
Ik zie je op de Rientjes!

Koersplan
20211-2024

De mavo-havobrugklas
Heb je mavo-havoadvies gekregen? Dan kun je bij de Rientjes Mavo kiezen 

voor de mavo-havobrugklas. Je krijgt les op een hoger niveau, dat volledig 

aansluit op het tweede leerjaar van de havo. Voldoe je aan de havo-normen 

aan het einde van het eerste leerjaar, dan stroom je direct door naar de havo 

van RSG Broklede of een andere havo in de regio.

Hulp bij het maken van een passende profielkeuze
In het eerste leerjaar krijg je veel vakken. Na het tweede leerjaar kies je 

een profiel met bijbehorende vakken. Kiezen is soms lastig. Tijdens de 

LOB-lessen wordt jouw toekomstige profielkeuze duidelijk. LOB staat voor 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Op de Rientjes Mavo wordt gewerkt met 

een digitale lesmethode: Qompas. In het examenjaar krijg je vakken die goed 

aansluiten op het profiel dat past in jouw toekomstbeeld.

Valkenkamp 551

3607 MJ Maarssen

telefoon: 0346-561360

e-mail: info@rientjesmavo.nl 

Mavo-havoadvies?  
Kies voor onze  
mavo-havobrugklas.

‘Bij ons kent iedereen  
elkaar, je wordt gezien!’

       www.rientjesmavo.nl

       rientjesmavomaarssen

      www.vodevechtstreek.nl
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Ik zie je op de Rientjes! 
De Rientjes Mavo is een kleinschalige 

school waar je gezien wordt. Een  

school waar je wordt uitgedaagd om 

je talenten te ontwikkelen.

Of je nu graag sport, creatief bent, 

graag debatteert of andere talenten 

hebt, op de Rientjes Mavo krijg je 

kansen om je vaardigheden verder te 

ontwikkelen! Ook zijn we altijd blij met 

leerlingen die zich inzetten voor de 

school als klassenvertegenwoordiger, 

lid van de medezeggenschapsraad of 

als minimentor.

Kom de school met eigen ogen zien! 

Bezoek een open lesmiddag en/of de 

open avond. Een afspraak maken kan 

natuurlijk ook. Op onze website en op 

facebook vind je alle informatie.

       www.rientjesmavo.nl

       rientjesmavomaarssen

       0346-561360

De Rientjes Mavo daagt je uit!
Op de Rientjes Mavo volg je niet alleen lessen: we bieden ook verschillende 

activiteiten aan. Dit zijn onder andere een brugklaskamp, excursies en  

project- of themadagen. 

In de les werk je zowel met een laptop als met boeken. Zo zorgen we voor 

voldoende afwisseling. We stemmen het programma waar mogelijk af op jouw 

persoonlijke behoeftes en betrekken je actief bij de les door verschillende 

werkvormen te gebruiken.

Wees nieuwsgierig, 
stel vragen en bedenk 
creatieve oplossingen!

De Rientjes Mavo  
staat bekend om...
•  de persoonlijke aandacht voor  

elke leerling

•  een leeromgeving waarin respect, 

structuur en veiligheid voorop staan

•  de kleinschaligheid en het 

overzichtelijke schoolgebouw

•  docenten die differentiëren in de les 

en uitdagen waar mogelijk

•  het ondersteunen en stimuleren van 

het eigen leer- en ontwikkelproces

•  een actieve leerlingenraad en een 

hoge ouderbetrokkenheid 

•  succesvolle en zelfbewuste 

leerlingen, die klaar zijn voor de 

volgende stap in hun leven

Je mag er zijn; laat 
jezelf zien en horen!

FEITJES
school voor
VMBO-TL

Ongeveer

450

LEERLINGEN
uit Maarssen, Breukelen, Vleuten, 

De Meern, Kockengen, Loenen  
en Utrecht.

Uitgebreide

ONDERSTEUNING
alle hulp om optimaal te presteren

Ruim
60 JAAR

kwalitatief goed onderwijs


