WELKOM
Welkom!

In deze folder vind je informatie over het Rembrandt College.
Onder elk tekstblokje zie je dit symbool dat verwijst naar de plaats
waar je op www.rembrandt-college.nl meer informatie vindt.
Veel leesplezier!

Het Rembrandt College
Bijna is het zover, je gaat overstappen naar het voortgezet
onderwijs. En je bent dus op zoek naar een nieuwe school. Het
Rembrandt College is zo’n school voor voortgezet onderwijs in
Veenendaal.

Algemene info
Er zijn drie soorten brugklassen:
 tl/havo-brugklassen
 havo/vwo-brugklassen
 vwo-brugklassen

ALGEMEEN

In welke klas je geplaatst wordt, hangt af van het advies van de
basisschool. Op de website kun je van alles lezen over aanmelding,
plaatsing, toelating en werkwijze in de verschillende brugklassen.
Aanmelding brugklas  Info voor nieuwe ouders

Rembrandt College, (g)een strenge school?
Volgens veel leerlingen zijn wij streng. Wij verwachten namelijk
van onze leerlingen dat ze afspraken nakomen en zich aan een
aantal duidelijke regels houden. Dat is nodig om op een goede
manier samen te werken en goede resultaten te bereiken. Bij
onze regels staat respect centraal. Respect voor jezelf (eigen
verantwoordelijkheid leren inzien), voor klasgenoten (elkaar
helpen), voor de omgeving (samen de school schoonhouden) en
voor de doelstellingen van het Rembrandt College (op tijd komen,
je huiswerk maken, je aan afspraken houden en actief meedoen aan
de lessen). Lees meer over de schoolregels en het leerlingenstatuut
(opgesteld door de directie samen met de leerlingenraad) op
onze website.
Algemene info  Spelregels

De mentor
Iedere leerling heeft een vaste mentor. Iedere mentor begeleidt
een kleine groep leerlingen. Een hele klas kan dus twee (of soms
drie) mentoren hebben.

MENTOR

De mentor is er voor jou!

De mentor houdt je schoolprestaties in de gaten, maar kijkt ook
hoe het verder met je gaat. De mentor wordt hierover door al je
docenten geïnformeerd. Als er bijzonderheden zijn, bijvoorbeeld
ten aanzien van je motivatie of je gedrag in de klas, krijgt je mentor
dit te horen.

De mentorles
Een van de mentoren geeft naast het ‘eigen’ vak ook mentorles.
Omdat je in de brugklas nog moet ‘leren leren’, wordt er tijdens
de mentorles aandacht besteed aan studievaardigheden. Je leert
hoe je je schoolwerk goed kunt plannen en krijgt tips voor het
maken en leren van huiswerk.
Aanmelding brugklas  Info voor ouders  Mentoraat

De leefstijlles
Om het ‘beste’ uit jezelf te halen, moet je je veilig en op je gemak
voelen op school. Daarom krijg je in de 1e en 2e klas het vak
leefstijl. Bij leefstijl leer je naar jezelf en naar de mensen om je
heen te kijken. Onderwerpen en vaardigheden die aan bod komen
in de leefstijlles zijn bijvoorbeeld het aangaan van vriendschappen,
communiceren met elkaar, omgaan met social media, keuzes
maken, grenzen stellen, omgaan met groepsdruk, je kwaliteiten
leren zien en problemen oplossen. De leefstijldocent heeft contact
met je mentor zodat er ook aandacht gegeven kan worden aan
iets wat er op dat moment in de klas speelt.
Aanmelding brugklas  Info voor ouders  Leefstijl

Extra begeleiding en ondersteuning
Soms heb je meer hulp nodig bij het leren. Er zijn dan verschillende
vormen van extra begeleiding en ondersteuning mogelijk.

Steunlessen en tutoren

BEGE

Wanneer je de lesstof niet begrijpt, geeft de vakdocent je op voor
het volgen van steunlessen. Dit kan voor de vakken Nederlands,
Engels en wiskunde. Ook zijn er bovenbouwleerlingen (tutoren)
die brugklassers verder kunnen helpen. In de brugklas krijg je bij
Nederlands een signaleringsdictee. Als je hiervoor onvoldoende
scoort, krijg je extra lessen spelling.

LEIDING

Dyslexiebegeleiding
Wanneer je dyslectisch bent, krijg je een uur extra ondersteuning met
betrekking tot het omgaan met je dyslexie. De dyslexiecoördinator
regelt zo nodig extra faciliteiten voor je en is het aanspreekpunt voor
ouders, docenten en externe hulpverleners. Het dyslexieprotocol
kun je vinden op de website.
Onderwijs  De ondersteuning  Interne ondersteuning

Huiswerkondersteuning
Soms heb je een duwtje in de rug nodig als het gaat om schoolwerk.
Dan kunnen we je huiswerkondersteuning aanbieden. Tijdens
huiswerkondersteuning leer je jouw aanpak van opdrachten en
leerwerk te verbeteren. Je krijgt tips van studenten en docenten.
Dit vindt na schooltijd plaats en we vragen er een kleine
vergoeding voor.
Onderwijs  Huiswerkondersteuning

Ondersteuning bij persoonlijke problemen
Voor ondersteuning kun je terecht bij onder andere de schoolpedagogen, het schoolmaatschappelijk werk of de ambulante
begeleiding. Je mentor kan via de leerlingbegeleider een afspraak
voor je maken. Meer informatie over de schoolpedagoog, de
dyslexie- en dyscalculiecoördinatoren, de faalangst-reductietraining, de talentbegeleiding en de steunlessen vind je op de
website.
Onderwijs  De ondersteuning  Interne ondersteuning

Via de mentor

OUDERS

Je mentor is er niet alleen voor jou, maar ook voor je ouders. Als
zij iets willen bespreken of een vraag hebben, kunnen zij je mentor
snel en makkelijk per e-mail en/of telefonisch bereiken. Als het
nodig is, maakt de mentor een afspraak met je ouders.

Via ‘It’s Learning’ en ‘Magister’
Op de website van It’s Learning (ELO) kan je extra opdrachten
en het toetsrooster vinden. Je hebt als leerling hier een inlogcode
voor. Je ouders krijgen een toegangscode voor het programma
Magister. Je ouders kunnen zo met je meekijken naar je huiswerk,
je lesrooster en de studiewijzers. Hier kunnen zij ook je cijfers en
je eventuele verzuim terugzien. Van het programma Magister is
ook een handige app beschikbaar voor op je mobiele telefoon.
Hierop kun je het huiswerk en de roosterwijzigingen zien.

APP

Rembrandt-app

Er gebeurt een heleboel op het Rembrandt College. Spetterende
voorstellingen, bijzondere practica, leerlingen die een topprestatie
leveren? Je leest het allemaal op de Rembrandt-nieuws-app!
Deze is onder de naam Rembrandt College te downloaden via
de App-store of via de Play Store. Of te lezen op de website.
Nieuws

De i-uren (individuele uren)
Naast je gewone lessen met je eigen klas, volg je in klas 1 en 2
ook zogenaamde i-uren. Dit zijn cursussen, waarbij de i staat voor
individueel. Je kunt uit een breed aanbod van cursussen op het
gebied van cultuur, sport en creativiteit een keuze maken. Bij de
indeling proberen we zoveel mogelijk rekening met je voorkeur te
houden. Tijdens de i-uren leer je medeleerlingen kennen uit andere
klassen en/of niveaus die dezelfde interesse hebben als jij. De i-uren
zijn net als de lessen op vaste tijden ingeroosterd en zijn verplicht
voor elke leerling.
i-uren

Cultuurprofielschool
Het Rembrandt College is een cultuurprofielschool en daar
zijn we trots op. We besteden daarom ook veel aandacht aan
het ontwikkelen van je creativiteit. Creativiteit is namelijk geen
aangeboren talent, maar een vaardigheid zoals alle andere, die je
door te oefenen kunt vergroten. Natuurlijk kun je bij ons dan ook
de vakken, beeldende vorming, drama en muziek in havo, vwo en
tl als examenvak kiezen.
Algemene info  Cultuurprofielschool

CULTUUR

Het verbinden van cognitie en creativiteit

VERBI

We leren je om creatief te denken, een belangrijke vaardigheid.
Je docenten dagen je daarom in alle vakken uit om op zoek
te gaan naar oplossingen die niet altijd voor de hand liggen.
Maar het ontdekken laten ze vervolgens aan jou zelf over!

INDEN

School is meer dan leren alleen

EREN

De lessen zijn belangrijk. Maar er worden ook veel andere
activiteiten georganiseerd, altijd met een sportief of cultureel tintje.
De meeste van deze activiteiten vinden plaats in ‘activiteitenweken’.
 Minstens eenmaal per jaar maak je een toneel- dans- of
muziekvoorstelling mee.
 Elk jaar voeren we een professionele musicalproductie op,
waarvoor iedere leerling auditie mag doen.
 Ook is er de jaarlijkse talentenjacht: RC Awards. Hier kun je
je talent showen in de categorieën muziek, dans, literatuur
en kunst en strijden om de felbegeerde RC Award.
 Je kunt je uitleven op de verschillende sportdagen zoals
de veldsportdag, de watersportdag, het volleybaltoernooi
en de schaatsdag.
 En je gaat ook op reis, te beginnen met het brugklaskamp
aan de start van het schooljaar.
 Gefeest wordt er uiteraard ook, een hoogtepunt is het
Kerstgala. De gymzaal wordt dan omgetoverd tot disco en
er is live muziek. Onze feesten zijn natuurlijk alcoholvrij.
Algemene info  Cultuurprofielschool

MAATWERK
Maatwerk

Op onze cultuurprofielschool hebben wij, naast de gewone route,
ook de mogelijkheid om een maatwerktraject te volgen. Het
maatwerktraject ontwerp je samen met je mentor of leercoach
op basis van je eigen doelen. Een maatwerktraject vraagt veel
van jouw eigen verantwoordelijkheid voor je schoolwerk. Je zou
vakken op verschillende niveaus kunnen volgen als blijkt dat je iets
heel makkelijk vindt gaan op school. Wij vinden het belangrijk dat
je een schooldiploma haalt op het niveau dat bij jouw capaciteiten
past en dat je ruimte krijgt voor je persoonlijke ontwikkeling.
Onderwijs  Recht op maatwerk

Topsportbegeleiding en talentbegeleiding
Het Rembrandt College biedt Topsportbegeleiding & Talentbegeleiding aan. School kan prima samengaan met het op hoog
niveau uitoefenen van een sport of kunstvorm.

TOPSPORT

Ben jij een leerling die zich als (top)sporttalent ontwikkelt, dan
kunnen wij jou extra begeleiding en faciliteiten bieden die je helpen
om je sport en studie goed te combineren. De school is hiervoor
aangesloten bij de faciliteiten van Topsport Gelderland (afdeling de
Vallei).
De talentbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die op kunstzinnig
terrein op hoog niveau presteren. Je wordt dan ‘op maat’ begeleid
door de talentbegeleider op school. Hij helpt jou, in overleg met je
ouders, om ervoor te zorgen dat de uitoefening van je talent niet
in de knoopt komt met het leren op school.
Onderwijs  De ondersteuning  Talent en topsportbegeleiding
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FAQ

Frequently Asked Questions!
??? DUS VRAGEN DIE WE VAAK HOREN ???

Ik ben niet creatief. Kan ik dan wel naar het
Rembrandt College?
Je hoeft niet creatief te zijn om op het Rembrandt te komen.
Creativiteit gaat over veel meer dan schilderen, muziek, kunst en
cultuur. Wij gaan je bij alle vakken creatief leren denken.
Creatief denken helpt je om vanuit verschillende kanten naar een
probleem, vraag of opdracht te kijken. Je leert meerdere oplossingen
of ideeën te bedenken bij een vraagstuk en met creatief denken
kun je alles wat je geleerd hebt met elkaar verbinden.

Mag je je mobiele telefoon gebruiken in school?
Onze school heeft wifi. Het gebruik van je mobiele telefoon is
toegestaan in de aula, de centrale hal en de garderobe. Maar het
geluid staat altijd uit. In de leslokalen is het gebruik van je mobiel
alleen toegestaan met toestemming van de docent en alleen ter
ondersteuning van het onderwijsproces (huiswerk bekijken op de
magister-app, agenda, calculator, het maken van een online toets
of quiz, gebruik internet e.d.).

MUZIEK

Heeft het Rembrandt College aparte klassen
voor sport, kunst of science?
Nee, die hebben wij niet. Wij vinden het belangrijk dat je je, in
de eerste jaren op school, zo breed mogelijk oriënteert. Op die
manier kun je ontdekken waar je interesses liggen en welke
talenten je hebt. In klas 1 en 2 volg je daarom i-uren en naast de
vakken beeldende vorming en muziek ook het vak drama (klas 1
t/m 3). Bovendien zijn er veel extra activiteiten met een sportief,
creatief of cultureel karakter. Dankzij deze brede en gevarieerde
kennismaking, kun je veel beter kiezen met welke vakken je door
wilt gaan richting eindexamen.

FIETSEN

Ik moet zo’n drie kwartier fietsen voordat ik
op school ben. Houden jullie hier rekening
mee?
Bij de klasindeling houden we rekening met je woonplaats.
Leerlingen die van buiten Veenendaal komen, worden als dat
mogelijk is qua niveau, bij elkaar in de klas geplaatst zodat zij
samen naar school kunnen fietsen.

Ik heb op de basisschool al extra opdrachten
gemaakt voor een aantal vakken omdat ik mij
anders zat te vervelen. Kan dat ook bij jullie?
Starten in de brugklas is best wel spannend. Je moet eerst wennen
aan de school en aan de manier van werken. Als je eenmaal
gewend bent en je je draai hebt gevonden, kun je ervoor kiezen
om mee te doen aan maatwerk. Dit doe je omdat je het zelf wilt.
Als je in een vak heel erg goed bent, kun je samen met je ouders
en een leercoach bekijken hoe we dat dan uitdagender kunnen
maken. Je kunt bijvoorbeeld een vak op een hoger niveau volgen
of ervoor kiezen een extra vak te doen.

MAATWERK

Behalve meedoen aan maatwerk zoals hierboven staat, is er ook
maatwerk voor leerlingen die een talent hebben voor bijvoorbeeld
muziek, dans of een sport. Je kunt dan samen met de (sport-)talentbegeleider een plan maken om aan je talent te werken.
Natuurlijk houden we er bij het maken van een plan ook rekening
mee dat je ervoor moet zorgen dat je cijfers goed blijven.
Als je dat wilt, kun je met deze (sport-)talentbegeleiding al meteen
starten in de brugklas.

