelling 
in het Rijksmuseum in Amsterdam. Foto’s en 
artikelen over dergelijke prestaties hangen in de 
personeelskamer en in de hal bij de schoolleiding.

Er is op school een collega die het begeleiden van zulke 
talenten als taak heeft. Als er getraind moet worden 
met een nationale selectie, moeten er soms lessen 
vervallen en/of moeten er toetsen op andere momenten 
worden afgenomen.  

Hij begeleidt de leerlingen hierin. Daarnaast biedt 
‘Maatwerk’ soms de mogelijkheid om aan specifieke 
vragen tegemoet te komen.

Ook na hun Rembrandt-periode blijven we met 
gepaste trots naar onze (oud-) leerlingen kijken. Op het 
moment dat ik dit schrijf zijn net twee oud-leerlingen 
wethouder in Veenendaal geworden. Een andere 
oud-leerling heeft een eigen goud- en zilversmederij 
in Veenendaal. Op televisie zien we af en toe een 
trompettist die hier op school gezeten heeft. 

Laat uw kind 
ontdekken waa

r hij of zij 
goed in is 

en ontwikkel 
dat talent! A

ls je ergens 
goed in bent,

zijn er altij
d manieren om

 dat in te ze
tten! Word

beter en bete
r in de dinge

n die je leuk
 vindt. 

Uw kind kan z
ijn/haar tale

nten ontwikke
len tot een

geweldige hob
by of ze zelf

s inzetten vo
or een baan 

in de toekoms
t.
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SCHOOLFEESTEN
Een persoonlijke herinnering: Mijn eigen kinderen 
hebben ook op het Rembrandt College gezeten (zelf 
werkte ik toen nog ergens anders). Ik weet nog heel 
goed dat mijn zoon, als brugklasser, naar zijn eerste 
schoolfeest was geweest. Hij kwam rond 00.30 uur op 
zijn fietsje naar huis. Wij lagen al in bed en hij kwam 
aan het voeteneinde van ons bed vertellen hoe leuk 
hij het schoolfeest had gevonden. Het enthousiasme 
dat van zijn gezicht straalde, herinner ik me nu, 
vijfentwintig jaar later, nog steeds en ik gun uw  
kind en uzelf die ervaring ook van harte!

Er zijn een aantal schoolfeesten per jaar. Vaak heeft 
zo’n feest een thema en vooral bij het feest voor de 

kerstvakantie wordt er groots uitgepakt. Veel leerlingen 
komen dan op hun ‘kerstbest’ naar school. 

De muziek (soms is er een landelijk bekende dj) vormt 
een hoofdbestanddeel van de feesten, maar daarnaast 
zijn er ook altijd andere activiteiten. Wij organiseren 
die avonden op (en soms rond) ons eigen gebouw.  
Er wordt tijdens de feesten geen alcohol geschonken. 
We hebben een blaasapparaat en wie tóch (vooraf) 
gedronken heeft, moet door zijn of haar ouders worden 
opgehaald (als het moet, is het Rembrandt College ook 
‘gewoon’ een strenge school).

Probeer me
t uw kind 

te ontdekk
en hoeveel

 

huiswerk h
ij of zij 

kan leren/
maken

in een kwa
rtier. Als

 de hoevee
lheid

huiswerk g
roter word

t, is het 
dan

misschien 
mogelijk o

m in te sc
hatten

hoeveel ti
jd daar vo

or nodig i
s.
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GIERENDE HORMONEN
Het woord puber is op de vorige bladzijden al een paar 
keer gevallen. Er lopen er op het Rembrandt College 
zo’n elfhonderd rond. En bij het merendeel van die 
pubers gieren de hormonen door het lijf.

De kans is groot dat dit bij uw ‘beginnende’ brugklasser 
nog niet echt het geval is. Die kans is bij jongens 
nog weer wat groter dan bij meisjes. Als uw zoontje 
’s avonds nog graag een poosje met Lego speelt, 
geniet daar dan van (hij is gauw genoeg groot), maar 
binnen niet al te lange tijd verruilt ook uw zoon die 
Legoblokken voor beginnende lichaamsbeharing 
en aandacht voor meisjes (of andere jongens). Een 
groeispurt komt er waarschijnlijk ook aan. 

We gaan er gemakshalve maar van uit dat de (eerste) 
seksuele voorlichting door uzelf of door de basisschool 

is gegeven. Wij besteden er in de biologielessen en 
tijdens de lessen leefstijl zeker ook nog aandacht aan 
en ook de mentor heeft een rol als het gaat om het 
omgaan met de spanning die dit met zich mee kan 
brengen en de vraag wat er dan wel kan en wat niet.

Dat is voor u én voor ons soms lastig. Wim Sonneveld 
zei ooit in één van zijn conférences: ‘Een opvoeder is 
een stakker die in het duister tast’ en zo voelt het af en 
toe ook. Het is kunst om ook van deze fase te genieten, 
rustig te blijven en een beetje te relativeren. Wij 
proberen dat ook en samen lukt het vast om uw puber 
door de komende jaren heen te loodsen.

Houd met het oog op die gierende hormonen(van de andere leerlingen) ook bij heel warmweer de kleding van uw kind wat in de gaten.Het is een moeilijk te bespreken onderwerpen kledingregels hebben we niet: maar watgeschikt is voor de vakantie en voor aan hetstrand is dat niet automatisch ook voor 
in de lessen.
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
EN OUDERRAAD

Wij realiseren ons heel goed dat het op de basisschool 
voor u als ouder veel logischer en makkelijker was om 
direct contact met de school en de docenten te hebben. 
Zeker in de eerste jaren, toen u uw kind nog dagelijks 
naar school bracht.

In het voortgezet onderwijs staat die school wat 
verder van u af (ook letterlijk, in kilometers), maar dat 
betekent niet dat er geen contact mogelijk is.

In het hoofdstukje over de mentor als aanspreekpunt 
voor de ouders en over de contactavonden heeft u al 
kunnen lezen hoe belangrijk we dat contact vinden.

Daarnaast kunt u als ouder ook met school meedenken 
in de medezeggenschapsraad en in de ouderraad.

De medezeggenschapsraad (MR)
In de MR zitten ook ouders. Zij worden steeds 
gekozen voor een periode van drie jaar. In de wet is 
vastgelegd waar de MR over beslist en waar zij over 
adviseert. Sommige zaken (zoals de ouderbijdrage en 
de schoolreizen) kunnen door school alleen veranderd 
worden als de ouders uit de MR het hiermee eens zijn.

De ouderraad (OR)
De ouders uit de ouderraad zijn een belangrijk 
‘klankbord’ voor de schoolleiding en denken mee  
over allerlei schoolzaken.

Stel vr
agen aa

n uw ki
nd in p

laats v
an 

iets te
 zeggen

. Door 
vragen 

te stel
len 

toont u
 belang

stellin
g. Al h

et ande
re 

is al g
auw ‘ze

uren’.
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VERDER LEZEN OVER 
DE BRUGKLAS

Boeken voor ouders
• Angela Crott, Jongens zijn ‘t:  

van Pietje Bell tot probleemgeval
• Jurjen van den Helde en Harold Bekkering,  

De lerende mens
• Jelle Jolles, Het tienerbrein: over de 

adolescent tussen biologie en omgeving
• Huub Nelis & Yvonne van Sark,  

Talent binnenstebuiten: daag jongeren uit  
met hun talenten aan de slag te gaan

• Ed Sekeris, Eerste Hulp bij bruggers
• Michel Serres, De wereld onder de duim:  

lofzang op de internetgeneratie
• Frits Spangenberg en Martijn Lampert,  

De grenzeloze generatie: en de eeuwige jeugd  
van hun opvoeders

• Marina van der Wal, Puberwaaier brugklas

Boeken voor brug klassers
• Inke Brugman & Bregje Swinkels, Brugklas Bikkels
• Caja Cazemier, Survivalgids voor Brugklassers
• Caja Cazemier, Karel Eykman & Martine Letterie, 

Naar de brugklas
• Caja Cazemier & Martine Letterie, De brugklas door
• Luc Descamps, SurvivalKid: Naar de middelbare 

school
• Francine Oomen, Hoe overleef ik de brugklas?
• Corien Oranje, Yeaah! Brugklaspower
• D. Remmerts de Vries, Lydia Rood,  

Vlinders in de brugklas
• Y. Severs, Van basisschool naar brugklas
• E. Stokman, Brugklas enzo…
• Diverse auteurs, Van Agendastress  

tot Zomervakantie

Op internet (voor ouders)
• www.wijzeroverdebasisschool.nl/23-handige-tips-voor-de-brugklas/
• www.bndestem.nl/brabant/hoe-overleef-ik-de-brugklas-10-tips~adec4394/
• www.10coaching.nl/overleven-brugklas/
• www.onderwijsvanmorgen.nl/13-tips-soepele-overgang-naar-brugklas/
• www.skur.eu/25-handige-tips-voor-de-brugklas/
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https://www.10coaching.nl/overleven-brugklas/
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/13-tips-soepele-overgang-naar-brugklas/
https://www.skur.eu/25-handige-tips-voor-de-brugklas/


Als je wilt dat je  
kind omhoog klimt,  

moet je er vooral niet 
bovenop gaan zitten. 

- Juf Ank
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