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WAAR
STAAT HET
REMBRANDT
COLLEGE
VOOR?
Het Rembrandt is de enige openbare middelbare school
in Veenendaal. Wij geloven in inclusiviteit: bij ons is
iedereen van mavo tot vwo welkom. We schenken
aandacht aan alle levensopvattingen en religies.
Wij zijn uniek in onze kleinschalige en persoonlijke
aanpak. Zo wordt de stap van de basisschool naar de
middelbare school heel klein.
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ADVIES
BASISSCHOLEN
In groep 8 worden je ouders door jouw juf of meester
uitgenodigd om te bespreken welk schooladvies jij
krijgt. Dit advies is gebaseerd op wat jij de afgelopen
schooljaren hebt laten zien en hebt gepresteerd.
Op basis van je leervaardigheden en capaciteiten krijg je
het advies voor een ‘‘leerroute’’ (bijvoorbeeld mavo).
In de keuze voor een school is het belangrijk dat je op het
juiste leerniveau zit. Samen met je basisschool en je
ouders gaan we kijken wat het beste voor jou is.
De school voor voortgezet onderwijs waarvoor jij hebt
gekozen plaatst jou in de leerroute die de basisschool
heeft geadviseerd. Mocht de eindtoets een bovenliggende leerroute adviseren dan bekijken we dit samen met
de basisschool. We vinden het heel belangrijk dat jij in de
leerroute komt, die past bij jouw niveau.
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HANDIGE VRAGEN OM TE STELLEN
Moet ik van school veranderen wanneer blijkt dat ik niet in de juiste
leerroute zit?
Kan ik ook eerst een gecombineerde brugklas doen?
Hoe weet ik welk niveau het beste bij mij past?
Kijk goed om je heen en vraag of je samen met één of twee leerlingen ook
zelf even mag rondkijken in de school.
Maak een lijstje van plus- en minpunten van verschillende scholen en
vergelijk deze met elkaar.
Maak een lijst met wat jij belangrijk vindt op een school. Wil je veel met
ICT kunnen doen? Of zoek je iets met sport of theater? Vraag naar wat er
allemaal extra wordt aangeboden en kijk of dit bij jou past.
Wil je weten hoe een echte schooldag eruit ziet?
Maak dan een afspraak voor een meeloopmiddag.

WAT IS JE OPGEVALLEN?
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1

ONLINE
SCHOLEN
MARKT

VIA

Kan ik de online scholenmarkt nog terug kijken?
Waar moet ik op letten bij het maken van een schoolkeuze?
Hoe weet ik welke school bij mij(n kind) past?

ONTDEK HEOTLLEGE
C
REMBRANDT

Op 17 november presenteren we ons op de scholenmarkt. Voor het eerst gebeurt dit digitaal. Toch kun je
hier goed de sfeer van het Rembrandt proeven.
We beginnen met een presentatie over de school. Waar
staan we voor? Wat vinden we belangrijk? Ook vertellen leerlingen uit de brugklas hoe zij de overstap van de
basisschool naar de middelbare school vonden. Je kunt
tijdens de presentatie vragen stellen die worden beantwoord.
Hierna gaan we naar online kamers op YouTube, via een
link die we je geven. De kamers zijn ingedeeld op niveau:
mavo/havo, havo/vwo en vwo. We gaan hier wat dieper in
op hoe je schooltijd eruit ziet. Als je vragen hebt kun je die
stellen in de chat. Ze worden dan live beantwoord.
Er is ook mogelijkheid tot het stellen van speciale vragen,
bijvoorbeeld over extra begeleiding.
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HANDIGE VRAGEN OM TE STELLEN

VASTE MOMENTEN

Wat vind ik belangrijk aan een school?
Hoe start je met het maken van een juiste keuze?
Wie bepaalt welk niveau mijn kind kan/mag doen?
Hoeveel scholen moet je bezoeken?
Hoe weet ik welk soort onderwijs bij mij(n kind) past?

WAT IS JE OPGEVALLEN?
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BEZOEK

ONLINE
OPEN
N
ALTIJD IN TE ZETTE
15 JANUARI
DAG
Op 15 januari vindt onze online open avond plaats.
We geven je online een kijkje in onze school. Er is volop
mogelijkheid tot het stellen van vragen. We vertellen je
alles wat je moet weten over het kiezen van een nieuwe
school.
Net als tijdens de scholenmarkt zullen we met verschillende online ‘kamers’ werken, waar verschillende
presentaties worden gehouden. Zo krijg je alsnog een
goed beeld van de school.

HANDIGE VRAGEN OM TE STELLEN
Welk advies is nodig om naar deze school te kunnen?
Wat kan ik later worden en wat zou ik dan moeten kiezen?
Bij welke kinderen kom ik in de klas?
Kan ik ook huiswerk maken op school?
Waar ga ik hier pauze houden?
Ik sport op topsportniveau, wat zijn de mogelijkheden?
Welke extra activiteiten organiseren jullie?
Wat doen jullie als er gepest wordt?

WAT IS JE OPGEVALLEN?
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VASTE MOMENTEN
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3

MELD
JE AAN!

REMBONTDEK H
RAND ET
T COL
LEGE

Als je zeker weet dat het Rembrandt College de juiste
school voor jou is, kun je je aanmelden.
Dit doe je samen met je ouders / verzorgers.
Je kunt je aanmelden via de volgende link:

AANMELDEN

HANDIGE VRAGEN OM TE STELLEN
Vanaf wanneer kan ik me inschrijven?
Voor wanneer moet je uiterlijk ingeschreven staan?
Kan ik altijd terecht op de school van mijn keuze?
Hoe weet ik of mijn inschrijving is verwerkt?
Kan ik mijn inschrijving nog wijzigen?
Kan ik bij de inschrijving ook aangeven bij wie ik in de klas wil?
Zijn er nog toelatingseisen? Zo ja, welke?

Kom je niet helemaal uit de aanmelding?
Laat ons gerust weten waar je tegenaan loopt.
We helpen je graag.

HULP NODIG?
SCHAKEL DE
INSCHRIJFHULP IN!

WAT IS JE OPGEVALLEN?

mail naar postbus@rembrandt-college.nl
of bel 0318-509900
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VASTE MOMENTEN
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EEN-OP-EEN
RONDLEIDING
Wil jij een keer langskomen bij het Rembrandt College?
Dat kan! Je bent (samen met je ouders/verzorgers)
welkom voor onze een-op-eenrondleiding.
We nemen je mee door ons gebouw, zodat je met eigen
ogen hebt gezien waar jij volgend jaar rondloopt.
We beantwoorden alle vragen die je hebt.

HANDIGE VRAGEN OM TE STELLEN
Hoeveel tijd heb je om van lokaal te wisselen en is dat haalbaar?
Kun je op het Rembrandt College ook eten kopen?
Hoe veel pauzes zijn er en hoelang duren deze?
Waar kan ik mijn fiets parkeren?
Is er een lift en wie mag deze gebruiken?
Hoe kom ik op het Rembrandt College met het openbaar vervoer?
Mag je tijdens de pauzes buiten het schoolplein komen?

WAT IS JE OPGEVALLEN?
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HYBRIDE HULPMIDDELEN

15

GASTLESSEN/
MEELOOPMIDDAG
Jij bent met je klas of als individu welkom om eens
langs te komen bij ons voor een meeloopmiddag.
We laten je ons gebouw zien en je krijgt een aantal proeflessen. Het kan zijn dat jullie door Corona niet langs
kunnen komen. In dat geval komen wij graag bij jóu op
school voor een gastles!

HANDIGE VRAGEN OM TE STELLEN
Hoe ziet een dag op het Rembrandt College eruit?
Heb je veel boeken om mee te sjouwen?
Hoe ziet het lesmateriaal eruit?
Wat doe je tijdens mentor-uur?
Moet je ieder uur van klaslokaal wisselen?
Welke talen krijg je in de brugklas?
Met welke kinderen kom je in de klas?
Wat als je het lokaal niet kan vinden en te laat bent in de les?

WAT IS JE OPGEVALLEN?
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HYBRIDE HULPMIDDELEN
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TWIJFEL
SERVICE

HANDIGE VRAGEN OM TE STELLEN
Hoe kan ik iets kiezen als ik nog niet weet wat ik wil worden?
Wat als ik nu de verkeerde keuze maak?
Kom ik bij mijn vrienden/vriendinnen in de klas?
Welke extra hulp krijg ik naast mijn studie?

Heb je nog vragen over onze school? Er staat altijd een
medewerker van ons klaar om je te helpen. Je kunt
langskomen, maar bellen of mailen mag natuurlijk ook!
POSTADRES

Postbus 292
3900 AG Veenendaal

Moet je per se extra vakken kiezen?
Hoe weet ik of ik de juiste keuze maak?
Hoe weet ik wat bij mij past?
Wat voor kinderen kiezen voor het Rembrandt College?

BEZOEKADRES

Rembrandtlaan 2
3904 ZK Veenendaal

CONTACT

0318-509900
postbus@rembrandt-college.nl
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HYBRIDE HULPMIDDELEN

WAT IS JE OPGEVALLEN?
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HANDIGE
TIPS

ZO KIES JE BETER
Stel zoveel mogelijk vragen (wij hebben bij ieder moment alvast een
aantal handige vragen op een rijtje gezet).
Schrijf belangrijke dingen op zodat je ze niet vergeet.
Probeer je voor te stellen hoe het is als je op deze school zou zitten.
Past het bij je, is het wat je ervan had verwacht?

Er zijn veel momenten waarop je bij ons op het
Rembrandt College een kijkje kan komen nemen.

Kijk goed om je heen en vraag of je samen met één of twee leerlingen ook
zelf even mag rondkijken in de school.

Maar waar moet je precies op letten? Wat zijn handige
tips om mee te nemen als je een nieuwe school gaat
kiezen? We hebben er een paar voor je op een rijtje gezet.

Maak een lijstje van plus- en minpunten van verschillende scholen en
vergelijk deze met elkaar.
Maak een lijst met wat jij belangrijk vindt op een school. Wil je veel met
ICT kunnen doen? Of zoek je iets met sport of theater? Vraag naar wat er
allemaal extra wordt aangeboden en kijk of dit bij jou past.
Wil je weten hoe een echte schooldag eruit ziet?
Maak dan een afspraak voor Gastlessen.

WAT IS JE OPGEVALLEN?
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HEBRembrandt
JE NOG
CollegeVRAGEN EN/
OF WIL JE EEN MIDDAG
MEELOPEN?
Rembrandt
RembrandtNEEM
College
College
CONTACT MET ONS OP,
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Openbare mavo/havo/vwo
Veenendaal

3

Openbare
mavo/havo/vwo
Veenendaal

Openbare
mavo/havo/vwo
Veenendaal

bel ons op 0318-509900
of mail ons op postbus@rembrandt-college.nl

VIA
De keuzehulp is een geregistreerd product van
JONGEREN
COMMUNICATIE

