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Structuur nodig?
Heb je extra zorg en ondersteuning nodig, omdat je moeite
hebt met leren of communiceren? Op onze school werken
gespecialiseerde docenten, bijvoorbeeld op het gebied van
dyslexie, autisme en rekenen. Zij bieden basisondersteuning,
die zoveel mogelijk in de gewone lessen plaatsvindt. Als het
nodig is, vraagt de school een basisplus-arrangement
aan bij het samenwerkingsverband Sterk VO.

De Mavo-plus-klas
Heb je een mavo/havo-advies? Kies dan voor onze Mavoplus-klas. Je krijgt les op een niveau dat aansluit op het
tweede leerjaar van de havo. Voldoe je aan de normen, dan
stroom je door naar de havo: RSG Broklede.

Zit je op de Rientjes Mavo, dan ga je elk jaar op een of meerdere
excursies. Met als hoogtepunt: de trip naar Engeland, inclusief
een bezoek aan Londen. Leerlingen voeren er opdrachten uit voor
hun examen. Ze logeren er in gastgezinnen. In de les bereiden de
vierdeklassers zich alvast voor op deze excursie in de vorm
van London lessons: hoe kom je met de metro op
je plek van bestemming?

Op de Rientjes Mavo is ruimte voor...

De Rientjes Mavo

Ik zie je op de Rientjes Mavo !
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Onze school is een eigentijdse plek, waar leerlingen,
hun ouders en docenten elkaar zien. In de klas, in het
studiecentrum, op een ouderavond of op de gang.
In deze folder maak je kennis met de Rientjes Mavo.
Hoe ziet een schooldag eruit? En wat levert een
schooldag je op, waar ga je mee naar huis? Er is
natuurlijk veel meer te vertellen. Bezoek daarom een
open lesmiddag of open avond. Kijk op onze website
(www.rientjesmavo.nl) of neem contact op met de
teamleider onderbouw: 0346-561360.

“Je bent geen nummer,
wij zijn een kleinschalige,
overzichtelijke school”

LEERLINGEN
Ruim 650 leerlingen uit Maarssen en uit de regio
Breukelen, Loenen, Kockengen, Vleuten en De Meern

Valt met RSG Broklede (havo/vwo) onder
het bestuur van Stichting VO De Vechtstreek

Hoort bij het samenwerkingsverband Sterk VO
van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht

overzichtelijke school.
	leerlingen met leer- of communicatieproblemen, zoals
dyslexie, autisme, taal-, reken- of gehoorproblemen.
Wij bieden de structuur die je nodig hebt.
	verschillen. Elke leerling is anders, zeker op een school die
één leerweg biedt. Daarom stemmen we de les af op jouw
niveau.

In de klas...

•	leert elke leerling op zijn eigen niveau;
•	stelt de docent aan het begin van de les doelen vast;
•	raken leerlingen gemotiveerd om hun doel te halen;
•	valt er iets te kiezen: extra uitleg van de docent, zelfstandig werken

aan de lesstof of (samen)werken aan een creatieve opdracht;
	blijven leerlingen bij de les, omdat de docent activerende werkvormen
gebruikt;
	weten leerlingen wat er van ze verwacht wordt voor de volgende les.

•
•

“Op onze school werken gespecialiseerde
docenten, bijvoorbeeld op het gebied van
dyslexie, autisme en rekenen”

•

Zelfstandig werken
Het studiecentrum is een handige plek om huiswerk te maken.
Voor schooltijd, in een tussenuur of na de laatste les. Je kunt
er samenwerken, een laptop pakken of een boek inkijken
dat je bent vergeten. In de bovenbouw hebben leerlingen
keuzewerktijd (KWT). Tijdens dit uur werken ze zelfstandig,
in een aparte ruimte met ICT-voorzieningen. Op onze school
is een wifi-verbinding beschikbaar voor je smartphone, tablet
of laptop. En op de gang? Daar is het rustig. Je hebt maximaal
zes lesuren per dag omdat wij de lessen hebben verlengd.
Dat betekent: minder leswisselingen.

