
Next-havo-vwo

Ga mee op reis en uitwisseling in binnen-
en buitenland en ontdek andere culturen!

Een tablet kijkt mee naar jouw
sportprestaties, dan gaat het steeds

beter.

is en Lynn zitten in klas 3NeXT2 en2 en2
oggen voor de Veenseweg. Scan de
R-codes om te ontdekken wat zij jeat zij je

laten zien van dean dezze le lococatie!

Iris en L
vlogg
QR-
laten zien 

SCAN!

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

SCAN!

gymzaal

aula

1e Verdieping

Een echte robot bouwen,
3D-printen of leren
programmeren?

SCAN!

Hier leer je een mening vormen,
afwegingen maken en debatteren.

Een multifunctionele ruimte waar je
naar jouw leerbehoefte kunt werken en
ontdekken.

Kunst ontdekken door actief bezig te
zijn met tekenen, beeldende vorming en
muziek.

Bepaal jij ook wat er op school
gebeurt? Praat, bedenk en
beslis mee!

VOLG ONS VIA:

# ONTDEKJOUWMAASWAAL

Vind jouw weg op locatie
Veenseweg. Ontdek wat
jij wilt zien!

SCAN!

Een driejarige brugklas op
mavo/havo niveau. Ieder vak
kun je op jouw eigen,
passende niveau volgen.

ATHENEUM

MAASWAAL NeXT

HAVO

GYMNASIUM

2022-2023
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Op de hoogte blijven van alle voorlichtingsactiviteiten van het Maaswaal College? Scan de QR-code en schrijf je in voor de Maaswaal voorlichting nieuwsbrief. 

TECHNIEK/

het Maaswaal College? Scan de QR-code en schrijf je in voor de Maaswaal voorlichting nieuwsbrief. 

SCAN!

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.
Onderwijs van nu!

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

VOLG ONS VIA:

#       ONTDEKJOUWMAASWAAL

Vind jouw weg op locatie
Oosterweg. Ontdek wat jij
wilt zien!

2022-2023

SCAN!

vmbo-mavo-NeXT SCAN!

Arcus sporthal

NeXT-havo-vwo
        vmbo kader

vmbo-basis

mavo-plus

SCAN!

SCAN!

SCAN!



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

ouder- en leerlingportaal. Via ons eigen elektronische leeromgeving 

weet uw kind altijd wanneer er toetsen zijn en wat het huiswerk is 

zodat de leerling goed kan leren plannen.

1188
Leerlingen

117

99 %

90 %

201

docenten

NeXT-leerlingen

havo geslaagd

vwo geslaagdInformatie voor ouders

23

Mevr. E.Buis (afdelingsleider)

e.buis@maaswaalcollege.nl

SAMEN MAKEN WE SCHOOL

JOUW ʻBROEKZAK PLATTEGROND ʼ
VAN HET MAASWAAL COLLEGE!

Bezoekadres:

Veenseweg 18 
6603 AN Wijchen

Navigatie:

De Wychert 4a 
6603 AG Wijchen

Telefoon: 

(024) 648 71 20

E-mail:

info@maaswaalcollege.nl  

Bezoekadres:

eenseweg 18 

Telefoon: 

NeXT-havo-vwoNeXT-havo-vwo
Ontdek jouw Maaswaal. Dat is het motto van onze school en dat proberen we 

iedere dag samen met u en uw kind 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 modern gebouw aan de Veenseweg. We zijn trots op ons moderne 

schoolplein, waar de leerlingen ruimte, rust of juist wat beweging hebben. Of het 

prijswinnende Leerlab, de multimediatheek met alle moderne voorzieningen voor 

gepersonaliseerd leren. We hebben een rijk onderwijsaanbod: naast de havo-, 

atheneum- en gymnasiumopleiding hebben we voor leerlingen met een 

mavo/havo-advies Maaswaal NeXT. Ook bieden we vakken aan als filosofie, 

informatica en UNESCO-studies en is er ruimte voor internationale uitwisselingen. 

Wij nodigen u bij ons uit en hopen dat wij er samen een prachtige middelbare 

schooltijd voor uw kind van kunnen maken.

Henk Keijman, rector Maaswaal College
2022-2023

1188
Leerlingen

NeXT-havo-vwo 

Nauwe betrokkenheid bij het wel en wee van uw kind vinden wij belangrijk. 

Persoonlijke ondersteuning en aandacht met als doel dat iedere leerling zich 

gezien en geholpen voelt. Dit doen wij in overleg met u, de leerling, de mentor 

en indien nodig een orthopedagoog en zorgcoördinator. 

Om leerlingen goed, veilig en modern onderwijs te bieden hebben we diverse 

voorzieningen: Een schoolplein met sportmogelijkheden, een gezonde kantine 

en een Leerlab: Een ruime multifunctionele leer- en werkruimte waar leerlingen 

individueel (in stilte) of in groepen kunnen studeren. Het Leerlab is zelfs 

Mediatheek van het Jaar 2020! Daarnaast werken alle leerlingen met een device, 

gesteund door een professionele ICT-afdeling.

Dit schooljaar heeft het Maaswaal College een aangepast schoolrooster. Dit 

rooster biedt leerlingen op gezette dagen en tijden de mogelijkheid om extra 

aan een vak of vaardigheid te werken, onder begeleiding. Eventuele 

achterstanden zijn dan snel verleden tijd.

ATHENEUM

MAASWAAL NeXT

HAVO

GYMNASIUM
A

MAAS

AFSTAND

2 KM

Het Maaswaal College is een UNESCO-school. Wij 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. 

Duurzaamheid 

Intercultureel leren 

Vrede en mensenrechten 

Wereldburgerschap

Veenseweg 18 
6603 AN Wijchen

N

Be

Veenseweg 18 

Maaswaal NeXT is: 

•   een meerjarige onderbouw voor leerlingen met een mavo/havo-advies.

•   gepersonaliseerd onderwijs waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat.

•   kiezen voor doelen op mavo- of havoniveau. 

•   gaan voor het hoogst haalbare niveau per vak. 

•   regelmatig een coachgesprek met eigen coach(es). 

•   een afgeronde opleiding met een mavo- of havodiploma.

•   les volgen op locatie NeXT-havo-vwo en één dag in de week op locatie vmbo-mavo plus.

•   werken en plannen met de Maaswaal College planagenda.

?

?

onze leerlingen:

•   uitdagen en stimuleren om eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

•   leren eigen regie te voeren, eigen keuzes te maken, onder andere in het Flexrooster

    en met behulp van een planagenda.  

•   verantwoordelijk leren zijn voor eigen ontwikkeling.  

•   op een eigen laptop laten werken: dit past bij een moderne leeromgeving. 

•   gedegen voorbereiden op een vervolgopleiding. 

•   bewust maken van anderen, jezelf en onze leefomgeving, dichtbij en veraf.

samen met ouder(s)/verzorger(s) en docenten

•    zorg dragen voor een veilig, gezond en schoon schoolklimaat. 

•    werken aan een goed verloop en welbevinden. 

Cijfers en feiten 2020-2021

havo 2020:   94%
vwo  2020: 100%

Het Maaswaal College heeft een betrokken en actieve UNESCO-(leerlingen)werkgroep 

die geregeld actuele thema's vertalen naar een activiteit of voorstelling. 

Denk bijvoorbeeld aan Paarse Vrijdag of Coming Out-dag. Daarnaast is de school 

milieubewust en duurzaam door bijvoorbeeld zonnepanelen en afvalscheiding. 

Ook participeren de leerlingen in een zwerfafvalproject en zijn zij zo medeverantwoor-

delijk voor hun eigen schone leefomgeving. Website:

www.maaswaalcollege.nl  

havo-vwo brugklas

Onze brugklassen havo/vwo en vwo zijn meerjarig. Zo is er meer tijd 

om te ontdekken welk niveau het beste past. Ook hier werken we met rubrics: 

beoordelingen die samen met de vakdocenten en in combinatie met de 

leerdoelen worden vastgesteld.

•   Aanmelden met een havo- of havo/vwo-advies.

•   Ieder vak op eigen niveau.

•   Werken met de planagenda: alles overzichtelijk op één plek.

vwo brugklas

•   Kiezen voor atheneum of gymnasium in het eerste jaar.

•   In de brugklas al één uur in de week klassieke talen en cultuur.

•   Reizen en excursies binnen Nederland en Europa.

•   Betrokken ouderraad en UNESCO-leerlingenwerkgroep.

•   ‘Avond van de Filosofie’ voor het gymnasium.

•   Olympic Moves: sportwedstrijden met andere scholen.

•   (Maatschappelijke) stages.

•   Multifunctionele mediatheek en vernieuwd schoolplein.
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Open huis vmbo-mavo-NeXT
Oosterweg 

Open les NeXT-havo-vwo
Veenseweg 

Open les vmbo-mavo-NeXT
Oosterweg

Open dag
Oosterweg/Veenseweg
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Open huis NeXT- havo-vwo
Veenseweg 

Voorlichtingsmomenten onder voorbehoud. 

Kijk voor actuele plaats, data en tijden op www.maaswaalcollege.nl

Deadline aanmelden VO

Maaswaal flexrooster 

Vanaf schooljaar 2022-2023 werken we met het flexrooster. 

Het flexrooster: 

•   daagt uit, voedt interesses en stimuleert een positieve leerhouding

•   leert verantwoordelijk te zijn voor eigen ontwikkeling

•   creëert ruimte in het rooster voor eigen keuzes

•   voert geregeld driehoeksgesprekken over het welbevinden en de 

     ontwikkeling van de leerling

•   heeft een eigen overzichtelijke en papieren planagenda
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Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Berghem, Beuningen GLD, Cuijk, Deursen-
Dennenburg, Ewijk, Escharen, Gassel, Grave, Hernen, Horssen, Huisseling, Heumen, 
Leur, Maasbommel, Malden, Molenhoek, Nederasselt, Neerlangel, Neerloon, Niftrik, 
Nijmegen, Oss, Overasselt, Ravenstein, Reek, Schaijk, Velp, Wijchen, Winssen, Zeeland.
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