
 

Maaswaal Collegewe school
samen maken 



 

"KIJK OM JE HEEN, LUISTER EN STEL VRAGEN. 
IK WENS JE DAAR VEEL PLEZIER BIJ!"

-  Henk Keijman (Rector Maaswaal College)

WELKOM
Jij bent op zoek naar een nieuwe school, want je zit in groep 7 of 8 van de basisschool. Leuk 
dat je met ons wilt kennismaken! Het Maaswaal College is een school waar je met bijna 
elk basisschooladvies terecht kunt. Op onze locatie aan de Oosterweg ben je welkom met 
een advies op mavo-plus (vmbo-theoretisch), vmbo-kader of vmbo-basis-niveau. Ook als je 
wat extra ondersteuning nodig hebt bij het leren (lwoo). Op onze locatie aan de Veenseweg 
kun je een gymnasium-, atheneum- of havo-opleiding volgen. Met een gecombineerd advies 
mavo/havo start je op de Veenseweg, maar ben je ook op de Oosterweg van harte welkom. 
Na een jaar kun je dan alsnog instromen in de havo-klas op de Veenseweg.

Voor veel kinderen is het Maaswaal College de school in de buurt, rustig gelegen in een 
groene omgeving met veel sportvelden óf op de campus van Wijchen. Je voelt je hier snel 
thuis; dat horen we vaak van onze leerlingen in de brugklassen.

Samen met jou, met je ouders of verzorgers en met allerlei mensen in de omgeving van de 
school willen we je na vier, vijf of zes jaar de wereld in sturen als wereldburger: iemand die 
weet waar hij voor staat. We kijken dus verder dan Wijchen. In je schoolvakken, bij projecten 
en andere activiteiten kom je geregeld in contact met andere werelden en culturen. We 
zetten je daarover aan het denken. We zijn niet voor niets een UNESCO-school! 

Dit betekent dat je niet alleen kennis mee krijgt. Je leert ook dingen voor elkaar te krijgen. 
Alleen én samen met anderen. Wij vinden het mooi als je creatief bent, goed kan plannen, 
maar ook  als je doorzet als iets tegenzit. Natuurlijk kan je dat nog niet allemaal. Wij willen 
je daar graag bij helpen. Zo leer je wie je bent, waar je goed in bent en wat je leuk vindt. 
Kortom: we willen je het leven leren.



 

“Ik kwam in een klas waar ik niemand kende:  
spannend, maar ik heb heel snel  

nieuwe vrienden gemaakt.”   

-Fleur Zwitserloot (brugklasleerling) 

“We hebben een hechte klas,  
iedereen kan goed met elkaar overweg”  

- Mara Dekker (brugklasleerling)

Het Maaswaal College is een school waar je je meteen thuis voelt. Als leerling én als docent. Je 
kent waarschijnlijk al verschillende leerlingen en leraren uit je omgeving. Daardoor is de school 
letterlijk en figuurlijk dicht bij huis. 

Samen zorgen we op het Maaswaal College voor een goede sfeer. We maken er echt een punt 
van dat iedereen goed met elkaar omgaat. En dat merken onze leerlingen ook. Zo blijkt uit 
enquêtes dat leerlingen zich veilig voelen op school en dat zij de sfeer fijn vinden. 

Natuurlijk dragen ook onze docenten een steentje bij aan het vertrouwde gevoel op school. Zij 
zijn super enthousiast, ze zijn goed in hun vak, proberen je te motiveren en als het even wat 
minder goed met je gaat, helpen ze je vooruit. Bijvoorbeeld door met je in gesprek te gaan: wat 
kun je zelf doen en hoe kunnen anderen helpen?

Hoe tevreden zijn de leerlingen over de veiligheid op school (2016-2017)?  

Oosterweg:   – rapportcijfer 8,8  

Veenseweg:   – rapportcijfer 9,3   

Bron: www.scholenopdekaart.nl

Een veilige school 

groot voelt klein
De schoolgebouwen van het Maaswaal 
College zijn zo ingericht dat de school snel 
een vertrouwde plek is. Beide locaties zijn 
overzichtelijk ingedeeld; binnen een week 
weet je al precies waar je moet zijn! Op de 
Oosterweg zit je op de domeinen meestal 

met leeftijdgenoten bij elkaar. Zo heb je dus 
je eigen plek binnen de school. Op zowel de 
Oosterweg als de Veenseweg pauzeer je met 
alle onderbouwleerlingen samen. Ook daar 
kom je veel bekende gezichten tegen.



 

“Er heerst een goede sfeer hier op school.”
- Wiebe Boogaard (brugklasleerling)

samen maken we schoon
Een schone leefomgeving is natuurlijk be-
langrijk. Daarom is op het Maaswaal Col-
lege iedereen verantwoordelijk voor het 
schoonhouden van de school. Zo maken 
leerlingen na elke pauze in verschillende 
groepjes de aula schoon. Als ‘Supporter van 
Schoon’ gaat het Maaswaal College nog 
een stapje verder. In samenwerking met de 

gemeente Wijchen begonnen we een pro-
ject tegen zwerfafval. Wekelijks gaat een 
klas van de locatie Oosterweg op pad om 
zwerfafval in de directe omgeving van de 
school op te ruimen. Zo draagt iedereen 
binnen het Maaswaal College zijn steentje 
bij aan een schonere leefomgeving.

Als middelbare school kunnen we het natuurlijk niet alleen. We hebben elkaar nodig. Onze 
boodschap is niet voor niets ‘samen maken we school’. Om te beginnen doen we dit uiteraard 
samen met onze leerlingen en docenten. Maar ook ouders zijn erg belangrijk. Je ouders 
moedigen jou immers aan en ondersteunen je als dat nodig is. Als school blijven we graag in 
gesprek over hoe het met je gaat. 

Als Wijchense middelbare school hebben we ook veel contact met ondernemers uit de 
omgeving. We laten je graag kennismaken met verschillende vervolgopleidingen en beroepen. 
Daarom organiseren we geregeld gastlessen, beroepenvoorlichtingen, maatschappelijke stages 
en beroepsstages. Zo leren we dus van elkaar!

ALTIJD OP DE HOOGTE
Persoonlijk contact met docenten, leerlingen en ouders vinden we op school vanzelfsprekend. 
Als je met een probleem zit, kun je altijd aankloppen bij je mentor. En ook ouders willen we 
graag zoveel mogelijk op de hoogte houden van gebeurtenissen op school: we vertellen wat we 
doen en waarom we die keuzes maken. 

Jij kunt je resultaten en aanwezigheid op elk moment van de dag inzien via het Leerlingenportaal 
van onze website. Voor je ouders geldt hetzelfde via het Ouderportaal. Zo bereiken we samen 
veel meer dan alleen.

    "Geen groepjesvorming, maar meer een 
vorm van gezamenlijkheid.  

Daar werd ook heel bewust op gestuurd 
door de mentoren"  

 - Melchior van Mullem (oud-leerling)



  

Op het Maaswaal College zitten ongeveer 2500 leerlingen, verdeeld over onze twee locaties. 
Waarschijnlijk ken je al veel leerlingen die hier op school zitten. Bijvoorbeeld van jouw 
basisschool of sportclub. Als je je aanmeldt, mag je aangeven bij welke vriend of vriendin jij 
het liefst in de brugklas wilt zitten. Op woensdag 6 juni 2018 organiseren we bovendien een 
kennismakingsmiddag. Je leert dan jouw nieuwe klasgenoten én mentor kennen. Dus ook als 
je hier nog niet zoveel anderen kent, voel je je snel op je gemak. En nieuwe vrienden zijn zo 
gemaakt!

Bij ons op school geven ruim 200 docenten les. Zij zorgen er natuurlijk voor dat jij voldoende 
kennis en vaardigheden krijgt om te kunnen starten op het mbo, het hbo of de universiteit. 
Maar leren is veel meer dan dat. We vinden het heel belangrijk dat je jezelf leert kennen en 
dat je goed in je vel zit. Onze docenten zijn betrokken bij het wel en wee van de leerlingen. We 
willen met je in gesprek blijven, je écht zien en dat laten merken. Als we zien dat het niet goed 
met je gaat, ondernemen we actie. We gaan dan samen kijken wat het probleem is en wat jij 
nodig hebt om te komen tot een oplossing. 

Leren met extra hulp
Heb je wat meer moeite met leren? Ook dan ben je van harte welkom op het Maaswaal College! 
Op de Oosterweg kiezen we in de onderbouw bewust voor kleinere klassen, met maximaal 25 
leerlingen. In de speciale leerwegondersteunende klassen (lwoo) zit je meestal maar met 16 
leerlingen in een klas. Je krijgt dan bovendien les in vaste lokalen, met zoveel mogelijk dezelfde 
gezichten voor de klas. En dat werkt: dit houdt het overzichtelijk. 

Oosterweg:     1074 leerlingen

Veenseweg:     1475 leerlingen 

Oosterweg:     107 docenten 

Veenseweg:     113 docenten

aantal leerlingen aantal docenten

"Door gescheiden pauzes voor  
boven- en onderbouw is er meer ruimte 

voor leerlingen en zijn zij echt  
'onder elkaaR'. " 

- Willeke Kersten (docent Veenseweg)



 

Natuurlijk volg je op het Maaswaal College lessen in verschillende vakken. Daarnaast kun je 
kiezen uit een breed aanvullend programma. Je krijgt alle ruimte om je te ontwikkelen, om 
zo een brede basis te leggen voor de toekomst. Zo kiezen leerlingen op de Oosterweg bij de 
vernieuwde vmbo-programma’s naast een beroepsgericht profiel ook keuzevakken: twee voor 
mavo en vier voor vmbo-k en -b. Bijvoorbeeld Robotica, Ondersteunen bij sport en bewegen of 
Sign en 3D-vormgeving. Je kunt keuzevakken binnen of buiten je profiel kiezen, dat is helemaal 
aan jou.
   
 
Ook op de Veenseweg krijg je veel kansen om je ook buiten de vaklessen als persoon te 
ontwikkelen. Doe bijvoorbeeld mee aan ons uitgebreide Maaswaal Plus-programma. Zo krijg je 
bij ons op school volop kansen om jouw talenten te ontdekken en ze te laten groeien. 

gymnasium
Op het gymnasium word je extra uitgedaagd: je volgt in de onderbouw naast de reguliere vakken 
ook Grieks en Latijn. Daar leer je veel over taal, geschiedenis, kunst en cultuur. Daarnaast oefen 
je om precies te werken, door te zetten en gestructureerd te denken. We besteden bovendien 
aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden. Het organiseren van aandacht, doelgericht 
plannen, motivatie en zelfinzicht zijn bijvoorbeeld ontzettend belangrijk voor een goed 
leerproces. Op het gymnasium vinden we creativiteit ook erg belangrijk: culturele opdrachten 
laten je onderwerpen interpreteren, vormgeven en uitbeelden. Zo leer je de oudheid én jezelf 
ook op een andere manier kennen.  Al deze kwaliteiten komen goed van pas als je tijdens en na 
je opleiding aan de slag gaat met complexe vraagstukken. 

en dingen op jouw manier doen" 
je kon altijd meer leren 

"Er was zó veel mogelijk op school: 

– Melchior van Mullem (oud-leerling) 

bijzondere vakken:
Oosterweg:  Robotica, Ondernemen, Presentatie en Styling, Sign en 3D-vormgeving, Podium,  
Assisteren in de gezondheidszorg, Ondersteunen bij sport en bewegen, Geüniformeerde dienstverlening en 
EHBO, Keuken- en gastheerspecialisatie, Kennismaken met uiterlijke verzorging, Informatiekunde, Techniek  
Veenseweg:  Big history , Culturele Kunstzinnige Vorming , Filosofie,  Bewegen Sport en Maatschappij,  
Levensbeschouwing, UNESCO-studies, Bouwen aan mezelf (BAM!), Wetenschapsoriëntatie (WON-school)

Maaswaal PLUS :
Oosterweg:  Bootcamp, Fotoworkshop, Glasblazen, Schaatsen, Waterskiën, Kookworkshop,  
Hennaworkshop, Kickboksen,  Klimmen, Paardrijden, Beachvolleybal, High Tea
Veenseweg:  Maaswaal Live (muziek/dans), Toneel, Technica 2000,  Schoolkrant, Kunstmakers,   
Model United Nations, Anglia Engels, Wiskunde-D, Olympic Moves, International Award for Young People

“We moeten er samen voor zorgen dat de 

- Mara Dekker (brugklasleerling) 

BIJZONDERE VAKKEN & MAASWAAL PLUS

wereld een mooie plek voor iedereen blijft.”  



 

- Peter van Breet (docent Oosterweg) 

om je grenzen te verleggen"  
"We dagen je uit  WIE DURFT...

• zelf een actie te bedenken én te organiseren om geld op te halen voor een goed doel?
• mantelzorgers uit Wijchen een geweldige verwenochtend te bezorgen?
• met ons te praten over de sfeer in de klas?
• voor een hele zaal leerlingen, ouders en docenten op het toneel te staan?
• het woord te voeren voor ‘jouw land’ tijdens het Model European Parlement?
• te kiezen voor vernieuwende vakken, zoals Robotica of Sign en 3D-vormgeving? 
• een eigen land te besturen tijdens de projectdagen 'Globaland'?

Op het Maaswaal College stimuleren we je om nieuwe dingen te ontdekken. Wij geloven na-
melijk dat je verder moet leren kijken dan je neus lang is, als je je wilt ontwikkelen. We helpen 
je daarom graag om te ontdekken wat je talenten zijn en we moedigen je aan om over je eigen 
grenzen heen te stappen.
 

MODERN LEREN
We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen. Daarom werken we graag op verschillende 
manieren: soms klassikaal, een andere keer door samen iets uit te zoeken of individueel aan 
de slag te gaan. Je merkt dan al snel hoe het zit met jouw concentratie, doorzettingsvermogen 
en lef. We willen je voorbereiden op de toekomst door te werken met nieuwe vaardigheden en 
technologie.

Op alle niveaus werken leerlingen inmiddels geregeld met een eigen laptop. Zo kunnen we veel 
beter les op maat geven; je kunt vaker werken op je eigen niveau en je gaat aan de slag met de 
stof op de manier die het beste bij jou past. 

"We motiveren leerlingen om uit hun 
comfortzone te stappen. Als je dat durft, 

ontwikkel je een gezondE  
kritische blik op de wereld."  

-  Joost Schellekens (docent Veenseweg) 



 

Het Maaswaal College kiest bewust voor een breed pakket aan vakken en activiteiten voor iedere 
leerling. Zo kun jij je breed oriënteren op wat je later wilt bereiken. En zo kunnen we een plek 
bieden aan heel veel kinderen uit Wijchen en omgeving. 

KLAAR VOOR LATER
Ons belangrijkste doel is ervoor zorgen dat jij, na jouw schooltijd, klaar bent voor de toekomst. 
Dat jij je weg kunt vinden in de snel veranderende wereld. Daarom starten we op de Oosterweg al 
in de brugklassen met projectonderwijs. Op vmbo-b en -k loop je bovendien meerdere stages bij 
organisaties in de omgeving. Zo leer je om in praktijk te brengen wat je op school hebt geleerd. 
Dit sluit ook naadloos aan op ons uitgebreide traject van loopbaanoriëntatie (LOB). Daar leer je 
wie je bent en wat je later wilt bereiken. En je leert er bovendien hoe je keuzes moet maken. Op 
mavo volg je het Plus-programma: dat wil onder meer zeggen dat je examen doet in een extra 
theorie- of praktijkvak.  Dit zorgt voor goede doorstroomkansen naar de havo of het mbo. 

Ook op de Veenseweg bereiden we je zo goed mogelijk voor op jouw toekomst. Op de havo 
volg je twee lesuren per week projectonderwijs: BAM! (Bouwen aan mezelf). Je gaat dan in 
wisselende groepen aan de slag met projecten en casussen. Je leert plannen maken, informatie 
verzamelen, samenwerken en vooral heel veel over jezelf. Als vwo-leerling werk je in die tijd aan 
Wetenschapsoriëntatie (WON). Dan maak je kennis met het opzetten én uitvoeren van allerlei 
vormen van onderzoek en leer je ook veel over je eigen talenten.

Het hoogst  
haalbare diploma
We vinden het belangrijk dat leerlingen gaan voor 
het hoogst haalbare diploma. We geven leerlingen 
daarom veel kansen om door te stromen naar een 
hoger niveau. Kijk bijvoorbeeld naar onze brugklassen 
havo/mavo. We kiezen daar bewust voor kleinere 
klassen. Op die manier krijgen leerlingen met een 
gecombineerd advies de aandacht en begeleiding die 
ze nodig hebben. Is je advies na een jaar mavo/havo, 
dan bieden we bovendien de mogelijkheid om de 
brugperiode met een jaar te verlengen. Leerlingen met 
een gecombineerd advies krijgen daardoor dus een jaar 
langer de tijd om te laten zien wat ze in huis hebben.  
 
 

Slagingspercentages
2017

Vmbo-b  95%

Vmbo-k  97%

mavo-PLUS 90%

Havo  79%

Vwo  89%

"Een vervolgopleiding vereist vaardigheden 
als samenwerken, plannen en analyseren. 
Daar trainen we onze leerlingen in binnen

                                         ons projectonderwijs" 

        - Willeke Kersten (docent Veenseweg)

STAGES BIJ DE MEANDER
Het Maaswaal College heeft een bijzondere samenwerking met 
zorgcentrum De Meander. Als basis- of kader-leerling krijg je 
daar de kans om een vak te leren in de praktijk. Bijvoorbeeld 
door werkzaamheden in de keuken, bediening en huishoudelijke 
dienst. Op deze manier maak je kennis met de ouderenzorg. Erg 
belangrijk, zeker met het oog op de toenemende vergrijzing.



 

Het Maaswaal College is een UNESCO-school. Dat betekent dat we samen met jou werken aan 
vier pijlers: leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn. Je leert bij ons dus niet 
alleen wat je moet weten, maar ook hoe je dingen moet aanpakken. Bijvoorbeeld hoe je onder-
zoek doet of op een goede manier informatie opzoekt. 

Daarnaast zijn veel van onze lessen en buitenschoolse activiteiten gericht op leren samenwer-
ken en leren van de wereld waarin we leven. Daarbij stimuleren we je om de wereld te verken-
nen. Je leert om verder te kijken dan je eigen vertrouwde omgeving: de wereld is veel groter dan 
Wijchen. Je leert ook: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik aan de wereld bijdragen?

In binnen- en buitenschoolse activiteiten zoeken we telkens de link met de buitenwereld. En 
natuurlijk brengen we ook af en toe een bezoek aan het buitenland, bijvoorbeeld door excursies 
en uitwisselingen. Zo zie je met eigen ogen hoe mensen uit andere culturen leven. 
 
In 2017-2018 gaan onze leerlingen op reis naar:  
rome, Andalusië, Mallorca, Berlijn, PRAAG én Londen!

 

wereldburgers
Als UNESCO-school besteden we geregeld aandacht aan thema’s als mensenrechten, wereld-
burgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Zo helpen we je om je te ontwikkelen tot 
een echte wereldburger. En natuurlijk denken we op school ook aan de wereld van morgen: 
afval scheiden en energie opwekken met zonnepanelen vinden we hier de normaalste zaak 
van de wereld!

"De voortdurende koppeling met de UNESCO-
 waarden draagt bij aan je ontwikkeling

als individu. Verbreed je horizon: durf te
 leren, durf te ontwikkelen!"

-  Joost Schellekens (docent Veenseweg) 

UNESCO-studies 
Leerlingen van havo, atheneum en 
gymnasium volgen in de bovenbouw het 
vak UNESCO-studies. Dit kun je zien als een 
vervolg op de lessen levensbeschouwing 
in de onderbouw. Bij UNESCO-studies gaan 
we dieper in op onderwerpen als ethiek, 
rijkdom tegenover armoede, cultuur en 
normen en waarden. Je gaat voornamelijk 

zelf aan de slag; je verdiept je in de materie 
en gaat met elkaar in discussie. Zo leer je om 
een standpunt in te nemen en om elkaars 
mening te accepteren. UNESCO-studies 
is een prachtig voorbeeld van de manier 
waarop het Maaswaal College de UNESCO-
waarden in het lesaanbod integreert.

 “Leerlingen kennen elkaar hier, dat geeft een veilig gevoel.” 
- Kim Janssen (docent Veenseweg) 



 

Wil jij meer weten over het Maaswaal College en zien wat ons bezighoudt?  
Volg ons dan op Facebook, Instagram en Youtube!

Kijk voor meer informatie op www.maaswaalcollege.nl en op www.scholenopdekaart.nl 

like en volg ons!

22 januari 2018 Voorlichtingsavond Maaswaal College schoolbreed (op locatie Oosterweg) 

23 januari 2018 Voorlichtingsavond Maaswaal College en scholen uit Nijmegen (op locatie Oosterweg) 

21 februari 2018 Open Lesavond (locatie Veenseweg) 

22 februari 2018 Open Lesavond en Tafeltjesavond (locatie Oosterweg) 

24 februari 2018 Open Dag (locatie Oosterweg en locatie Veenseweg) 

Wanneer kom jij een kijkje nemen? 

colofon
Concept   Sprangers Communicatie

Tekst   Maaswaal College & Van Taal tot Z

Fotografie   RuudRocks Fotografie

Vormgeving   Hans Davids, Hoogstede Ontwerpt 



 

Maaswaal College

Maaswaal College
lwoo, vmbo, mavo-plus, havo, atheneum, gymnasium
Postadres: Postbus 444, 6600 AK Wijchen
E-mail: info@maaswaalcollege.nl
Website: www.maaswaalcollege.nl
                 

Locatie Oosterweg
Bezoekadres: Oosterweg 189, 6602 HL Wijchen
Navigatie-adres: Campuslaan, 6602 HX Wijchen
Telefoon: (024) 648 72 72

Locatie Veenseweg
Bezoekadres: Veenseweg 18, 6603 AN Wijchen
Navigatie-adres: De Wychert 4a, 6603 AG Wijchen
Telefoon: (024) 648 71 20


