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Naar de middelbare! Even wennen…

• Grootte van de school
• Lopen van lokaal naar lokaal
• Meerdere docenten en vakken op een dag
• Huiswerk plannen en maken
• De jongste van school zijn
• Organisatie: plannen, leren leren, agendagebruik
• Nieuwe vrienden maken



Aandachtspunten bij schoolkeuze

• Advies van de basisschool: vwo (gymnasium, atheneum) havo, vmbo 
• Openbaar of met geloofsovertuiging
• Wel of niet tweetalig onderwijs
• Roostertijden/lestijden (de duur van de lessen)
• Onderwijsconcept (talentprogramma’s, bijzondere vakken, eigen lessen 

kiezen, begeleiding en onderwijs aan hoogbegaafden)
• Leermiddelen en IT
• Afstand (bereikbaarheid: fiets of openbaar vervoer)
• Leerlingbegeleiding



Wie en wat bepaalt nog meer de keuze?

• Keuze van vriend(in)
• Ervaringen van anderen
• Proeflesjes en voorlichtingsavonden
• Indruk tijdens digitale open huis (5 februari)
• Sfeer
• Je ouders en jij in overleg
• Jouw motivatie is belangrijk!



Talenten aanspreken

• Iedereen heeft talent!
• Wij zijn een school die aansluit bij de talenten van een kind of die helpt 

deze te ontdekken.
• Goed in ‘talen’, ‘sportief’, ‘creatief’?
• Waar ligt jouw kracht?



Waarom kiezen voor het Anna van Rijn?

Uitstraling en sfeer
• Kleine vo-school
• Veilige school, ons kent ons
• Duidelijke schoolregels
• Verhouding leraar-leerling goed
• Blijven kijken naar het individu
• Talent, maatwerk en internationalisering

Goede begeleiding op leerling- en klasniveau
• Keuze-uren en talentlessen
• Veel creatieve en beeldende vakken: drama, dans, beeldende vorming, muziek
• Tekenen en informatietechnologie als examenvakken
• 7 examenvakken i.p.v. 6
• Uitwisselingen met andere scholen



Mentoraat

De mentor:
• Naast eigen vak wekelijks mentorles
• Bewaakt sociaal-emotionele en onderwijskundige 

ontwikkeling
• Eerste aanspreekpunt
• Spin in het web
• Aandacht voor plannen met een planagenda
• Activiteiten: wenweek, Sinterklaas, Red Nose Day, 

Purple Friday, etc.
• Juniormentoren helpen mee



Wenweek

Samen met de mentor en de juniormentoren:
• Uitdelen en uitleg rooster

➢ invullen keuze-uren

• Uitdelen en opstarten laptop en digitale lesmethoden
➢ Begeleiding door ouderejaars ‘handige’ leerlingen

• Schoolgebouw leren kennen met puzzels
• Activiteiten op school en buiten de deur

• Start met enkele lessen volgens rooster
• Startgesprekken



Onze eerste klassen 

• mavo/havo-brugklas 

• tweetalig mavo/havo-brugklas

• havo/atheneum-brugklas 

• tweetalige havo/atheneum-brugklas

• atheneum-klas

• tweetalige gymnasium-/atheneum klas (in leerjaar 1 volgt iedere leerling 
Latijn)



Doorstroom

➢ Na klas 1 door naar 2(t) mavo of 2(t) havo; hier is een protocol 
voor opgesteld

➢ Gemiddeld gaat ongeveer 25% van de mavo/havoklas door 
naar 2(t) havo

➢ Doorstroom van 4 (t) mavo naar 4(t) havo (gem. 25%); rest gaat 
door naar niveau 4 van het MBO



Je hebt gekozen, wat dan?

Voor de plaatsing in de brugklas kijken we naar:

• het schooladvies én

• voor de tweetalige brugklas plannen we een motivatiegesprek in.



Plaatsingsprocedure

• Basisschool geeft goed onderbouwd schooladvies voor 1 maart 2022.
• Bij tegenvallend resultaat op de eindtoets mag de basisschool het 

schooladvies niet aanpassen.
• Bij een beter gemaakte eindtoets, moet de basisschool het schooladvies 

heroverwegen.
• Schooladvies basisschool is leidend.



Aanmelding

14 maart 2022 sluiting eerste ronde aanmeldingen (aanmeldingsformulier 
krijg je van de basisschool)
1 april 2022 bekendmaking plaatsing eerste ronde en opening tweede ronde
6 april 2022 sluiting tweede ronde aanmeldingen (aanmelding verloopt 
opnieuw via de basisschool)
7 april 2021 bekendmaking plaatsing tweede ronde en opening derde ronde
In april/mei eindtoets basisschool
1 juni 2022 uiterlijke datum verwerking heroverweging advies door PO 
school
2 juni 2022 uiterlijke datum wisselen van school



Online open huis 
Anna van Rijn 
College

Zaterdag 5 februari 2022
10.00u tot 13.00u

Met live online proeflesjes:
aanmelden voor proeflespakket via de website 
www.annavanrijn.nl

http://www.annavanrijn.nl/


Vragen?


