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Dit zijn Babet en Elisa,  
zij zitten in klas 4 mavo.  
Zij laten jou de Oosterweg zien!

Maaswaal on Stage: onze 
eigen talentenshow waar jij 
kan laten zien wie je bent 
en wat je kunt!

Interesse in uiterlijke verzorging, 
lifestyle en koken? We hebben zelfs een 
restaurant in de school!

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, de 
Ardennen, Londen en Keulen!

Ontdek de wereld van ontwerpen, 
design en programmeren.

Virtual reality, drones en 
green screens: 
dat klinkt goed toch?

Heb je een hulpvraag of kom je er 
niet uit? Wij helpen jou weer op de 
juiste weg.

Babet

VOLG ONS VIA:

#       ONTDEKJOUWMAASWAAL

Vind jouw weg op locatie 
Oosterweg. Ontdek wat jij 
wilt zien!
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•    Een reis naar London, Keulen, Amsterdam, de Ardennen of.... 

•    De Wijchens Warmste Week: een UNESCO-week vol activiteiten 

      voor goede doelen uit Wijchen en de wereld. 

•    Paarse Vrijdag: solidariteit voor iedereen. 

•    Het kerstgala voor alle vierdejaars. 

•    Op kamp of tijdens de introductieweek leer je elkaar beter kennen. 

•    Dromen, Durven, Doen: ontdek wie je bent en welk beroep bij je 

      past. 

•    Een bezoek aan Continium Discovery Center: vind uit hoe de 

      wereld werkt. 

•    Globaland: bestuur je eigen land en leer alles over onze wereld. 

•    Oosterweg on Stage: presenteer je talent! 

•    Techniekdagen of een bezoek aan junior Technovium. 

 •    No Joke! en Klappen voor Bart (een anti-pestprogramma).

  

Duurzaamheid  

Intercultureel leren  

Vrede en mensenrechten  

Wereldburgerschap

Kleine klassen: 
vmbo-basis klassen: 16 leerlingen 
vmbo-kader klassen: 20 leerlingen 
mavo klassen: 25 leerlingen

FLEXROOSTER:
 JOUW ROOSTER OP MAAT

Bezoekadres: 

Oosterweg 189, 

6602 HL Wijchen 

Navigatie: 

Campuslaan, 

6602 HX Wijchen

Telefoon: 

(024) 648 72 72 

E-mail: 

info@maaswaalcollege.nl  

950
leerlingen

174

100 %

100 %

99 %

121

medewerkers

Cijfers en feiten 2019-2020

kader 
geslaagd

basis 
geslaagd

mavo geslaagd

NeXT-leerlingen 
die op twee 
locaties les 
krijgen

Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Berghem, Beuningen GLD, Cuijk, Deursen-  

Dennenburg, Ewijk, Escharen, Gassel, Grave, Hernen, Huisseling, Heumen, Leur, Malden, 

Molenhoek, Nederasselt, Neerlangel, Neerloon, Niftrik, Nijmegen, Oss, Overasselt, 

Ravenstein, Reek, Schaijk, Velp, Velp NB, Wijchen, Zeeland.

OOSTERWEG
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6

Mail onze afdelingsleiders en stel uw vraag! 

Onderbouw kader/basis  

dhr. van Beuningen  

r.beuningen@maaswaalcollege.nl

Onderbouw mavo 

dhr. Torenbeek 

g.torenbeek@maaswaalcollege.nl

2021-2022

OOSTERWEG

JOUW ‘BROEKZAK PLATTEGROND’
VAN HET MAASWAAL COLLEGE!

“Ontdek jouw Maaswaal” is het motto van onze school dat we iedere dag met uw 

kind proberen waar te maken. Dat doen we door samen op weg te gaan, uw kind te 

begeleiden naar een passend diploma, dicht bij huis en in een goed, modern 

gebouw aan de Oosterweg. Dit jaar aangevuld met een studiecentrum en zeven 

leerpleinen, passend bij het Flexrooster waarin uw kind ontdekt waar zijn/haar 

talenten en behoeften liggen. 

We hebben een rijk onderwijsaanbod: naast de vmbo basis, kader, gemengd en 

mavo plus opleiding hebben we voor leerlingen met een mavo/havo advies 

Maaswaal NeXT. Ook bieden we vakken aan als bijvoorbeeld techniek, lifestyle, 

Dienstverlening & Producten aan en is er ruimte voor diploma’s met vakken op een 

hoger niveau, masterclasses en internationale uitwisselingen. Wij nodigen u bij 

ons uit en hopen dat we er samen een prachtige middelbare schooltijd voor uw 

zoon of dochter van kunnen maken.

Henk Keijman, rector Maaswaal College

•    de leerling uitdagen zijn/haar talenten en behoeften te ontdekken en te ontwikkelen;

•   meer ruimte in het rooster creëren wat resulteert in eigen keuzes maken 

    en meer zelfstandigheid: je ontdekt wat bij je past!

•   de leerling leren eigen regie te voeren en medeverantwoordelijk 

     te maken voor zijn/haar eigen ontwikkeling;

•   met ons nieuwe studiecentrum, zeven leerpleinen en moderne middelen 

    een eigentijdse en positieve leerhouding stimuleren. Je ontdekt je eigen werkplek!

•   met iedere leerling werken naar het hoogst haalbare diploma 

    en zo een gedegen voorbereiding op de vervolgopleiding mogelijk maken;

•   het gesprek over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind, 

    gezamenlijk met de ouders, de docenten en de leerling zelf voeren.

Hoe werkt het Flexrooster?
Scan de QR-code: 

We werken met een tweejarige brugklas. Door de vele 

keuzemogelijkheden in het gevarieerde lesaanbod krijgen 

leerlingen alle ruimte om zichzelf te ontdekken. 

De mentor coacht de leerling en is uiteraard samen met u 

de spil in het leerproces. De leerling die extra ondersteuning 

nodig heeft, plaatsen we in een kleine ondersteuningsklas. 

Ons ondersteuningsteam begeleidt hem/haar zorgvuldig.  

Stel uw vragen hierover tijdens de open lesavond op 

donderdag 4 februari. Via onze website kunt u zich hiervoor 

aanmelden.

VMBO - KADER

VMBO - BASIS

MAVO - PLUS

ARCUS SPORTHAL: 100 M

Het Maaswaal College is een UNESCO-school. UNESCO-scho-

len maken deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 

9000 scholen. Onderstaande thema’s zijn een belangrijk 

onderdeel in ons schoolprogramma en vind je in vele lessen 

en activiteiten terug. 

Zo leert uw kind bijvoorbeeld meer aandacht en respect te hebben voor mens, natuur 

en cultuur. Daarnaast werken we met ruim 200 ondernemers uit de omgeving samen 

om uw kind kennis te laten maken met beroepen en vervolgopleidingen. 

Ook besteden wij, door middel van ons afvalproject, aandacht aan onze 

leefomgeving. De Wijchens Warmste Week is een mooi voorbeeld hoe activiteiten 

bijdragen aan een betere wereld: leerlingen zamelen een week lang geld in voor 

diverse goede doelen. 

Studiecentrum en leerpleinen

Het schooljaar 2020-2021 is gestart met zeven nieuwe leerpleinen en een groot 

studiecentrum. De leerlingen kunnen zelfstandig, met zijn tweeën of in een klein 

groepje samenwerken in een prikkelarme en moderne omgeving. Een leerplein is 

als het ware een verlengde van het leslokaal. Het studiecentrum is een plek waar 

leerlingen onder toezicht werken en studeren. Het Flexrooster biedt veel ruimte om 

op deze plekken aan de slag te gaan. In deze ruimtes staan onder andere cabines 

en treinopstellingen in een lichte en stimulerende omgeving.

Digitale leeromgeving

Alle cijfers en resultaten van uw kind zijn zichtbaar in het digitale ouder- en 

leerlingportaal. Via onze eigen elektronische leeromgeving weet uw kind altijd 

wanneer er toetsen zijn en wat het huiswerk is.

ONTDEK ONZE 

LEEROMGEVING

•    Schooluitwisselingen (UNESCO)

Door COVID-19 zijn de meeste reizen, activiteiten en 

evenementen afgelast voor het schooljaar 2020-2021.

Open huis, beide locaties

Open dag 
Open lesavond, Oosterweg 

Deadline aanmelden VO

MA
JAN
18

JAN
19DI

zo
FEB
28

FEB
4DO

Open huis, beide locaties

Alle voorlichtingsmomenten gaan via een 

inschrijving wegens COVID-19. Zie onze 

website voor actuele informatie.

ONTDEK ONZE 

ONDERSTEUNING

BESTE OUDERS / 

VERZORGERS,

DAT BETEKENT DAT WE:

ALLE BELANGRIJKE 

DATA OP EEN RIJTJE

HEEFT U 

NOG VRAGEN

•    ouders onze ICT-voorzieningen beoordelen met een 9,1?

•    leerlingen de veiligheid op school beoordelen met een 9,2?

•    eindexamenleerlingen van vmbo basis en kader hun diploma en daarnaast certificaten  

     op mavoniveau kunnen behalen? 

•    ons profiel Diensten & Producten behoort tot de top van Nederland? 

•    dat de mavoleerlingen keuze hebben uit meerdere keuzevakken?

•    leerlingen kunnen ‘stapelen’ op het MWC? Dit houdt in dat zij na hun             

     vmbo-basisdiploma in één jaar een kaderdiploma kunnen behalen. 8,3%               

     heeft dit ook gedaan in schooljaar 2019-2020. Mavoleerlingen die potentie  

     hebben om door te stromen naar de havo krijgen een apart 

     maatwerkprogramma aangeboden.

•    mavoleerlingen t/m leerjaar drie een breed vakkenpakket volgen met 

     daarin de vakken lifestyle en techniek?

•    ouders in toenemende mate tevreden zijn over onze school? Zij geven de school  

     een 7,8 en de mentor een 8,7!

•    leerlingen van basis/kader en mavo/kader in de brugklas/dakpanklas twee jaar  

     de tijd hebben om te laten zien op welk niveau ze het beste functioneren?

•    basisleerlingen van de brugklas onze school waarderen met een 8,4?

•    de school een ouderraad heeft bestaande uit een groep betrokken ouders, die   

     meedenkt over de kwaliteit en veiligheid op school? 

BUITEN SCHOOLONTDEK ONS 
WIST 
U 
DAT...

WAAR KOMEN ONZE 

LEERLINGEN VANDAAN ONTDEK ONZE 

BETROKKENHEID

SCAN!

Kijk op onze website voor alle actuele voorlichtingsdata. 
Deze zijn i.v.m. COVID-19 onder voorbehoud.


