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Voor je ligt het allereerste Maaswaal Magazine (MWM). Een magazine dat jou helpt 
met je keuze voor de middelbare school. Wie kan jou het beste vertellen wat het 
MWC te bieden heeft? De Maaswalers zelf: (oud-)leerlingen, medewerkers 
en ouders komen aan het woord. Veel lees-, speel- en bakplezier!

Beste

Jouw eigen Maaswaal ontdekken, dat is 
onze wens voor jou. Dat proberen we iedere 
dag samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) 
waar te maken. Dat doen we door samen op 
weg te gaan, jou te begeleiden naar een passend 
diploma, dicht bij huis in een modern gebouw aan de 
Oosterweg. Wij zijn trots op onze studie- en leerpleinen 
waar jij zelfstandig of in een klein groepje leert, werkt en 
creëert. Iedere leerling is anders en we zijn blij dat we met 
een flexrooster werken waarin jij je eigen keuzes maakt 
voor jouw eigen leerroute. Jij mag kiezen! Wij helpen jou 
bij het maken van die keuzes. Hierdoor groei jij naar jouw 
beste versie op jouw hoogst haalbare niveau. Leren doe je 
bij ons niet alleen op school maar in klas 3 en 4 ga je bij de 
praktijkvakken ook leren bij bedrijven in en om Wijchen. Je 
leest er alles over in dit magazine!

Wij nodigen jou en je ouder(s)/verzorger(s) van harte 
bij ons uit en hopen dat wij er samen een prachtige 
middelbareschooltijd van gaan maken. 

Henk Keijman, rector Maaswaal College

aanstormende 
brugklasser!
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In dit nummer...

chevron-circle-right  Je leert leren! Je leert plannen en 
jezelf te ontwikkelen met de Maaswaal 
planagenda.

chevron-circle-right  Hier word je uitgedaagd tot 
zelfstandigheid: zelf doen wat je al kunt, 
hulp krijgen bij wat nog niet lukt.

chevron-circle-right  Je eigen flexrooster: jouw rooster op 
maat! Kies wat bij je past. 

chevron-circle-right  Gemoedelijke, fijne sfeer,  
zodat je je snel thuis voelt.

chevron-circle-right  Hier zit je in een kleine klas en is er een 
ruim aanbod qua extra ondersteuning.

chevron-circle-right Je eigen mentorcoach.

chevron-circle-right  Zelfstandig werken op een modern 
studie- of leerplein.

Typisch Maaswaal

Jij mag kiezen!
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Onze

mavo-kader
Ook in de mk-brugklas beoordelen we je op twee niveaus. 
Je krijgt op mavo-niveau les. Op die manier kunnen we jouw 
sterke kanten in kaart brengen en zit je na de brugklas op 
het niveau dat bij jou past. Ook hier kun je kiezen om door 
te gaan naar een hoger niveau (van kader naar mavo of van 
mavo naar havo) of kies je voor een beroepsopleiding op 
mbo-niveau.

Op onze vmbo basis-kader-mavo locatie aan de 
Oosterweg geven we les op alle niveaus van het vmbo. 

Het Maaswaal College is een Unesco-school. 
Wij maken deel uit van een wereldwijd 
netwerk van meer dan 9000 scholen. 
Onderstaande thema’s zijn een belangrijk 
onderdeel in ons schoolprogramma en vind 
je in vele lessen en activiteiten terug. 

mavo-plus
In de mavo-brugklas krijg je les op mavo-niveau met verrijkingsstof op 
havo-niveau. Al onze mavo-leerlingen volgen het Plusprogramma, waarbij 
zij een extra theorie- of praktijkvak krijgen. Dit maakt de doorstroom naar 
het mbo of de havo makkelijker. 

Kijk verder, jij en de wereld 
om je heen:  Unesco

vmbo-b en vmbo-kb
In de kb-brugklas beoordelen we je op 
twee niveaus en krijg je op kaderniveau 
les. In de b-brugklas krijg je op basisniveau 
les. We bepalen na het eerste jaar op welk 
niveau je jouw opleiding in het tweede 
leerjaar kunt vervolgen. In het derde jaar 
kies je een profiel (Dienstverlening & 
Producten of Zorg & Welzijn) en stroom je 
uit met een vmbo basis- of kaderdiploma. 
Je vervolgt je schoolcarrière door te 
stapelen naar mavo of rechtstreeks naar 
een mbo-beroepsopleiding te gaan.

Duurzaamheid 

Intercultureel leren

Vrede en mensenrechten

Wereldburgerschap

Zo leer je meer aandacht en respect te hebben voor mens, natuur 
en cultuur. Daarnaast werken we met ruim 200 ondernemers uit de 
omgeving samen om jou kennis te laten maken met beroepen en 
vervolgopleidingen. Ook besteden wij, door middel van ons afvalproject, 
aandacht aan onze leefomgeving. Paarse Vrijdag en Coming Out Day 
en Wijchens Warmste Week zijn mooie voorbeelden van activiteiten 
die bijdragen aan een betere wereld. Tijdens de WWW zamelen de 
leerlingen een week lang geld in voor diverse goede doelen.

Bron: De Gelderlander.

Bekijk het 
Leren in Bedrijf 
filmpje

Scan mij!

Naam Jan van den Boogaard
Wonend in Balgoij
Extra afdelingsleider basis-
kader, leerjaar 3-4Leren in Bedrijf

Onze leerlingen zijn een hele dag in de week, 14 weken 
lang op de werkvloer (bij echte bedrijven!) om stage 
te lopen en een keuzevak te volgen. Omdat je 
één dag in de week op een bedrijf bent, 
voel je je als een echte werknemer 
in dat bedrijf. Dit verhoogt 
je motivatie!

Onze leerlingen gaan op dit moment naar:

chevron-circle-right  Techniekbedrijven: Modderkolk, Berko, Giesbers, 
Hoppenbrouwers, Nootenboom en Eromesmarko.

chevron-circle-right  Horeca: Meneer Smit, Leurse Hof en Thermen 
Berendonck.

chevron-circle-right   Zorginstanties: Hof van Elst, Catharinahof 
(ouderenzorg) en de Eerste Stap (kinderzorg).

Waar gaan de leerlingen naartoe? 

Ik ben trots op het feit dat bij welk bedrijf of instantie 
we ook komen, wij als school van harte welkom zijn. 
De allereerste leerling is al in opleiding gegaan bij 
het bedrijf Modderkolk. Inmiddels volgen vijf andere 
leerlingen hun bbl-opleiding in dit bedrijf. Daarnaast 
hebben leerlingen bijbaantjes eraan overgehouden, 
vooral in de horeca.

Het is even wachten voordat je met ‘Leren in Bedrijf’ 
mag starten op onze school (vanaf leerjaar 3), maar 
dan mag je ook levensecht leren in een prachtig bedrijf 
waarbij alle doorstroomkansen openliggen.

opleidingen

 Ik mag nu eigenlijk alles doen 
bij de kinderopvang, zodat ik 
echt weet waarvoor ik leer.  
- Veronique, stagiair bij Eerste Stap

Ik ben gemotiveerd door de 
praktische kennismaking 
met nieuwe dingen, leuk en 
leerzaam tegelijk!  
- Janiel, stagiair Eromesmarko
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Je leert Geef niet op!
en groeit 

Naam Marthe
Leeftijd 13 jaar
Wonend in Wijchen
Extra leerling  
klas 2KB1

Welke mentor of docent op het 
Maaswaal College heeft een 
belangrijke rol gespeeld in jouw 
ontwikkeling? 
Mijn muziekdocent! Mijn gedrag 
was niet altijd wat het moest zijn 
en ik maakte het de leraren vaak 
moeilijk. Meneer van Beuningen 
heeft mij altijd de vrijheid gegeven 
die ik nodig had. Wanneer het 
even wat minder ging, wist ik dat 
ik altijd naar het muzieklokaal kon 
komen en daar even mijn ei kwijt 
kon. Hij zag mij niet als de irritante 
leerling die niet wilde luisteren 
maar juist als een leerling die 
eigenlijk gewoon veel aandacht 
nodig had zodat ik mijn creativiteit 
kon uiten. Mevrouw van Ingen 
heeft me heel erg geholpen met 
het behalen van mijn diploma en 
heeft ook altijd in mij geloofd. Ik 
had het gevoel dat ik gehoord en 
begrepen werd. Leraren die net 
een stapje extra voor je zetten 
blijven je de rest van je leven bij! 

Waarom kiest een groep 8 
leerling voor het MWC volgens 
jou? 
Ik ben laatst nog langsgegaan en 
zag veel veranderingen. Er is extra 
tijd voor creativiteit en ik ben 
jaloers op hoe het schoolplein er 
nu uitziet. Je wordt goed begeleid 
in de richting waarin jij je wilt 
ontwikkelen.  

Elisa: Mijn naam is Elisa de Bruyn, 38 jaar en 
kom uit Heesch. Ik werk op locatie vmbo als 
docent Duits en ik ben mentorcoach van klas 
2KB1.

Marthe: Ik ben Marthe, ik ben 13 en ik woon in 
Wijchen. Ik zit in klas 2KB1.

Je eigen coach, de mentorcoach
E: Als mentorcoach ben je hét aanspreekpunt 
voor jou en je ouders. Omdat je op de 
middelbare school niet meer één juf of 
meester hebt, is het belangrijk dat één iemand 
jou wat extra in de gaten houdt. Iemand die 
net iets meer van je weet en het grotere geheel 
in de gaten houdt.

M: Mevrouw de Bruyn zorgt ervoor dat ik 
mijn klas beter leerde kennen en als het een 
keer niet zo goed gaat dan zorgt ze ervoor 
dat de klas een leuke klas blijft. Ook leert ze 

mij hoe alles werkt op school, 
van mijn rooster tot hoe ik alle 
programma’s op mijn laptop kan 
gebruiken. Ze geeft advies over 
hoe ik het beste mijn opleiding 
kan doen. Zij laat mij zien welke 
mogelijkheden ik allemaal heb 
en leert mij om mijn schoolzaken 
zelfstandig te regelen. 

Hoe ziet die begeleiding er in de 
praktijk uit?
E: Op school werken we met een 
leerplan, dat maken we samen 
met jou en je ouders. Alle eerste 
en tweedejaars werken met een 
planagenda. De planagenda helpt 
je om een plan te maken. Niet 
alleen voor deadlines, maar ook 
vooral om je persoonlijke doelen 
te behalen. Ik praat met jou en 

je ouders, samen evalueren 
we je doelen in de planagenda 
en stellen we je leerplan bij. Zo 
werken we heel planmatig aan 
jouw ontwikkeling!

M: Ik word uitgenodigd voor een 
coachingsgesprek. Dat zie ik in 
mijn rooster. Mijn klasgenoten 
hebben dan een flexles of ze 
zijn vrij, zodat ik even alleen 
of met mijn ouders met mijn 
mentorcoach kan praten.

Tip bij het maken van een 
schoolkeuze!
E: Oriënteer je goed! Ik ben 
vroeger niet eens op andere 
open dagen gaan kijken, omdat ik 
gewoon naar de school ging waar 
mijn vriendinnen naartoe gingen. 
Daar heb ik achteraf spijt van 
gehad!

M: Precies! Ga eerst bij scholen 
kijken en kies dan de school waar 
je je het fijnst bij voelt.

Naam Elisa de Bruyn
Leeftijd 38 jaar
Wonend in Heesch
Extra docent Duits en 
mentor van klas 2KB1

Wat zou je de leerlingen van nu 
mee willen geven? 
chevron-circle-right  Kom erachter wie jij echt bent 

en wat jij echt wil doen. Hoe je 
dat gaat behalen daar moet je 
zelf achter zien te komen. jij bent 
de enige die verandering kan 
brengen. 

chevron-circle-right  Laat de straat met rust. 
chevron-circle-right   Wees eerlijk naar jezelf en 

anderen, sta sterk in je schoenen 
en wees niet bang om je eigen 
mening te hebben.   

chevron-circle-right  Zorg dat je de juiste mensen om 
je heen hebt die allemaal willen 
groeien in het leven.  

chevron-circle-right  Falen is heel belangrijk! Leer 
van je fouten en weet hoe je het 
volgende keer anders kan doen.  

chevron-circle-right   Schrijf voor jezelf je doelen op 
wat je wil behalen, maak een 
plan, en geef je volle 100%.  
Geef niet op! 

chevron-circle-right   Vergeet niet de kleine 
overwinningen te vieren. Leef in 
het NU maar hou je ogen op het 
einddoel. 

Wat is je doel voor de  
komende vijf jaar? 
Zorgen dat ik, en de mensen om 
mij heen gelukkig en gezond zijn, 
mijn bedrijf zo groot mogelijk laat 
worden, en levens verander. Veel 
ervaringen opdoen en nog meer 
ontwikkelen en leren over mijzelf.

Naam Glenn Stefania
Leeftijd 24 jaar
Wonend in Wijchen
Extra eigenaar VISION RECORDS

Wat doe je momenteel voor werk? 
Ik run mijn eigen platenlabel 
genaamd: ‘VISION RECORDS’. Samen 
met mijn neef zorgen wij voor 
content voor onze kanalen, nemen 
wij artiesten op en produceren 
muziek. Ook organiseren wij 
muziekgerelateerde evenementen.  

Welke opleidingsroute heb je 
doorlopen na de basisschool tot je 
huidige werk? 
Ik ben begonnen op vmbo basis/
kader. Vanaf het tweede jaar koos 
ik voor Zorg & Welzijn. Na mijn 
vmbo kader-diploma besloot ik, na 
een sportopleiding op het CIOS in 
Arnhem en een beveiligingsopleiding 
in Oss, om verschillende redenen 
mijn eigen pad te bewandelen. 

Wat herinner je je nog van het 
Maaswaal College? 
Vooral de leuke tijden! Activiteiten 
die we hebben gedaan met school, 
muzieklessen natuurlijk maar vooral 
de sfeer op school. Ik zat gelukkig 
met gezellige leerlingen op school en 
met sommigen daarvan ben ik nog 
steeds bevriend. 

Volg Glenn  
op Instagram

@visionrecords.ent

Nog meer ervaringen lezen?  
Ontdek waarom oud-leerling Ayla de middelbare 
school de springplank van de rest van je carrière vindt.  
chevron-circle-right Maaswaalcollege.nl
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Waar

Aantal leerlingen: 868
Aantal medewerkers: 169
Aantal weggegeven  
groene appels: 1243
Aantal verkochte 
worstenbroodjes: 252

Schooljaar 
2022-2023

komen jullie 
toch vandaan?

Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, 
Berghem, Beuningen, 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.

In juli 2022 was dit het eindresultaat:

Slagingspercentages
vmbo basis 
en kader:

100%
vmbo 
mavo:

98%

...ons restaurant 
dienstdoet als 

‘proefkeuken’ en 
ontmoetingsplaats voor vluchte-
lingen in Wijchen? Zij koken dan 
een aantal keren per jaar een 
gehele maaltijd en gaan het  

gesprek aan!

...we een 
ouder- en een 

leerlingenraad hebben, 
waarin je mag meepraten 

over de belangrijkste 
ontwikkelingen bij ons 

op school?

 
...we reizen 

maken naar Keulen, 
Londen, Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag 
en de Ardennen?

...we 
een breed 

ondersteun ings-
team hebben?

 
...we een 

uitwisseling 
hebben met een 

andere school om 
van elkaar te 

leren?

...ons profiel 
Dienst verlening & 

Producten tot de top 
drie van Nederland 
behoort? En daar zijn 

we best trots op!

Wist je dat... 

...ouders en 
leerlingen ons hoog 

beoordelen op gebied 
van veiligheid en 

sfeer?
...er 

diverse thema-
avonden georganiseerd 

worden door school in 
samenwerking met diverse 

instanties? Zo is bijvoorbeeld 
onze pubercarrousel 
met puberthema’s een 
drukbezochte avond.

Feitjes, cijfers en weetjes Wist je dat... / leerlingenraad

Wat doet de leerlingenraad? 
Marleen Smits, docent Engels:  
De leerlingenraad is een toffe groep 
leerlingen die graag mee willen helpen 
en denken om deze school nog leuker 
te maken. We organiseren feesten/
acties en denken samen met de 
organisatie mee wat er anders kan. 

Janiel & Beau, leerlingen: 
We hebben maandelijks een overleg waarin we topics 
bespreken die belangrijk zijn voor de leerlingen hier op school. 
We hebben bijvoorbeeld inspraak gehad bij de indeling van 
het schoolplein, waardoor er nu een pannaveld staat. Vind je 
het ook leuk om dingen te regelen? Dan kun je bij onze club 
komen om ons een handje te helpen. Zien we je snel?
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FlexMaaswaal
Sinds schooljaar 2020-2021 werkt het Maaswaal  
College met een flexrooster: Maaswaal Flex. Dit  
flexrooster biedt meer ruimte voor begeleiding, zelf-
standig werken, verdieping en is, door minder vakken 
op een dag, rustiger en overzichtelijker. 

chevron-circle-right   Je wordt uitgedaagd om je eigen keuzes te maken. 
Dit stimuleert een positieve leer- en werkhouding en 
verhoogt je motivatie. 

chevron-circle-right  Je leert verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen 
ontwikkeling.

chevron-circle-right  Ruimte in het rooster, zodat je kiest wat jij nodig hebt.

chevron-circle-right  Je werkt aan de doelen die je gesteld hebt in jouw 
leerplan. Je mentorcoach en je ouders/verzorgers 
helpen hierbij. 

chevron-circle-right  Je leert stap voor stap plannen, organiseren en 
reflecteren met de MWC-planagenda!

Het flexrooster 
heeft veel voordelen

Kun je vertellen hoe het 
flexrooster werkt?
Tom Pelser, docent scheikunde 
en natuurkunde: Het flexrooster is 
een flexibel rooster waarin leerlingen 
zelf keuzes kunnen maken naast de 
verplichte 80-minuten vaklessen. 
Leerlingen mogen zelf weten welke 
lessen zij extra of meer willen, 
binnen de gestelde mogelijkheden.

Felicia Coolen, leerling: Je kan extra 
lessen volgen, voor toetsen leren en/
of je huiswerk maken. Die keuze vind 
ik wel fijn, want je kan dan zelf kiezen 
voor vakken die je moeilijk vindt of 
waar je meer van wil weten.

Waarom heeft het Maaswaal 
College een flexrooster?
T: Wij streven ernaar om de 
leerlingen zelfstandiger en 
meer verantwoordelijk voor 
hun eigen leerproces te maken. 
Het flexrooster past heel goed 
in deze visie, want hier mogen 
ze zelf kiezen en leren ze hoe 
ze om moeten gaan met deze 
vrijheid.

Wat zijn voor jou de 
voordelen van dit rooster?
T: Ik sta helemaal achter 
de visie van de school om 
leerlingen zelf te leren omgaan 

Ik heb plusflex mode en design gevolgd, ik ontwerp 
graag kleding. Ik heb voor dit aparte ontwerp 
gekozen omdat het een lange achterkant en een 
korte voorkant heeft. - Djeshy 

Naam Felicia Coolen
Leeftijd 12 jaar
Wonend in Wijchen
Extra Ik zit in klas 1M1

met het maken van  
verantwoorde keuzes.  
Daarnaast merk ik ook dat de 
motivatie hoger wordt, omdat  
ze er zelf voor kiezen.

F: Je kan met andere kinderen van 
andere klassen afspreken welk uur 
je kiest. Je kan ook rekening houden 
met je sport, hobby en werk.

Zijn er ook nadelen?
T: Een valkuil is dat leerlingen 
kiezen, omdat hun vriend(in) ook 
voor dat flexuur kiest. Kies voor 
jezelf!

F: Sommige flexuren zijn heel snel 
vol en dat is jammer, want dan kan 
je niet meer je favoriete flexuur 
kiezen en moet je een paar weken 
wachten. 

Wat is jouw rol in het 
keuzeproces/ bij het flexrooster?
T: Ik ben flexcoördinator en zorg 
dat er gekozen kan worden en als 
er iets onduidelijk is dan kunnen 
de leerlingen bij mij terecht. Ik laat 
mentoren zien of er goed gekozen 
wordt, zodat zij hun leerlingen 
weer goed kunnen coachen op het 
bewuster kiezen.

Flexrooster: jouw rooster op maat

Naast de vaklessen kun je bij ons op school dingen leren die normaal 
niet op je lesrooster staan! We noemen dat plusflex. 

1110

Het flexrooster uitgelegdHet flexrooster uitgelegd
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het leven van... het leven van...
Een dag uit Een dag uit

Sarah & Quint een docent!

7:00 uur: Opstaan en ontbijten. 
We nemen lunch, drinken en 
onze schoolspullen mee die we 
nodig hebben voor die dag. In 
de roosterapp Zermelo zien we 
precies hoe laat de les begint en in 
welk lokaal. Sarah: Tip! Ik pak mijn 
tas de avond van tevoren in, zodat 
ik rustig kan kijken wat ik allemaal 
mee moet nemen. 

8:00 uur: Wij fietsen samen naar 
school. Daar doen we ongeveer 
10 minuten over. Bij de ingang 
van de school staat ’s ochtends 
de afdelingsleider om iedereen 
goedemorgen en een fijne dag 
te wensen. Daarna gaan we naar 
onze kluisjes om onze jas of 
andere spullen weg te leggen.

8:30 uur: In elk lokaal hangt een 
telefoonzak waar de telefoon in 
moet. Deze mag je tijdens de les 
niet gebruiken. Wel gebruiken we 
vaak de laptop in de les. 

13:00 uur: Naast twee kleine 
pauzes hebben we ook een  
grote pauze van 30 minuten. 
We zitten dan in de aula of op 
het schoolplein. Daar kun je ook 
met vrienden en vriendinnen uit 
andere klassen afspreken. 

Stel jezelf eens voor. Wie ben je, 
waar woon je, wat doe je op school?
Noëlle van de Water, ik ben 29 jaar 
jong en woon in Broekhuizenvorst. 
Docent Duits, mentor van 2MK2 en 
ik organiseer onder andere Wijchens 
Warmste Week. Daarnaast volg ik een 
opleiding tot beeldcoach. Sinds vijf jaar 
op het MWC.

Waarom geef jij les?
Op de vraag “Wat wil je later worden?” 
antwoordde ik altijd: “Juf”. Ik heb lange 
tijd gedacht dat ik juffrouw wilde 
worden op een basisschool. Toen ik op 
de middelbare school kwam had ik zo 
veel leuke docenten dat ik dacht: “Dit 
wil ik ook!” Omgaan met pubers en ze 
de Duitse taal leren vind ik erg leuk. 
Leren wat het leven, en het leven met 
elkaar, inhoudt en ze voorbereiden op 
hun toekomst is wat mijn werk zo leuk 
maakt. Ik houd ervan om leerlingen 
goed te leren kennen en een band 
met ze op te bouwen. Ik vind pubers 
fantastisch! 

Hoe ziet jouw dag eruit?
Ik moet altijd vroeg uit bed, het is drie 
kwartier rijden naar school. Ik woon 
namelijk in Broekhuizenvorst, een klein 
plaatsje in Noord-Limburg. Als ik op 
school kom, vind ik het heerlijk om de 
dag op te starten met een praatje met 
mijn collega’s in de personeelskamer. 
Mijn dag bestaat vooral uit lesgeven. 
Als ik een tussenuur heb doe ik 
andere taken, zoals mentortaken (bijv. 
gesprekjes met mentorleerlingen of 

na school af om met vrienden en 
vriendinnen naar buiten te gaan of 
ga ik mijn hond uitlaten. Dan maak 
ik mijn huiswerk in het weekend 
af.

Sarah: Zaterdag is mijn 
lievelingsdag, maar als ik een 
schooldag moet kiezen, kies ik 
voor maandag of dinsdag. Op 
maandag hebben we namelijk 
leuke vakken en op dinsdag 
hebben we een fijn rooster. 
Quint: Mijn lievelingsdag is vrijdag, 
omdat ik dan geschiedenis heb.

Hoe ziet een gemiddelde schooldag er voor jullie uit?

Naam: Noëlle van de Water
Leeftijd: 29 jaar 
Wonend: in Broekhuizenvorst 
Extra: docent Duits, mentor 
van 2MK2

een les bekijken bij mijn mentorklas), lessen voorbereiden, 
afspraken/vergaderingen met collega’s en administratieve 
taken. Na mijn laatste les heb ik hier ook nog tijd voor. In 
mijn vrije tijd dans ik graag en spreek ik af met vrienden/
vriendinnen. In de winter ga ik ook graag op skivakantie. 

Ik wilde altijd al juf worden!

Wat is er volgens jou bijzonder aan het Maaswaal College?
Het Maaswaal College is een hele warme, gezellige school.  
We bieden veel maatwerk voor leerlingen die dat nodig 
hebben en er is veel ruimte om te groeien. Tip: Ga vooral 
veel in gesprek op open dagen en leer de docenten en 
leerlingen op de scholen goed kennen, zodat je daarna een 
weloverwogen beslissing kunt nemen.

14:10 uur: Gym/Lo hebben we in de Arcus en 
in de zomer buiten. Soms is de mentorles het 
laatste uur van de dag, dan kun je nog het een 
en ander bespreken met je mentor. Quint: als 
ik een flexuur Lifestyle heb, maken we vaak 
lekkere gerechten!

15:45 uur: Als de schooldag voorbij is, gaan we 
naar huis. Sarah: Als ik thuiskom ga ik meestal 
even leren en huiswerk maken. Daarna ga ik 
dansen, dat doe ik op hoog niveau. Soms moet 
ik daarna nog huiswerk afmaken of leren voor 
een toets. Quint: Na school ga ik leren voor 
toetsen of huiswerk maken. Als ik niet zo veel 
toetsen of huiswerk heb spreek ik op vrijdag 

Quint Rosmalen en  
Sarah Aalbers: Wij wonen in 
Wijchen en zitten in klas 2MK2
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MaaswaalOndersteuning

Lezen met 
ClaroRead

Training & 
begeleiding

Extra tijd 
met 

toetsen

Flexuren

Reken-
machine

Mentor &  
faciliteiten

Dyslexie?

Faalangst?

Sociaal-
emotioneel?

Dyscalculie?

Leer-
achterstand?

Het Maaswaal College wil een veilige en behulpzame 
school zijn voor jullie en voor onze medewerkers. 
Naast de begeleiding door docenten en mentoren is er 
aanvullende ondersteuning beschikbaar als dat nodig is.

Hiervoor hebben wij verschillende mensen in dienst: 
een ondersteuningscoördinator, een orthopedagogen, 
gespecialiseerde docenten voor onder andere 
faalangstreductie en sociale vaardigheidstraining en 
een decaan. Wanneer het nodig is, schakelen zij ook 
ondersteuning van buitenaf in. 

MJM: Je eigen laptop kun je 
via school geheel ingesteld 
aanschaffen. Dat is niet verplicht, 
maar wel fijn, ook omdat er dan 
garantie op zit via school.

Wat doe je precies met je 
laptop?
MJM: Er zijn veel apps zoals 
itslearning, leerlingportaal, 
LessonUp en Zermelo voor je 
rooster. Je mentor helpt je met 
alles instellen, dit gebeurt tijdens 
de introductieweek waarbij leuke 
activiteiten worden afgewisseld 
met het instellen van je laptop. We 
werken met een OneDrive, daarin 
slaan we alles op in de cloud. Zo 
bewaren we onze bestanden veilig, 
zelfs als de laptop kapotgaat. We 
leren ook nog uit boeken, maar wij 
vinden het alle drie heel erg fijn 
om met de laptop te werken. Het 
is overzichtelijker, je hebt minder 
nodig, alles is gebundeld, je laptop 
heb je altijd bij je.

We werken met een 
OneDrive, daarin slaan 
we alles op in de cloud. 
Zo bewaren we onze 
bestanden veilig, zelfs  
als de laptop kapotgaat.

Leer werken
met een laptop

Rick Verstegen: docent aardrijkskunde, 
mentor van 1KB3 en ICT-coach  
Miley, Jaleesa en Malon: wij wonen in 
Wijchen en Hernen en zitten in  
klas 1KB3

Leerlingen werken op school met een 
laptop. Hoe gaat dit in zijn werk?
R: We werken op het Maaswaal College met 
boeken én digitale methodes. Ik vind het 
erg prettig dat deze combinatie mogelijk 
is. De laptop gebruiken we voor allerlei 
zaken. De leerlingen gebruiken apps om 
bijvoorbeeld woordjes te leren voor de 
talen. Voor vakken als aardrijkskunde, 
geschiedenis en economie gebruiken we 
programma’s als Word, PowerPoint en 
Excel. ICT-vaardigheden leren wij jou tijdens 
de mentorlessen. Via een team van ICT-
coaches zorgen wij dat op onze school ook 
alle docenten goed up-to-date blijven van 
de ontwikkelingen op het gebied van ICT. 

Ja, vertel eens... wat als je laptop 
kapotgaat?
MJM: Je mag met je laptop en vragen 
altijd naar je mentor, maar als die er 
niet uitkomt is er ook nog een ICT-
helpdesk, zij helpen je dan verder. Als 
ze je probleem niet op kunnen lossen 
krijg je een leenlaptop.

Als laatste: heb je nog een tip voor 
onze lezers?
R: Het is slim om een laptop te regelen 
via school. Zo word je altijd geholpen 
en kun je dus altijd vooruit!

J: Zorg dat je altijd op tijd bent, anders 
moet je nablijven en dát wil je echt niet!

Ma: ik ben een beetje lui aangelegd, 
dus ik heb ook gekozen om niet te ver 
te hoeven fietsen.

Mi: ik zit nu in een 1KB klas, maar 
als het heel goed gaat is er een 
mogelijkheid om naar een MK-klas te 
gaan, dat sprak mij heel erg aan.

Maaswaal ondersteuning

Meer weten over  
onze leeromgeving?  
Scan dan de QR-code.

Scan mij!
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Leerling

Naam Fay Sjoorda
Leeftijd 12 jaar
Wonend in Wijchen
Extra leerling klas 1M1

Naam Keano Hol
Leeftijd 12 jaar

Wonend in Wijchen
Extra leerling klas 1M1

Keuze voor het 
Maaswaal College

Stel jezelf eens voor. Wie ben je, 
waar woon je, in welke klas zit je?
Nou ik ben Fay Sjoorda. Ik ben  
12 jaar en woon al mijn hele leven 
in Wijchen. Mijn basisschool was de 
Trinoom en in mijn vrije tijd houd 
ik erg van dansen, schilderen en 
actiefilms op Netflix. 

Waarom koos jij voor het MWC?
Mijn zus heeft hier ook gezeten 
en vertelde daar hele leuke, fijne 
verhalen over. De docenten zijn 
aardig en betrouwbaar. Het voelt als 
een veilige school. Vorig jaar ben ik 
naar de open dag geweest. Dat was 
heel leuk, omdat je echt iets mocht 
doen en ik veel mensen heb ontmoet.

Wie heeft je geholpen bij je 
schoolkeuze?
Mijn vader, moeder en mijn oudste 
zus hebben geholpen bij mijn 
schoolkeuze. Ze gaven veel uitleg 
over welke vakken er zijn en welke 
docenten er zijn. 

Wat heb jij gedaan om je zo snel 
mogelijk thuis te voelen hier op 
school?
Ik heb heel snel vriendinnen 
gemaakt. We zagen elkaar en onze 
nieuwe mentor voor het eerst tijdens 
de kennismakingsmiddag voor de 
grote vakantie. Echt vriendinnen 
werden we in de eerste week tijdens 
de introductie. We begonnen te 
kletsen en dat hield eigenlijk niet 
meer op. We hadden meteen een 
hele goede klik. 

Keuze voor het 
Maaswaal College
Stel jezelf eens voor. Wie ben je, waar 
woon je, in welke klas zit je?
Hai, ik ben Keano Hol, 12 jaar en ik woon 

in Wijchen. Ik zit ook in 1M1. In mijn 
vrije tijd voetbal ik bij AWC, speel 

graag op de PS4 en ga graag 
naar buiten met vrienden. Mijn 

favoriete eten: spaghetti alla 
mama Grin-beam.

Waarom koos jij voor 
het MWC?
Mijn broer zit ook op het 
Maaswaal College en de 
broer van één van mijn 
beste vrienden vertelde 
me dat het best een 
goede school was. Met 

de open dag ben ik gaan 
kijken. Ik zag veel goede 

dingen: de leerpleinen, de 
grote lokalen, dat je kunt 

koken bij lifestyle, de kantine 
en de indeling van de school 

waardoor het toch wat kleiner 
voelt, spreekt mij wel aan. Ik voelde 

me daardoor snel thuis.

Wie heeft je geholpen bij je 
schoolkeuze?
Ik wist eigenlijk al dat ik naar deze school 
wilde. Ik hoefde niet per se naar de 
open dag. Mijn moeder heeft me toen 
overgehaald om toch naar de open dag te 
gaan. Nou, daar heb ik geen spijt van gehad. 
Het was leuk, ik mocht pizza proeven, en 
met een VR-bril lekker met een shovel op 
een veld allemaal dingen slopen. Ik kwam 
ook mijn vriend Robin tegen. Ik ben blij dat 
ik voor het Maaswaal College heb gekozen. 

Wat heb jij gedaan om je zo snel 
mogelijk thuis te voelen hier 

op school?
In de introductieweek 
hebben we allemaal 

Hoe gaat het nu met je?
Ik was eerst bang dat ik veel dingen 
niet zou snappen. Daar was ik best 
onzeker over. Dat ging snel over! We 
kregen veel belangrijke tips zoals: 
op tijd beginnen zodat je ook nog 
vragen kunt stellen. Het is niet zo dat 
je na een week alles precies weet. 
Ik word gezien, door klasgenoten, 
maar ook door docenten. Mijn 
gesprekken met de mentor en 
met mijn ouders hebben me 
al erg geholpen. Ik heb daar 
al best wat van geleerd: ik 
ben soms te afwachtend 
en mag mezelf meer laten 
horen. Ik zou graag naar 
de havo willen. Voor nu 
is mavo prima maar 
als alles gewoon heel 
goed gaat wil ik graag 
doorgroeien.

Heb je leuke docenten?
De docenten zijn 
respectvol, geduldig, 
vriendelijk en ze reageren 
rustig en duidelijk. Zo blijft de 
sfeer in de klas ook goed. 

Wat vind je van het gebouw?
We hebben een groot studieplein 
met rustige werkplekken. Hier 
heb ik huiswerk gemaakt zodat 
ik het al af had en het thuis 
niet hoefde te maken. Er is 
daar altijd toezicht en weinig 
afleiding. Ze hebben hier ook 
aandacht voor het milieu: ik 
vind het goed dat ze recyclen.

Welke tip geef je mee voor de 
huidige leerlingen van groep 8?
Kies deze school! Hahaha, even 
serieus: kies wat je zelf wilt 
en kies verstandig.

spelletjes gedaan om elkaar en het 
gebouw beter te leren kennen. Ik 
heb nu nieuwe vrienden gemaakt. 
Dat ging heel snel, echt al de 
eerste dag. Op school hebben we 
een groep waarmee we altijd in de 
pauze zitten. Dit zijn mijn vrienden 
omdat we elkaar helpen als er iets 
is of elkaar troosten als iemand 
bijvoorbeeld verdrietig is. 

Hoe gaat het nu met je?
Ik heb prima cijfers en ik kan me 
goed concentreren in de les. Ik 
doe natuurlijk het liefst de dingen 
waar ik zelf zin in heb. Maar, heel 
eerlijk, school is best leuk. Ik heb 
meestal wel zin in school, ik ben 
alleen niet zo’n held in de ochtend. 

Heb je leuke docenten?
Bij meneer Pol gebeurt er altijd 
iets leuks. Hij zet veel humor in en 
ik heb wel een klik met hem. De 
meeste docenten hebben geduld 
of begrip voor mijn situatie. Als ik 
een probleem heb, word ik snel 
geholpen, ze luisteren echt goed 
naar mij.

Wat vind je van het gebouw?
Je kunt aan veel lokalen al zien 
welk vak daar gegeven wordt. Dat 
vind ik leuk! Bijvoorbeeld staat er 
bij geschiedenis een ridder met 
een harnas en een speer en bij 
biologie zie je de binnenkant van 
de mens. De uitstraling van het 
gebouw is heel mooi modern. 
Je hebt een groot plein waar je 
kunt voetballen, ik kan mijn fiets 
makkelijk kwijt (en vind hem ook 
weer terug laugh-wink) en bankjes waar ik 
lekker kan zitten.

aan het woord 
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Wie ben je, waar kom je 
vandaan? 
Ik ben Kelly Klaassen, 27 jaar en 
kom uit Wijchen. Ik behaalde 
in 2012 mijn MWC-diploma! 
Ik werk op basisschool De 
Reuzepas in Ewijk, groep 8.

Kun je wat vertellen over de 
weg die je hebt afgelegd van 
je basisschool tot nu?
Daar ben ik stiekem best een 
beetje trots op. Vanuit groep 
8 kwam ik met een vmbo-t/
havo-advies in de brugklas aan 
de Veenseweg. In de tweede 
ging ik verder in een vmbo-t 
klas aan de Oosterweg. Na 
goed overleg besloten we 
dat ik naar het derde leerjaar 
van het vmbo zou gaan. In 
eerste instantie baalde ik daar 
ontzettend van, maar het is de 
allerbeste keuze ooit geweest! 
Wat vond ik het leuk om uren 
in de week bezig te zijn op het 
plein van zorg & welzijn, dat 
was helemaal mijn ding! Toen 
ik mijn diploma mbo 4 had 
gehaald, kon ik overstappen 
naar de Pabo om juffrouw te 
worden op de basisschool. 

Wat was voor jouw 
ontwikkeling belangrijk? 
Denken in mogelijkheden en 
kansen! Wat kan een leerling 
wel? Dat geef ik nu mee aan 
mijn eigen kinderen in groep 8. 
Het maakt niet uit wat je advies 
is, als je iets écht graag wil, gaat 
het je lukken! 

Wat waren bijzondere herinneringen 
aan het MWC?
Bijzondere momenten waren voor mij 
kamp Overloon, Keulen, Londen en 
het examenjaar! Ik heb onvergetelijke 
herinneringen gemaakt op het 
Maaswaal College.

Welke mentor of docent op het 
Maaswaal maakte het verschil?
Mevrouw van Gellecum was mijn 
mentor in de bovenbouw en zij heeft 
altijd tegen mij gezegd dat niets 
onmogelijk is. 

Waarom kiest een groep 8 leerling 
voor het MWC volgens jou?
Het Maaswaal College is een hele 
gezellige en laagdrempelige school.  
Ik zeg altijd tegen mijn kinderen in 
groep 8 dat ze sfeer moeten proeven 
op een middelbare school. Op het 
Maaswaal College is de sfeer super en 
denken ze in mogelijkheden.

Van leerling
naar juffrouw...

Ik hoop dat veel 
kinderen later aan mij 
terugdenken zoals ook 
ik aan mijn mentor.

Wat is je doel voor de komende vijf jaar?
Voorlopig ben ik heel gelukkig met het 
werk dat ik nu doe. Zolang je gelukkig bent 
met je baan, voelt het niet als ‘werken’. Ik 
probeer mijn klas ieder jaar te inspireren 
met mijn verhaal: Je hebt geen ‘laag’ niveau 
als je op het vmbo terecht komt. Ik hoop 
dat veel kinderen later aan mij terugdenken 
zoals ook ik aan mijn mentor. Ook vind ik 
het erg leuk om als professional samen te 
werken met meneer van Beuningen. Van 
hem heb ik muziek gehad op de middelbare 
school. Ook word ik in april voor het eerst 
moeder, dus dat gaat ook een bijzondere 
tijd worden, waar ik erg van ga genieten.

Wat zou je de leerlingen van nu mee 
willen geven?
Ik herinner me nog dat ik soms grenzen 
opzocht, waar ik nu wel een beetje spijt 
van heb. Geniet van de bijzondere tijd 
op de middelbare school, blijf bij jezelf 
en onthoud dat niks onmogelijk is!

Naam Kelly Klaassen
Leeftijd 27 jaar
Wonend in Wijchen
Extra leerkracht basisonderwijs   
‘De Reuzepas’ in Ewijk

Op school zijn zeven leerpleinen en een 
groot studieplein. Wat doe je daar? 

   Zelfstandig, in een duo of met een klein 
groepje werken. 

  (Samen)werken in een prikkelarme en 
moderne omgeving. 

 Studeren onder toezicht.

Studie- en leerpleinen 

Nog meer ervaringen lezen?  
Lees hoe Dennis zich ontwikkelde van 
een ‘brugklasser’ tot bankier.  
chevron-circle-right Maaswaalcollege.nl

Hallo!

Ik ben Nikkie Baarda en ik ben één 
van de onderwijsassistenten op het 
Maaswaal College.

Je vindt mij op en rondom het 
studieplein. Wij zijn heel erg trots 
op onze studie- en leerpleinen en 
vinden het erg fijn om vanuit deze 
plek leerlingen te kunnen helpen en 
begeleiden. Iedere leerling zal vroeg of 
laat wel eens op het studieplein komen, 
want je kan hier voor verschillende zaken 
terecht. Naast een plek om zelfstandig 
of onder begeleiding van één van de 
onderwijsassistenten aan huiswerk te 
werken, kan je hier ook toetsen inhalen 
of even langskomen voor een praatje. 

Vanuit het studieplein regelen wij ook 
een stukje rondom de aanwezigheid van 
leerlingen. Zo haal je aan de balie een 
te laat-briefje en kan je je ziekmelden 
mocht je op school ziek worden. Hopelijk 
kom je tijdens de open dag in februari 
langs het studieplein om alvast wat sfeer 
te proeven en een praatje te maken. 

Tot dan!
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& Joopie
Jaapie

Joopie en Jaapie 
De podcast van Joopie en Jaapie is een initiatief van 
Job Gielen, lo-docent, en Jasper Gijsbers, docent 
geschiedenis. Zij bespreken alledaagse thema’s, diverse 
schoolzaken en interviewen inspirerende gasten. 

Denk aan onderwerpen zoals de oorlog in Oekraïne, Paarse 
Vrijdag, gymsmoesjes (misschien hoor je nog een goede!) 
en corona. Ook ontvangen zij graag gasten zoals influencer 
en oud-leerling Guusje van Geel. Voor leerlingen maar 
ook voor volwassenen erg leuk en leerzaam! De podcast 
is inmiddels 2.8K afgespeeld en de aflevering ‘De eerste 
schooldag’ is met 489 streams het meest beluisterd.

Bron: De Gelderlander.

  Verwarm de oven voor op 170 graden. 
  Doe de suiker en de roomboter in de beslagkom en mix 
dit tot een romig en luchtig beslag.
  Mix het ei door het beslag totdat dit volledig 
opgenomen is in het beslag.
  Doe het zelfrijzend bakmeel en een snufje zout bij 
het beslag, mix dit op een lage snelheid door het 
beslag heen.
  Verdeel jouw beslag over verschillende 
schaaltjes en voeg daar per schaaltje wat 
druppels kleurstof aan toe. Even goed 
doorroeren en verdelen in lagen per 
kleurtje in de vormpjes.

Luister de  
podcast nu! 

Scan mij!

cupcakescupcakes

  Bak de cupcakes in 20/25 minuten goudbruin 
in het midden van de oven, houd de oven 

goed in de gaten en zet een wekker! De 
cupcakes zijn gaar als je er met een satéprikker 

in prikt en deze er schoon en droog uitkomt. 
   Maak het glazuur in een schoon glazen schaaltje 
door 1,5 eetlepel warm water en de poedersuiker 

door elkaar te mengen met een eetlepel. 
   Laat de cupcakes eerst afkoelen op een rooster.  
Ruim ondertussen je werkplek op!

   Breng het glazuur aan op de cupcakes als ze afgekoeld zijn 
en versier ze. 

 
Smakelijk eten! Grin-beam

Gekleurde

• Satéprikker
• Schilmesje
• Snijplankje
•  Voorverwarmde oven  

(170 graden)

Ingrediënten 
• 50 gram roomboter 
•  50 gram zelfrijzend 

bakmeel 
• 50 gram suiker
• 1 ei
• Zout 

• Poedersuiker
• Decoraties/versieringen 
•  Kleurstof voor voeding in 

verschillende kleurtjes 
bijv. blauw, roze, 
geel, rood.

Bereiding

Annelies van Gellecum  
Sectieleider Lifestyle,  
mentor 2MK1

Materialen
• 4 cupcake vormpjes
• Beslagkom
• Mixer
• Twee eetlepels
• Glazen schaaltjes
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Naam Tim Peters
Leeftijd 32 jaar
Wonend in Wijchen
Extra docent gym, lo 
(lichamelijke opvoeding)

Wat doen jullie zoal met  
lo/gym?
T: Basketbal, trampoline springen, 
shuttle run (piepjestest), dansen, 
speerwerpen, softbal en nog 
veel meer. We staan stil bij de 
spelregels, techniek en het plezier 
in het sporten.

S: Vergeet niet: Hoogspringen, 
dansen, leuke spellen (trefbal, 
allesbal bijvoorbeeld), frisbee, 
honkbal, basketbal, voetbal en 
kickboksen.

Hoe vaak is er gymles?
T: De onderbouwklassen hebben 
twee keer in de week gymles in  
Arcus, die ligt naast de school. 
De bovenbouwklassen hebben 
een keer in de week gymles. Bij 
mooi weer sporten wij op de 
hockeyvelden van MHC.

Waarom is er gymles?
T: Gym draagt bij aan je 
gezondheid, je krijgt een betere 
conditie en je voelt je fitter. Door 
verschillende sporten te doen 

maak je kennis met nieuwe en bekende 
sporten, waardoor je het wellicht zelf ook 
leuk vindt om bij een vereniging op een 
sport te gaan, die bij jou past. En je leert 
andere vaardigheden, zoals samenwerken, 
zelfstandigheid, grenzen verleggen en rekening 
houden met anderen.

Wat als je supergoed kunt sporten, of juist 
niet?
T: Mocht je heel goed zijn in sporten, dan 
krijg je extra uitdaging of je helpt anderen om 
ook beter te worden. Mocht je gymles niet zo 
leuk of moeilijk vinden, dan vinden wij het wel 
belangrijk dat iedereen zijn/haar best doet 
tijdens de gymlessen en probeert om ervoor te 
gaan. Dan zullen de gymdocenten jou helpen 
om jezelf te ontwikkelen.

S: Ik vind het sporten helemaal geweldig. Ook 
al kan ik niet meer, ga ik er toch voor!

Wat wordt er op het MWC, naast 
de gymlessen, nog meer aan sport 
aangeboden?
T: De eerstejaars hebben een basketbal-, 
zaalvoetbal-, unihockey- en/of trefbaltoernooi. 
Buiten school worden er sportactiviteiten 
aangeboden maar ook externe sportdagen 

waarbij je gaat fitnessen of 
dansen. In het flexrooster kun je je 
ook inschrijven voor plusflexuren 
die met sport te maken hebben, 
judo bijvoorbeeld. 

S: Op het schoolplein kan je 
pingpong of voetbal doen. En je 
kan bijvoorbeeld een keer in het 
jaar meedoen aan de triatlon. En 
in de Wijchens Warmste Week 
krijgen we ook allerlei sporten 
aangeboden. In leerjaar 2 gaan  
we naar de Ardennen. 

Tot slot: heb je een goed advies 
of een mooie tip voor leerlingen 
die nu mogen kiezen?
T: Mocht je nog meer te weten 
willen komen over de gymlessen, 
kom dan vooral naar de open 
dag en loop dan ook nog langs 
sporthal Arcus. Dan kan je daar 
alvast meedoen met leuke 
gymactiviteiten en vragen stellen 
aan de gymdocenten. 

Sporten is...
gezond en leuk!

Wat vindt u van de 
schoolkeuze?
Onze kinderen hebben het heel 
erg naar hun zin, ze gaan met veel 
plezier naar school. Dat vinden 
we het allerbelangrijkste, de 
resultaten komen dan vanzelf wel. 

Waarom viel de keuze op het 
Maaswaal College?
Lotte heeft uiteindelijk zelf 
gekozen. Zij vond de open sfeer 
en de ruime opzet van de school 
heel prettig. We hadden goede 
ervaringen op de havo-vwo locatie 
met Job, dit gaf vertrouwen in 
deze school. De fietsafstand  
(ca. 7 kilometer) vanaf Beuningen 
is ook prima te doen. 

Op welke wijze wordt en bent u 
betrokken op school? 
Er zijn driehoeksgesprekken (kind, 
ouders, mentor) en tijdens de 
ouderavond is er de mogelijkheid 
om met de vakdocent te praten. 
Je proeft dan ook meteen de 

gemoedelijkheid van leraren 
onderling. De communicatie is 
helder: via nieuwsbrieven worden we 
adequaat op de hoogte gehouden. 
We maken snel contact via e-mail 
met de vakdocenten en/of de 
mentor. Dat is fijn om snel te kunnen 
schakelen. 

Wat zijn de sterke punten van  
de school?
Lotte ervaart een lage drempel 
tussen docent en leerling en wij 
ervaren als ouders hetzelfde 
richting de docenten. De school 
heeft oog voor de kinderen en hun 
ontwikkeling. Daarnaast vinden 
we het fijn dat er wordt gewerkt 
met twee mentorcoaches per klas. 
De school wil continu verbeteren. 
Het flexrooster geeft een goede 
voorbereiding op het leren na de 
middelbare school. Ze ervaren 
het als een stuk vrijheid, leren 
verantwoordelijkheid nemen en zijn 
meer gemotiveerd.

Onze kinderen worden 
uitgedaagd tot zelf
standig heid. Ze denken 
na over hun leer doelen 
en komen zelf met 
ontwikkelpunten!

Als je goed naar je kind 
kijkt tijdens een open dag, 
zie je ze stralen of niet.

Naam Stijn Bary
Leeftijd 13 jaar
Wonend in Wijchen
Extra leerling  
3 Kader-basis

Ouders overMaaswaal
Waarom vindt u dit juist sterke punten?
De kinderen worden uitgedaagd tot 
zelfstandigheid. Ze denken na over 
hun leerdoelen en komen zelf met 
ontwikkelingpunten. We hebben het gevoel 
dat er met ons kind wordt gesproken, en 
niet per se met ons. Wij begeleiden haar 
bij het maken van de afspraken en de 
uitvoering. Je denkt van tevoren na over die 
doelen samen met je kind. Je ziet je kind dan 
groeien omdat de doelen steeds centraal 
blijven staan en bijgesteld worden. 

Han en Ilse: ouders Job (4V) en Lotte  
(1M2, 2NXT) Arends.Wij wonen in Beuningen, 
Han is teamleider analyse bij defensie,  
Ilse is medewerker financiële administratie 
Zorgorganisatie Maldenburg.

Wat zou je andere ouders aanraden 
als zij hun kind begeleiden in de 
schoolkeuze?
Laat het kind de keuze maken. Als het kind 
een goed gevoel erbij heeft is dat heel 
belangrijk. Als je goed naar je kind kijkt 
tijdens een open dag, zie je ze stralen of 
niet. Ik zag aan haar lichaamstaal dat het 
goed zat op het Maaswaal College, bij een 
andere school was dat minder. 
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&Vraag 
antwoord
Misschien wist je nog niet dat je 
dit wilde weten, dus hebben we 
hier alvast de vragen op een rij:

Hoe vaak 
heb ik gym in 

de week? 
Gym heet hier lo: Lichamelijke 

opvoeding. Dat doen we in Arcus, 
een grote sporthal naast de 

school. Wist je dat je wel  
2 keer in de week  

lo hebt? 

1

Welke 
creatieve vakken 

zijn er? 
Naast muziek, tekenen, 

beeldende vorming en science 
zijn er ook vakken als robotica, 

programmeren, masterclasses 
drones besturen of dans.

2

Wat 
verkoopt 

de kantine? 
De kantine heeft, naast 

gezonde keuzes, ook een paar 
lekkere-trek-mogelijkheden. 

Denk aan een broodje 
zalm of een warme 

wafel.

3
Mag ik bij 

een vriendje/
vriendinnetje in de 

klas? 
Na aanmelding mag je bij de 

definitieve inschrijving 
aangeven bij wie je graag 

in de klas wilt.

4

Is het niet 
heel druk in de 

pauzes?
De onderbouwleerlingen 
hebben op een ander 
tijdstip pauze dan de 

bovenbouwleerlingen.

6

Hoe 
weet ik de 

weg op school? 
De eerste week op school 

staat in het teken van 
introductie: elkaar en het 

gebouw beter leren 
kennen.

5
Mag 

ik mijn 
telefoon 

meenemen in de 
les?

 Je telefoon mag mee naar school, 
maar gaat in de telefoonzak die 

in ieder lokaal hangt. Of je 
legt je mobiel in je 

kluisje.

7 Kan 
ik een keer 

komen kijken?
Graag ontmoeten wij jou en je 

ouder(s)/verzorger(s) tijdens één 
van de voorlichtingsdata!

Ga voor actuele data naar 
maaswaalcollege.nl

8

Op het Maaswaal College voelen wij ons erg thuis. Hoe dat komt? Het is er gezellig en de sfeer 
op school is echt bijzonder en open. Wij gaan makkelijk met elkaar om, helpen elkaar en 
zorgen goed voor elkaar. Die fijne sfeer zorgt ervoor dat wij het beste uit onszelf halen. Als 
afdelingsleiders zorgen wij goed voor onze docenten, zodat onze docenten weer goed voor hun 
leerlingen zorgen. Van gelukkige leraren leer je het meest.

Beste ouders,
Tot slot:

beste nieuwe leerling

Waarom gaan wij elke dag naar school? 
Onze leerlingen leren steeds nieuwe kanten van zichzelf kennen.  
In de puberteit verandert er veel en dat is soms best lastig.  
Wij vinden het heel waardevol en bijzonder om bij te dragen  
aan dit (leer)proces.

Werken met doelen verhoogt de motivatie ergens voor te gaan. We 
hebben het dan over doelen van de leerling, de les, ons team en 
onze school. Op het Maaswaal College leren en stimuleren wij de 
leerling om focus te houden op die doelen. Maar ook hoe zij zichzelf 
beter begrijpen, hoe ze zelfstandig denken, werken en hoe ze zelf 
verantwoordelijk zijn voor die ontwikkeling. Wij leren ze om hulp te 
vragen, koers te bepalen en die vast te houden of bij te stellen. Als je 
echt wilt leren, heb dan de moed om fouten te durven maken. Juist 
daar groei je van! Zo maak jij jouw dromen waar.

Martine Belonje 
en Roel van 
Beuningen 
afdelingsleiders 
klas 1. 
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Start
vmbo basis-
kader-mavo
havo-atheneum-

gymnasium

Finish Wat jij niet 
van mij 

weet is...
Mijn beste 
vriend(in) heet...

Als ik mijn naam 

kon veranderen, 

heette ik...

StartFinish

Wanneer heb je 

voor het laatst 

gehuild van het 

lachen?

Mijn sport/hobby is...

Als je terug kon 
naar een andere 
tijd, waar zou je 
dan heengaan?

Als ik een 
dier zou zijn lijk 
ik het meest op 
een..., omdat...

Mijn beste 
eigenschap 

is...

Als ik morgen  

zomaar een talent 

bezit, dan is dat...

Hoe ziet jouw leven 

er over 10 jaar uit?

Je mag me 

altijd
 wakker 

maken voor..

Wie ben jij?

De leukste 

vakken op 

school vind ik...

ik ben bang voor...

Mijn slechtste 

eigenschap is...

Mijn grootste 
droom is...

1
15

2

3

5

7
8

9

6
Met welke beroemdheid zou jij wel eens 

een dagje willen doorbrengen?

11

10

4

14

12

13

16

Gooi met een dobbelsteen en verplaats 
met een pion het gegooide aantal vakjes. 
Geef antwoord op de vraag en leer 
elkaar zo beter kennen. Wie als eerste 
op de andere locatie is, weet het meest!

Wie ben jij?

Gooi met een dobbelsteen en verplaats met een 
pion het gegooide aantal vakjes. Geef antwoord 
op de vraag en leer elkaar zo beter kennen. Wie 
als eerste op de andere locatie is, weet het meest!
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Wie ben ik? Wie ben jij!
Wie ben ik? Wie ben jij!



flexrooster:
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Oud-leerlingen  
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Broers aan 
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Iets voor jou?
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-spel

jouw rooster 
op maat



Voor je ligt het allereerste Maaswaal Magazine (MWM). Een magazine dat jou helpt 
met je keuze voor de middelbare school. Wie kan jou het beste vertellen wat het 
MWC te bieden heeft? De Maaswalers zelf: (oud-)leerlingen, medewerkers 
en ouders komen aan het woord. Veel lees-, science- en speelplezier!

Beste

Jouw eigen Maaswaal ontdekken, dat is 
onze wens voor jou. Dat proberen we iedere 
dag samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) 
waar te maken. Dat doen we door samen op 
weg te gaan, jou te begeleiden naar een passend 
diploma, dicht bij huis en in een modern gebouw 
aan de Veenseweg. Wij zijn trots op ons prijswinnende 
Leerlab waar jij zelfstandig of in een klein groepje leert, 
werkt en creëert. Iedere leerling is anders en we zijn blij 
dat we met een flexrooster werken waarin jij je eigen 
keuzes maakt voor jouw eigen leerroute. Jij mag kiezen! 
Wij helpen jou bij het maken van die keuzes. Hierdoor 
groei jij naar jouw beste versie op jouw hoogst haalbare 
niveau. Je leest er alles over in dit magazine!

Wij nodigen jou en je ouder(s)/verzorger(s) van harte 
bij ons uit en hopen dat wij er samen een prachtige 
middelbareschooltijd van gaan maken. 

Henk Keijman, rector Maaswaal College

aanstormende 
brugklasser!

In dit nummer...

Typisch Maaswaal

Jij mag kiezen!

chevron-circle-right  Je leert leren! Je leert plannen en 
jezelf te ontwikkelen met de Maaswaal 
planagenda.

chevron-circle-right  Hier word je uitgedaagd tot 
zelfstandigheid: zelf doen wat je al kunt, 
hulp krijgen bij wat nog niet lukt.

chevron-circle-right  Je eigen flexrooster: jouw rooster op 
maat! Kies wat bij je past. 

chevron-circle-right  Gemoedelijke, fijne sfeer,  
zodat je je snel thuis voelt.

chevron-circle-right  ruim aanbod qua ondersteuning en 
extra begeleiding.

chevron-circle-right Je eigen mentorcoach.

chevron-circle-right  Zelfstandig werken in een moderne 
leeromgeving: het Leerlab.

16  |   Gevormd door het MWC:     
            Joost en Stijn

18   |   Bam!/WON

19   |      Docent aan het woord: 
Maik Drolenga 

20   |    Science: Bouw je eigen raket

21   |    Oud-leerling aan het woord: 
Wusala Alibeyli

22   |    Mentor en leerling aan het 
woord: Maartje & Sanne

23   |    Ouders over 
betrokkenheid

24   |    Sporten op het MWC 

25   |    Tot slot: Beste 
ouders, beste 

nieuwe leerling

26   |    Wie ben ik?  
Wie ben jij!

04  | Onze opleidingen

05  | Unesco: de wereld op school!

06  | Maaswaal NeXT

07  |  Oud-leerling aan het woord:  
Cheyenne Gijsbers

08  | Wist je dat...

09  | Feitjes, cijfers en weetjes

10  |  Maaswaal Flex:  
Het flexrooster uitgelegd

12  |  Gymnasium:  
van de oudheid naar nu!

13  |  Docent aan het woord: 
Willeke Heijmen 

14  |  Maaswaal ondersteuning

15  |  Unesco- 
leerlingenwerkgroep 
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NeXT-havo-atheneum-
gymnasium
Met een mavo/havo, havo/vwo- of vwo-advies 
volg je bij ons een opleiding op locatie havo-
atheneum-gymnasium aan de Veenseweg. 
Onze school staat in een bosrijke 
omgeving, heeft een prijswinnende 
mediatheek (2020) en een geheel 
gerenoveerd schoolplein. Na het 
tweede jaar stroom je door 
op mavo -, havo of vwo 
niveau.

Maaswaal NeXT
Maaswaal NeXT is met ingang van schooljaar 
2019-2020 de tweejarige onderbouwopleiding 
voor leerlingen met een mavo (vmbo-t)/
havoadvies. Je volgt de brugklas op jouw eigen 
niveau, of dat nu mavo is of havo.
 

Het Maaswaal College bestaat 
uit twee locaties: een vmbo 
basis-kader-mavo en een havo-
atheneum-gymnasiumlocatie. De 
scholen liggen hemelsbreed vijf 
minuten uit elkaar in een groene 
omgeving in Wijchen.

Meer weten over  
de introductie?  
Scan dan de QR-code en  
bekijk het introfilmpje!

Scan mij!

havo/vwo
Deze brugklas geeft je een tweejarige 
onderbouw met lessen op beide niveaus. 
In leerjaar drie stroom je uit op havo- of 
op vwo-niveau. Een havo-opleiding duurt 
vijf jaar. De vwo-opleiding duurt zes 
jaar. De mogelijkheid bestaat voor een 
havoleerling om voor een of twee vakken 
examen te doen op vwo-niveau. 

vwo
Deze brugklas start direct op vwo-niveau 
met één lesuur per week Klassieke Talen 
en Cultuur. Na twee jaar kies je definitief 
voor een vervolg in de vwo-opleiding. 

“Ik geef het vak aardrijkskunde. En 
dat vak is echt wel meer dan alleen 
maar topografie hoor! Je leert in 
dit vak over krachtige vulkanen, 
belangrijke culturen, wereldsteden, 
klimaatverandering en nog veel 
meer wereldse thema’s.”

“Met wereldse thema’s ben ik ook bezig in mijn taak als 
Unesco-coördinator. Zoals je misschien al weet is het 
Maaswaal College een Unesco-school. Dat wil zeggen dat 
onze school extra aandacht geeft aan belangrijke thema’s 
als wereldburgerschap en duurzaamheid. Het is belangrijk 
dat iedereen zichzelf kan zijn. Dit klinkt misschien 
vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet altijd. Ik 
besteed hier samen met betrokken collega’s en leerlingen 
extra aandacht aan. Dit doen we met verschillende acties 
en activiteiten.”

“Het kan zijn dat je nog niet zeker weet naar welke school je 
gaat. Mijn advies is om je eigen gevoel te volgen. Kies een 
school waar jij je prettig voelt tijdens een open dag of open 
lesdag. Het gaat immers om jouw eigen schoolkeuze, niet 
om die van een vriendje of vriendinnetje van je. Iedereen is 
uniek, ook dat is een Unesco-gedachte!”

Unesco:
de wereld 
op school!

Naam Guido Kuppen 
Wonend in Nijmegen
Extra docent aardrijkskunde 

Onze opleidingen
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Volg je hart!

Wat is Maaswaal NeXT precies?
Maaswaal NeXT is onderwijs op mavo-havo niveau, 
waarbij leerdoelen en coaching een grote rol 
spelen. Een leerdoel is iets wat je uit een les of 
langere periode moet opsteken of beheersen. Lukt 
het een eerste keer niet? Dan kun je dat herkansen 
in een NeXTweek. 

In jouw coachgesprekken ga je ook een persoonlijk 
leerdoel opstellen. Waar wil je beter in worden? 
Waar heb je hulp bij nodig? Hoe kun je jezelf het 
beste ontwikkelen? De coach helpt je daarbij door 
steeds met je terug- en vooruit te kijken. Op deze 
manier ben jezelf dus veel meer bezig met je eigen 
leerproces. 

Daarnaast mag je elk vak op je eigen niveau volgen, 
dus vind je geschiedenis heel leuk en ben je er 
goed in, maar is wiskunde niet je ding? Dan kun je 
geschiedenis op havoniveau volgen en wiskunde 
op mavoniveau. Dat betekent dat je soms in 
andere groepen zult zitten en soms dat je andere 
opdrachten krijgt in de les. 

Leerlingen zijn op het einde 
van NeXT bezig met de vraag: 
wil ik naar havo of mavo? Veel 
leerlingen willen het liefst naar 
havo, maar kunnen niet altijd 
goed uitleggen waarom ze dat 
willen. Ik heb nu in mijn groep 
steeds meer leerlingen die 
eigenlijk inzien dat een mavo-
opleiding veel beter bij ze past, 
omdat ze graag een praktisch 
beroep willen. Dat ze dat besef 

hebben en een keuze kunnen 
maken die voor hen goed voelt, 
dat maakt mij heel erg trots!

Wat is jouw advies voor de 
aankomende brugklasser?
Kies een school waar je je thuis 
voelt. Stap je binnen bij een 
school en denk je: ‘Hier zie ik 
mezelf rondlopen’, dan zit je 
goed. Hopelijk heb je dat gevoel 
bij het Maaswaal College! 

Wat zou je de leerlingen van nu mee willen geven?
Volg vooral je hart en voel aan wat juist voelt, het 
belangrijkste is dat jij je goed voelt op jouw school!

Naam Cheyenne Gijsbers (oud-leerling)
Wonend in Wijchen
Extra op het moment pas ik erg veel op kinderen

Wat was voor jou belangrijk om door te 
groeien en te ontwikkelen? 
Dat ik op het MWC gezien en gehoord werd. 

Welke mentor of docent heeft een belangrijke 
rol gespeeld in jouw ontwikkeling? Waarom 
was juist die persoon belangrijk?
Meerdere docenten zagen dat ik wel wilde leren 
maar dat het niet altijd ging. Op dagen dat ik niet 
meer in mezelf geloofde was er nog steeds een 
deel van het docententeam dat dat wél deed. Dit 
heeft mij laten inzien dat je niet de hele wereld 
kunt veranderen, maar dat je wel de wereld kunt 
veranderen voor één persoon. Dat is exact wat 
deze docenten voor mij hebben gedaan. Dat is 
voor mij een inspiratiebron voor als ik zelf later 
het werkveld in ga.

NeXTMaaswaal

Wat valt je op bij NeXT-leerlingen?
Ik merk dat ze echt gemotiveer zijn om hun eigen 
persoonlijke leerdoelen te halen. Die doelen 
verschillen natuurlijk per leerling. Omdat het 
meer op jou is afgestemd, op wat jij nodig hebt of 
graag wilt. Als mentor zie ik de leerlingen groeien 
in hoe ze dingen aanpakken. 

Welke richtingen kunnen leerlingen kiezen?
Het is een tweejarige mavo/havo-opleiding, dus 
uiteindelijk zal een leerling naar 3 mavo gaan of 
naar 3 havo. Wat de beste plek voor een leerling 
is? Daar komt een leerling samen met zijn coach, 
ouders en docenten achter door twee jaar 
onderwijs te volgen binnen NeXT met vakken op 
verschillende niveaus en in de coachgesprekken 
vooruit te kijken naar deze keuze. 

Naam Sanne van den Dries
Leeftijd 28 jaar
Wonend in Nijmegen
Extra docent geschiedenis 
en coach van 3nxt3

Waarom koos jij voor Maaswaal NeXT?

Omdat je dingen kan herkansen/repareren, 
alles doe je op je eigen niveau (mavo of havo) 
en dat je daarbij mag wisselen. Ik vind het leuk 
dat je wat langer dezelfde klas hebt, dezelfde 
docenten en coaches. Als je een onvoldoende 
haalt mag je het opnieuw proberen, zodat 
je kan laten zien dat je de leerdoelen wel 
beheerst en jezelf kan verbeteren. 

Welke verschillen zijn er met de reguliere 
onderbouw klassen?
De toetsweek: heel veel leerlingen vinden een 
toetsweek lastig. Het is pittig om voor alle 
toetsen te leren. Bij NeXT is er geen toetsweek, 

Heb jij nog een tip voor de 
leerlingen die nu mogen 
kiezen?
NeXT is niet op iedere school, 
het is dus wel een bijzondere 
kans als je in een NeXT-brugklas 
begint.

Naam Kirsten Luza
Leeftijd 13 jaar
Wonend in Grave
Extra ik zit in klas 3nxt3

er zijn meer toetsen tussendoor. 
Ook de vakken op locatie vmbo 
basis-kader-mavo zijn leuk, omdat 
je die niet op de havo-atheneum-
gymnasium locatie krijgt. 

Het wisselen van niveau is fijn, 
maar het zou nog fijner zijn als 
je het zelf meer mag bepalen 
wanneer je wisselt van niveau, 
bijvoorbeeld met een moeilijke 
toets. Het is belangrijk om het zelf 
wat meer aan te kunnen geven. 
Dat doe ik wel, maar nog niet alle 
leerlingen durven dat.

Wat vind je van de wekelijkse 
coachgesprekken? 
In de coachgesprekken stelt de 
mentorcoach vragen over wat je  
wilt bereiken en hoe je dat gaat 
doen. Coaching is fijn, omdat je 
meteen kan zeggen wat er aan 
de hand is. Voor mij is het niet zo 
nodig, omdat het verder goed gaat.  

Eens een Maaswaler,  
altijd een Maaswaler.

Wat is je doel voor de komende vijf jaar?
Ik hoop dat ik, middels mijn studie psychologie, ook zo’n 
impact kan maken op iemand als de docenten van het 
Maaswaal College op mij maakten. Het mooiste lijkt mij nog 
als dit bij het Maaswaal zou kunnen. De locatiedirecteur zei 
in de afscheidsspeech bij de diploma-uitreiking heel mooi: 
‘’Eens een Maaswaler, altijd een Maaswaler!’’ en zo voelt het 
voor mij echt!
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Waar

Aantal leerlingen: 1173
Aantal medewerkers: 195
Maaswaal Live: 16 acts
Dat zijn maar liefst  

140 gevulde 
stoelen in de aula.

Schooljaar 
2022-2023

komen jullie 
toch vandaan?

Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, 
Berghem, Beuningen, 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.

Schooljaar 2021-2022

Slagingspercentages
havo:

90%
vwo:

88%

...de Unesco-
activiteiten zoals 

Paarse Vrijdag, Coming 
Out Day en Warme 

Truiendag alle aandacht 
krijgt van onze Unesco-
leerlingenwerkgroep?

...we een 
ouder- en een 
leerlingenraad 

hebben die diverse 
thema-avonden 
organiseren op 

school?

...het ook mogelijk 
is om een keer te 

komen kijken? Kom 
langs tijdens één van de 

voorlichtingsdagen.

Ga voor actuele data naar 
maaswaalcollege.nl

...we een  
motto hebben:  

‘Samen maken  
we school’? Deze dragen wij 
uit door altijd in gesprek te 

gaan en blijven met ouders, 
leerlingen en docenten? Alleen 

zo dragen we bij aan een 
veilig, gezond en schoon 

schoolklimaat.

Wist je dat... 

...we 
reizen maken,  
uitwisselings-

programma’s hebben  
en veel buitenschoolse  

activiteiten organiseren? Denk 
bijvoorbeeld aan Olympic 

Moves (een sportevenement 
tussen scholen), de Avond 

van de Filosofie voor 
gymnasiumleerlingen en 

maatschappelijke 
stages.

....we ons afval 
scheiden en met 

zonnepanelen op 
het dak onze eigen 
stroom opwekken?

...we een 
uitstekend 

ondersteun ings-
team hebben?

...ouders en 
leerlingen ons hoog 

beoordelen op gebied 
van veiligheid en 

sfeer?
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Naam Marlie Burhorst 
Leeftijd 16 jaar
Wonend in Grave 
Extra ik zit in 5 havo

Naam Kersten Verhoeven
Wonend in Sint Anthonis
Extra gymleraar en 
flexcoördinatorFlexMaaswaal

Sinds schooljaar 2020-2021 werkt het Maaswaal  
College met een flexrooster: Maaswaal Flex. Dit  
nieuwe rooster geeft je meer begeleiding, leert je zelf-
standig werken, biedt verdieping en is, door minder 
vakken op een dag, rustiger en overzichtelijker. 

Flexrooster: jouw rooster op maat

Hoe werkt het flexrooster?
Het flexrooster is een rooster waarbij 
je zelf keuzes maakt. Ik vind het fijn 
dat ik, naast de reguliere vakken en 
lessen, mijn eigen lessen kan kiezen 
omdat ik daardoor toch nog extra 
uitleg kan krijgen voor vakken die ik 
niet snap of dat ik mijn huiswerk kan 
maken. Dan ben ik thuis minder lang 
bezig met mijn schoolwerk.

Uit welke lessen kun je kiezen?
•  werkflex: dan zit je in een lokaal of in het 

Leerlab. Tijdens een werkflex mag je overleggen.
•  stilteflex: de naam zegt het al, hier is het dus 

altijd stil zodat iedereen zich kan concentreren 
op leer- en huiswerk. 

•  vakflex: (extra) uitleg of hulp bij je huiswerk van 
een docent die dat vak geeft. 

•  plusflex: modules zoals Spaans of de  
filmclub.

Wat is nou eigenlijk het flexrooster?  
Het flexrooster is kort gezegd een lesrooster waarin 
er voor de leerling meer keuzemogelijkheden liggen 
om zelf lessen/vakken te kiezen. Een flexibel rooster 
dus … Hoe het werkt? Er is een basisrooster waarin je 
standaard vaklessen krijgt. Daarnaast kies je buiten 
die vaklessen om nog vier of vijf flexuren. 

Wat zijn volgens jou de voordelen van dit 
rooster?  

De lesdagen tot 16:30 uur zijn verleden tijd. 
(Oké, behalve voor sommige gymlessen, 

want die passen anders niet in het 
rooster). De zelfstandige flexuren 

besteden de leerlingen aan 
schoolwerk. Een ander voordeel is 

dat je kan kiezen welke dagen je 
langer/korter les wilt. Handig 

als je nog moet sporten 
bijvoorbeeld. 

Oké, noem nu de nadelen eens op? 
Euh........O ja: bij lesuitval ontstaat er een ‘gat’ van 80 
minuten. We willen dat je deze tijd benut om voor 
het vak te werken wat uitvalt, maar in de praktijk 
noemen leerlingen dit een tussenuur. Dat is nog 
een mindset waar we aan moeten werken Grin-beam.

Waar kunnen de leerlingen uit kiezen?  
Naast je vaklessen kun je kiezen uit bijvoorbeeld: 
techniek, tekenen en beeldende vorming. Deze 
vakken bieden modules aan over een langere 
periode waarin leerlingen bezig zijn /aan de slag 
gaan met een opdracht. Dat noemen we plus-
flexmodules. Denk bijvoorbeeld aan de filmclub, 
ontspanningslessen, filosofie, een camera obscura 
of een bibberspiraal maken. Er zijn ook creatieve 
lessen te kiezen zoals architectuur, kunstmakers en 
druktechnieken. 

Wat is jouw rol in het keuzeproces/ bij het 
flexrooster?  
Mijn belangrijkste rol als flexcoördinator voor de 
leerlingen is om ervoor te zorgen dat iedereen zich 
kan inschrijven (en dat ook doet!).

Wat is jouw advies of mooie tip voor leerlingen 
die nu een school mogen kiezen? 
Ik denk niet dat er slechte scholen in de regio zijn. 
Heb je nog geen idee welke school je wilt kiezen?…
Volg je gevoel!

Flexrooster!
Zo werkt het

Wat kies jij? 
Ik kies zelf vaak voor een werkflex 
omdat ik dan op school mijn meeste 
huiswerk al afmaak of ik leer voor 
toetsen. Soms voor een stilteflex, maar dit 
is natuurlijk veel minder gezellig maar wel 
goed als je even door wilt werken!

Heb je een goed advies of een mooie tip 
voor leerlingen die nu een school mogen 
kiezen? 
Het is natuurlijk spannend als je naar de 
middelbare school gaat maar dat vindt iedereen, 
dus dat komt echt wel goed.
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Naam: Jools
Leeftijd: 13 jaar 
Wonend: in Wijchen  
Extra: ik zit in 2 gymnasium

elkaar!Oog voor

Hoi Jools, waarom heb je voor 
het gymnasium gekozen?
Ik heb voor gymnasium 
gekozen omdat ik dan iets meer 
uitdaging heb. 

Wat vind je het meest leuk 
aan Grieks en Latijn?
Ik vind de mythes het leukst, je 
hebt gezellige docenten en ook 
uitjes naar een museum.

De Kunstgang is een gang waar alle 
creatieve vakken zoals CKV, Beeldende 
vorming en muziek samenkomen. Er hangt 
zelfs een echt kunstwerk aan het plafond: 
het ledlicht-kunstwerk van Aldo van den 
Nieuwelaar siert de gang sinds 2018.

“Mijn naam is Willeke Heijmen, ik ben 38 jaar,  
ik ben getrouwd, heb twee kinderen van  
6 en 4 jaar oud en ik woon in Wijchen. Ik werk 
al 13 jaar met veel enthousiasme in de leukste 
en mooiste gang van de school, de creatieve 
gang: de Kunstgang!

Heb je een goed advies of een 
goede tip voor leerlingen die  
nu kiezen?
Het Maaswaal College is voor mij 
dichtbij maar kies niet altijd voor 
dichtbij! Kies de school die je leuk 
vindt, je moet er toch wel een paar 
jaar naartoe.

Naam: Willeke Heijmen
Leeftijd: 38 jaar 
Wonend: in Wijchen 
Extra: docent tekenen, 
handvaardigheid en  
culturele kunstzinnige vorming

Op het Maaswaal College 
hebben we echt oog voor 
elkaar, dat vind ik bijzonder.

Grieks en Latijn is niet alleen 
maar grammatica en vertalen, 
maar ook cultuur. Kun je iets 
vertellen over de cultuur-
opdrachten?
Wij doen nu de cultuuropdracht 
over Herakles en zijn twaalf 
werken (best heftig, zoek maar 
eens op). In tweetallen maken 
we een fotostrip over twee 
werken van hem. 
(Noot van de redactie: Herakles 
was de zoon van Zeus en oersterk. 
In het Latijn heet hij Hercules, 
misschien heb je daar wel eens van 
gehoord?).

van de oudheidGymnasium: 

naar nu!

Waarom vind je het leuk om 
docente Grieks en Latijn te 
zijn?
Het is een vak dat niet veel 
leerlingen hebben, zeker niet 
op een scholengemeenschap 
als het Maaswaal College. In 
de bovenbouw zijn de klassen 
klein. Ik heb nog veel contact 
met oud-leerlingen: ik krijg 
regelmatig de vraag of ik nog 
tips heb als ze naar Rome gaan!

De vakken zijn afwisselend: veel 
verhalen (vertalen), grammatica 
(om te kijken hoe de taal in 
elkaar zit) en de cultuur met 
onderdelen archeologie en 
geschiedenis. 

In de brugklas hebben we het vak KTC (Klassieke Talen en Culturen) om kennis te maken met 
Grieks en Latijn. Alle vwo-leerlingen krijgen het en de hv-leerlingen kiezen ervoor. 

Wat zijn de voordelen van Grieks en 
Latijn?
•  Op dit moment worden er weer heel 

veel films en series gemaakt over 
de Griekse en Romeinse mythen en 
verhalen, dus het is wel een voordeel 
om die al te kennen uit de lessen.

•  Op vakantie in Europa kom je nog 
veel gebouwen tegen uit de Griekse 
of Romeinse tijd of bewust gebouwd 
zijn als herinnering aan die tijd. Daar 
vertel jij dan alles over!

•  Je leert je eigen taal (en andere 
Europese talen) veel beter kennen 
door Latijn en Grieks te vertalen.

•  Bovendien heb je er veel aan bij 
medische studies, biologie of rechten. 
Zo komen de meeste medische 
termen uit het Grieks!

Heb je een goed advies of een 
goede tip voor leerlingen die  
nu kiezen?
Kies de school waar je de 
uitdaging krijgt die je 
zoekt.

Naam Marlies Moust
Wonend in Arnhem 
Extra docent Grieks, 
Latijn en WON

Ik geef tekenen en handvaardigheid en culturele 
kunstzinnige vorming, ben mentor en regel veel dingen 
rondom kunst en cultuur (CKV) op school. Vanaf mijn stage 
ben ik blijven plakken op het Maaswaal College. Ik kan 
hier veel creativiteit in de opdrachten kwijt en ik vind het 
leuk om de leerlingen creatief te leren denken. Ik maak 
waarschijnlijk geen kunstenaar van je, maar ik leer je wel 
om op een creatieve manier naar oplossingen te kijken. Iets 
waar je heel je leven wat aan hebt.

Op het Maaswaal College hebben we echt oog voor elkaar, 
dat vind ik bijzonder. Vanuit groep 8 kom je hier in een 
nieuwe klas, een nieuwe omgeving. Dat is voor de één heel 
spannend met veel onbekenden, voor de ander met al een 
groep vrienden. We proberen echt een klassengevoel te 
creëren en dat gaat ons best goed af, al zeg ik het zelf.

Als advies zou ik mee willen geven dat je je niet te druk 
moet maken over jouw volgende school. Waar je ook voor 
kiest, je zal je snel op je plek voelen.”
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laten zien waar we voor staan als 
Unesco-werkgroep en hebben 
leerlingen en zelfs medewerkers 
een hoop geleerd over onze 
belangrijke thema’s. Zaken zoals 
duurzaamheid, gelijkheid en 
vrijheid. Dagen zoals Coming 
Out Day en Paarse vrijdag laten 
leerlingen zien dat ze zichzelf 
mogen zijn. Het is mooi om te 
zien dat veel leerlingen dit ook 
ondersteunen. 

Wat is er zo leuk aan de  
Unesco-leerlingenwerkgroep?
Het gevoel dat je iets doet wat 
groter is dan jezelf. Het kost werk 
om activiteiten te organiseren, 
maar de resultaten zijn altijd van 
waarde. Daar doen we het voor! 
Het is leuk om in een groepje te 
werken, waarbij iedereen heel 
aardig is en jouw meningen 
respecteert. Je laat je creatieve 
kant zien en verzint originele 
dingen. Er zijn zelfs nieuwe 
vriendschappen ontstaan.

Unesco-
Wat doet de Unesco-leerlingenwerkgroep?
Wij hebben als doel meer mensen Unesco-
bewust te maken! Dit doen we, onder andere, 
door evenementen en acties te organiseren. 
We houden regelmatig vergaderingen en 
brainstormen over nieuwe activiteiten. We 
maken posters, foto’s en video’s over diverse 
thema’s zoals duurzaamheid, kennis, vrijheid 
en diversiteit.

Wat heeft de Unesco-leerlingenwerkgroep 
bereikt?
Wij waren de eerste leden en hebben toen 
een video gemaakt, daardoor werden er meer 
leerlingen lid van onze werkgroep. We hebben 
jaarlijks activiteiten georganiseerd zoals de 
Paarse vrijdag, Warmetruiendag, een Unesco-
speurtocht voor basisschoolleerlingen, een 
Voedselbankactie en een actie om kleding in 
te zamelen. Daarnaast hebben we posts en 
story’s ontworpen voor het Instagramaccount 
van het Maaswaal College. En we hebben 
contacten gelegd met andere Unesco-
leerlingenwerkgroepen en zelfs met de 
landelijke Unesco-jongerencommissie!

Waar zijn jullie trots op?
We zijn trots op het feit dat we met een 
relatief kleine, maar gemotiveerde, groep 
grote activiteiten hebben georganiseerd en 
veel voor school en haar leerlingen hebben 
kunnen betekenen. We hebben duidelijk 

Wat willen jullie nog 
verwezenlijken?
Wij gaan ons focussen op onze 
examens en dragen het stokje 
over aan andere leerlingen. We 
denken dat we de ervaringen en 
vaardigheden die we in de groep 
hebben opgedaan goed kunnen 
gebruiken in de toekomst bij 
vervolgopleidingen of zelfs in een 
beroep.

Wat is ons advies voor je 
schoolkeuze?
We weten dat de stap van de 
basisschool naar de middelbare 
school spannend kan zijn. Elke 
school heeft goede punten en 
mindere punten. Onze tip is om 
de open dagen van verschillende 
scholen te bezoeken. Stel daar 
je vragen aan leerlingen en 
docenten, want ze willen jou graag 
verder helpen bij jouw keuze. 
We hebben er alle vertrouwen in 
dat jullie een leuke school zullen 
vinden!

Lotte, Vera en Tiara: we komen alledrie uit Wijchen. 
Lotte heeft vorig jaar haar havo-diploma behaald 
en gaat nu voor het vwo. Vera en Tiara doen dit jaar 
eindexamen vwo. Op school zijn we, naast in de klas, 
ook graag in de weer met vrienden en vriendinnen. 
Tiara geeft ook bijles wiskunde en Engels.

MaaswaalOndersteuning

Lezen met 
ClaroRead

Training & 
begeleiding

Extra tijd 
met 

toetsen

Flexuren

Reken-
machine

Mentor &  
faciliteiten

Dyslexie?

Faalangst?

Sociaal-
emotioneel?

Dyscalculie?

Leer-
achterstand?

Het Maaswaal College wil een veilige en behulpzame 
school zijn voor jullie en voor onze medewerkers. 
Naast de begeleiding door docenten en mentoren is er 
aanvullende ondersteuning beschikbaar als dat nodig is.

Hiervoor hebben wij verschillende mensen in dienst: 
een ondersteuningscoördinator, een orthopedagoog, 
gespecialiseerde docenten voor onder andere 
faalangstreductie en sociale vaardigheidstraining en 
een decaan. Wanneer het nodig is, schakelen zij ook 
ondersteuning van buitenaf in. 

leerlingenwerkgroep
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Broers
Naam Joost Sommerdijk
Leeftijd 27 jaar
Wonend in Wijchen

Naam Stijn Sommerdijk
Leeftijd 23 jaar

Wonend in Wijchen

Vertel eens wie jullie zijn!
S: Wij zijn samen de MoldBrothers. Wij maken 
gepersonaliseerde foodshaping tools voor de horeca. 
Om het makkelijk uit te leggen, zijn het eigenlijk 
cupcakevormen die we kunnen personaliseren naar wens 
van een klant. En dat is eigenlijk heel erg klein begonnen 
in de garage van onze ouders. Na een aantal jaar is dat 
doorgegroeid tot een heus bedrijf met een leuk team van 
elf collega’s. 

J: Wij leveren in 75 landen en we zijn de tel kwijtgeraakt 
met het aantal sterrenchefs waaraan we leveren, maar het 
zit ergens boven de 250.

Vertel eens wat meer over jullie loopbaan/carrière?
S: Ik kreeg havo/vwo-advies en ben in de tweede naar 
de havo gegaan op het MWC. Na de havo ben ik naar de 
Team Academy in Amsterdam gegaan. Dat is eigenlijk 
een praktijkgerichte ondernemersopleiding. Je moest 
bijvoorbeeld een echt bedrijf beginnen! Dat heb ik na 
vier jaar gehaald en in die tussentijd zijn Joost en ik 
MoldBrothers begonnen!

J: Vanaf de basisschool kreeg ik vwo-advies. Uiteindelijk 
heb ik na zeven jaar het vwo afgemaakt. Toen naar de 
Academische Lerarenopleiding en in de tussentijd ben ik 
gaan werken in de horeca, in de keuken. 

Daar wil ik iets meer mee doen! Maar ja, ik had natuurlijk 
een vwo-diploma op zak en mijn ouders vonden het niet 
een fantastisch idee om dan een koksopleiding te doen. 
Dus werd het Food Innovation aan de HAS in Den Bosch. 
Ik stopte met de HAS in het vierde jaar: ook dit was niet 
geheel mijn ding. Ondertussen ging het met MoldBrothers 
ook de goede kant op. Ik besloot om verder te gaan met 
mijn bedrijf en niet met mijn studie. Een vreemd pad, maar 
het kan dus alsnog goedkomen. 

Wat heb je vanuit je studie(s) geleerd en meegenomen?
S: De praktijkgerichte instelling beviel mij wel. Alles wat 
je leerde, testte je meteen in de praktijk. Althans dat 
was sowieso het idee. Dat gaf mij daardoor wel heel veel 
motivatie om daarin verder te leren.  

aan het roer!

Doordat MoldBrothers goed loopt, krijg je 
steeds meer interesse in de economie en in het 
ondernemen zelf.

J: Wat mij het meest beïnvloed heeft, was de 
vrijheid om creatief te zijn. Ik vond school altijd een 
soort keurslijf waarin je binnen de regeltjes moest 
passen en wanneer je dat niet deed dan ging dat 
niet goed. Dat vond ik op het Maaswaal College 
meevallen, maar op de vervolgopleidingen was dat 
echt wel een ding. Voor mij is vrijheid en creativiteit 
superbelangrijk. 

Wat herinner jij je nog van je Maaswaal-tijd?
S: Ik zei laatst tegen een collega van ons dat je 
eigenlijk pas beseft hoe leuk de middelbare school 
is als je de hele dag aan het werk en iets minder 
vrij bent. Wat ik nog goed weet is het Nederlands 
basketbalkampioenschap in de vierde klas met 
Olympic Moves. Al met al kijk ik eigenlijk wel heel 
positief terug op het MWC.

J: Ik vond niet alle docenten altijd even leuk, maar 
de docenten waar je het wel goed mee kunt vinden, 
zorgen er ook wel voor dat je een leuke tijd hebt op 
school.

Waarom het Maaswaal College?
S: Het Maaswaal College is een hele aantrekkelijke, 
leuke school.

J: En het was niet zover fietsen, haha.

Wat geef je de huidige en toekomstige leerling 
graag mee?
J: Er leiden meerdere wegen naar Rome. Werk hard 
en geloof in jezelf: dan kom je er ook! 

S: Een schoolpapiertje is natuurlijk wel ontzettend 
belangrijk. 

J: Het is wel essentieel om je 
middelbareschooldiploma te halen.
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Van leerling naar docent? Vertel!
Ik heb het Maaswaal College, wat ik 
als 12-jarige heb leren kennen, nooit 
écht verlaten. Na het behalen van mijn 
vmbo-t en havodiploma startte ik aan 
de leraren-opleiding aardrijkskunde. 
Na vier jaar kwam er voor mij een 
leuke baan als docent vrij op mijn 
oude middelbare school. 

Wat herinner jij nog van jouw 
middelbareschooltijd op het 
Maaswaal College? 
We hadden geen laptops! In het hele 
schoolgebouw hingen nog krijtborden. 
Er was geen leerlingportaal, maar 
alleen een papieren klassenboek 
en als er een les uitviel werd er een 
briefje opgehangen op een prikbord. 
Wat ik verder ook heel bijzonder 
vind is dat er op dit moment nog een 
aantal van mijn oud-docenten op het 
Maaswaal College werken die nu mijn 
collega zijn.

Welke mentor of docent op  
het Maaswaal College heeft een 
belangrijke rol gespeeld in  
jouw ontwikkeling?
Iedere mentor en docent hielp 
mij ontwikkelen van kind naar 
jongvolwassene, klaar voor de 
maatschappij. Ik herinner mij nog 
goed Jeroen Roufs. Hij was eerst 
mijn docent verzorging, later docent 
biologie en ook mentor. Tegenwoordig 
is hij mijn collega en vervult hij de 
functie van locatiedirecteur op locatie 
vmbo basis-kader-mavo.

Waarom was juist die persoon 
belangrijk? 
Vroeger was ik een rustige en 
ietwat verlegen jongen. Ik moest 
wennen aan de overstap van 
een kleine basisschool naar de 
‘grote’ middelbare school. Jeroen 
maar ook de andere docenten 
hebben mij geholpen om meer op 
de voorgrond te durven treden. 
En dat is gelukt, want ik sta nu 
dagelijks voor de klas.

Waarom kiest een leerling voor 
het MWC volgens jou?
Het Maaswaal College vind ik een 
school waar je je snel thuis voelt. 
Veel leerlingen komen uit Wijchen 
dus wellicht ken je er al een paar? 
De mentoren in de brugklas zijn 
erg betrokken bij je persoonlijke 
ontwikkeling en staan graag voor 
je klaar.

Van leerling
naar docent!

De mentoren in 
de brugklas zijn 
erg betrokken bij 
je persoonlijke 
ontwikkeling en 
staan graag voor 
je klaar.

Wat zou je de leerlingen van nu 
mee willen geven?
Zet je in voor een leuke schooltijd op 
het Maaswaal College, doe echt je best 
en blijf je best doen, maar geniet ook 
van de tijd op de middelbare school, 
want voor je het weet is het voorbij en 
begint het ‘echte’ leven.

Wat is je doel voor de komende  
vijf jaar?
Ik zie mij dan nog steeds werken in 
het voortgezet onderwijs. Ik hoop over 
vijf jaar vader te zijn en uiteraard nog 
steeds gelukkig in het leven te staan.

Naam Maik Drolenga
Leeftijd 31 jaar
Wonend in Nijmegen
Extra docent aardrijkskunde, 
BAM! en mentor in 3 havo

Nog meer ervaringen lezen?  
Sandra Pham: “Jaag je dromen na!”  
chevron-circle-right Maaswaalcollege.nl

"Hoi, wij zijn Liz Rutten en Nora Janssen.  
Wij zijn 13 jaar en zitten op het Maaswaal College,  
in 2 gymnasium. 

Wij hebben op 1 juni 2022 meegedaan aan de WON-manifestatie in 
Tilburg. Met ons onderzoek over kippen werden wij derde! Het was 
heel interessant om ons eigen onderzoek te doen. Je leert tijdens 
onderzoeken ook goed omgaan met tegenslagen. Het is leuk om 
te zien, tijdens het presenteren van je onderzoek, wat je allemaal 
hebt geleerd en gedaan hebt om tot een bepaalde conclusie te 
komen. Wij zijn daarom ook heel trots op wat wij hebben bereikt 
in ons eerste jaar van WON. Wij zouden graag nog meer willen 
onderzoeken en presenteren. Ook hopen we om een keer eerste 
te worden met de WON-manifestatie. Tot slot hebben wij nog een 
klein advies over de schoolkeuze die jullie te wachten staat: Kies 
voor een school waar je gevoel goed bij is en waar je je thuis voelt, 
je moet er tenslotte een aantal jaren doorbrengen! 

Groetjes van Liz en Nora"

Tijdens de lessen van BAM! (Bouwen aan Mijzelf) en WON 
(Wetenschapsoriëntatie Nederland) leer je vaardigheden, 
onderzoek doen, organiseren en ontwerpen. Jij en je team 
werken samen om een origineel evenement te organiseren, 
een vernieuwend ontwerp te maken of grondig onderzoek te 
doen. Je leert doorzetten, problemen op te lossen en samen 
te werken. Alle vaardigheden die je bij BAM!/WON leert, kun 
je inzetten bij andere vakken, buiten school en tijdens de 
rest van je leven. 

In de eerste twee schooljaren volg je BAM!/WON. Dit vak bestaat 
uit BAM! (havo) en WON (vwo). Vervolg je jouw schoolcarrière 
vanaf leerjaar 3 via de havo? Dan volg je vanaf dat moment BAM!  
Ga je in leerjaar 3 naar het vwo? Dan volg je WON. De eerste 
twee jaar mag je dus snuffelen bij zowel BAM! als bij WON. 

Bij BAM! en WON word je uitgedaagd. Onderzoek dus bij je jezelf 
of je prettige vibes krijgt van onze school. We hopen uiteraard 
van wel en zien je graag verschijnen in onze BAM!/WON-lessen.

Ayla Becks: docente Engels en BAM!/WON

Liz Rutten

Nora Janssen

BAM!/WON
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Welke opleidingsroute heb je 
doorlopen vanaf de basisschool 
tot nu? 
Vanuit het advies van mijn 
basisschool ben ik gestart op het 
Maaswaal College op de havo. 
Na het afronden van de havo 
ben ik begonnen aan de studie 
huidtherapie op de Haagse 
Hogeschool en ben afgestudeerd 
in 2020. In 2016 liep ik ook zes 
maanden stage in een huidkliniek 
in Seoul, Zuid-Korea. 

Welke mentor of docent op het 
MWC heeft een belangrijke rol 
gespeeld in jouw ontwikkeling?
Ik had een biologiedocent die ik 
heel erg mocht. Hij motiveerde mij 
heel erg en hielp mij ook veel met 
de lessen. Omdat ik veel interesse 
had in biologie heb ik uiteindelijk 
ook huidtherapie gestudeerd. Deze 
docent heeft veel tijd en moeite in mij 
gestoken. Volgens hem was school 
maar tijdelijk, maar wel iets waar je 
jarenlang plezier en profijt van zou 
hebben.

Een positieve mindset, doorzettings vermogen en 
voornamelijk discipline. Persoonlijk vind ik dit essentieel 
om je doelen te kunnen behalen.

tijdens de studie heel veel momenten hebt 
dat je er klaar mee bent. Zet even door en 
doe vooral iets wat je leuk vindt!

Wat is je doel voor de komende vijf jaar? 
Ik ben op dit moment zeker nog niet klaar 
met ondernemen. Ik heb veel plannen die 
ik wil realiseren in de toekomst. Alleen 
weet ik van mijzelf dat ik dit soort dingen 
niet plan, ik rol er vaak in. Het enige wat ik 
kan zeggen is dat ik nog wel veel bezig zal 
zijn!

Naam Wusala Alibeyli
Leeftijd 26 jaar
Wonend in Wijchen
Extra ondernemer en ik heb 
mijn eigen huidkliniek

Wat was voor jou belangrijk om 
door te groeien en ontwikkelen? 
Een positieve mindset, 
doorzettingsvermogen en 
voornamelijk discipline. 
Persoonlijk vind ik dit essentieel 

om je doelen te kunnen 
behalen. 

Wat herinner je je nog van 
het Maaswaal College?
Ik had veel goede vrienden 
waar ik vandaag de dag nog 
steeds mee omga. De lessen, 

maar ook pauzes met hen 
vond ik erg leuk. 

Waarom kies een leerling voor het 
MWC volgens jou?
Het MWC is lekker dichtbij als je in 
Wijchen woont. Ik zou hier vooral 
voor kiezen zodat je in de koude 
wintermaanden niet lang hoeft te 
fietsen, haha Grin-beam.

Wat zou je de leerlingen van nu 
mee willen geven? 
Ik vond school zwaar en op het hbo 
vond ik het nog zwaarder. Als je 
eenmaal klaar bent, dan ben je echt 
blij dat je het gedaan hebt. Ik merk 
nu echt dat ik de vruchten ervan 
begin te plukken, ondanks dat je 

science!
Bouw je eigen raket!

Wat heb je nodig?
chevron-circle-right  theezakje (leeg)
chevron-circle-right  bakpoeder
chevron-circle-right  plastic flesje van 500 ml
chevron-circle-right  een kurk
chevron-circle-right  plakband
chevron-circle-right   satéstokjes, rechte stokjes of 

potloden
chevron-circle-right  azijn

Voorbereidingen (die doe je binnen!)
1. Plak met plakband de drie potloden, 
satéstokjes of gewone rechte stokjes 
aan je fles. Zorg ervoor dat je stokjes 
op gelijke afstand rond je fles verdeeld 
zitten en laat ze enkele centimeters 
boven de bovenkant (de hals) uit 
steken. Zet de fles nu op zijn drie 
pootjes. Blijft hij staan? En raakt de 
flessenhals de grond niet? Dan heb je 
het prima gedaan!
 
2. Wil je een coole raket? Plak er dan 
wat stickers op of schilder je ‘raket’ in 
mooie felle kleuren. Zorg wel dat je 
raket niet te zwaar wordt.

3. Vul de fles voor ongeveer 1/3e met 
azijn. Ja, ja, dit vereist wat rekenwerk! 

4. Neem het lege theezakje en doe er 
een half zakje bakpoeder in.

5. Duw het theezakje, met de opening 
naar boven, voorzichtig in de fles maar 
laat het niet vallen. Zorg dat het deel 
met het bakpoeder volledig in de fles 
hangt maar niet de azijn raakt!

6. Plooi een deel van het theezakje 
dat nog uit je fles steekt over de 
flessenhals. Duw nu je kurk in de fles 
zodat het zakje vast komt te zitten 
tussen de kurk en de fles. Zorg dat je 
kurk maar voor de helft in de fles zit, 
niet te diep dus! De kurk moet de fles 
wel goed afsluiten. Is je kurk te dun? 
Haal je kurk er dan terug uit en plak 
er wat plakband rond zodat hij dikker 
wordt. Steek hem terug in de hals van 
de fles. Er mag geen azijn uitlekken 
wanneer je de fles omdraait.

Gelukt? Ga dan nu naar buiten!
Schud voorzichtig met je fles en zet 
deze dan snel omgekeerd neer op zijn 
pootjes. Stap snel minstens vijf meter 
achteruit en wacht tot de fles de lucht 
in gaat. 

Nog eens lanceren?
Pak een velletje van een papieren 
zakdoek en doe daar de andere helft 
van het zakje bakpoeder in.
Opgepast, lanceren kan enkele 
minuten duren. Kom zeker 
niet dichterbij als er niets 
gebeurt, maar heb geduld!

Let op!
Ga pas terug naar 
je raket na vijf 
minuten, of als 
deze de lucht in 
ging.

De Proefkeuken: Wusala Alibeyli: 
Doe wat je leuk vindt!
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Naam Maartje Bary 
Wonend in Wijchen
Extra coach van 1NXT4, 
leerbegeleider, docent LIFE!, 
perron L (leerlingzaken)

Naam Sanne Kerstens
Wonend in Wijchen
Extra ik zit in klas 1NXT4 en in 
mijn vrije tijd voetbal ik bij AWC

S: Ze maakt grapjes, kan goed luisteren, vraagt 
door en geeft tips wanneer dat nodig is.
 
Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
M: Elke stamgroep bij NeXT heeft drie coaches. 
Sanne zit in 1NXT4 en die groep heeft 3 keer per 
week een gezamenlijk moment met de coach. 
We hebben dan onder andere de tijd om aan de 
slag te gaan met de sfeer in de groep, plannen en 
organiseren. Ook hebben de leerlingen wekelijks 
een gesprek van ongeveer 10 minuten met hun 
persoonlijke coach.

Kun je een voorbeeld geven van de 
begeleiding door de coach?
M: Laatst had ik een leerling die ziek was geweest 
en hierdoor niet wist dat er een toets aan zat te 
komen. We hebben tijdens het coachgesprek 
besproken hoe de leerling de volgende keer 
kan voorkomen dat hij deze informatie mist en 
hebben een planning gemaakt. 

Mijn leerling/mentor in drie 
woorden: 
M: vriendelijk, rustig en 
grappig.

S: lief, behulpzaam en luistert 
goed naar je.

Tot slot: heb je een goed 
advies of een mooie tip voor 
leerlingen die nu mogen 
kiezen?
M: De overstap van de 
basisschool naar de middelbare 
school is voor bijna alle 
leerlingen megaspannend. Je 
hoeft echt nog niet te weten 
hoe het allemaal werkt op de 
middelbare school. We leggen 
het stap voor stap aan je uit 
en willen je daar heel graag bij 
helpen! 

Veel plezier bij het kiezen van 
een school die bij je past!

mentor  
& leerling

Ouders overbetrokkenheid

Hoe kennen jullie elkaar?
M: Ik ben sinds dit schooljaar 
de coach en docent LIFE! van 
Sanne. We hebben elkaar tijdens 
de kennismaking in juni al 
ontmoet. Voor Sanne, en al haar 
klasgenoten, wel fijn om je coach 
al te ontmoeten en met een 
gerust hart je vakantie in te gaan. 

Wat doet een coach precies op 
het Maaswaal College?
S: Ik heb iedere week een 
coachgesprek met mevrouw Bary. 
Ze helpt als je iets niet snapt en 
ik kan altijd bij haar terecht. Ook 
helpt ze mij met plannen en zorgt 
ze voor een fijne sfeer in de klas.

M: Als coach ben ik het eerste 
aanspreekpunt voor leerlingen 
en ouders. Het is belangrijk dat er 
iemand is die je écht ziet en hoort. 
Iemand die aandacht besteed 
aan wie je bent. Ik spreek al mijn 
coachleerlingen wekelijks.
 
Op welke manier word je 
begeleid?
M: Ik probeer de leerlingen op 
een laagdrempelige manier te 
begeleiden; liefdevol, duidelijk en 
met humor.

&Behulpzaam
betrokken
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Naam Gabriëlla Lansink
Wonend in Wijchen
Extra docent lo en wiskunde

Als afdelingsleiders zijn wij, samen met de mentorcoaches van de klassen, verantwoordelijk voor het 
onderwijs in onze afdeling. Wij begeleiden onze docenten en leerlingen. Samen zorgen we voor een veilige 
en ontspannen sfeer op het Maaswaal College. We hopen u snel een keer persoonlijk te ontmoeten op een 
van onze voorlichtingsdagen of tijdens een rondleiding! Onze mooie school met het Leerlab en de Kunstgang 
laten wij u dan graag met trots zien. 

Chantal Kokke  
en Nancy van Riet, 
afdelingsleiders 
leerjaar 1 

Hoi! Ik ben Gabriëlla Lansink, 28 jaar 
oud en woonachtig in Wijchen. Ik werk 
acht jaar op het Maaswaal Collega 
als docent lo en docent wiskunde. 
Daarnaast ben ik met veel plezier 
mentor van een 2 havo-vwo klas.

Met het vak lo hebben wij het mooiste 
plekje van de school. In onze pas 
vernieuwde lo-hal komen leerlingen al 
hangend aan de monkeybar binnen en 
wordt er nog even tegen de bokszak 
getrapt voordat ze zich omkleden. De 
lessen lo bij ons op school worden 
gegeven op verschillende locaties wat 
het aanbod ontzettend divers maakt. 
Zo gaan we van een lesje sprint op de 
naastgelegen atletiekbaan, naar een lesje 
softbal op het voetbalveld en van een 
lesje trampolinespringen in de zaal, naar 
een lesje duurloop richting de Wijchense 
skiberg. Doordat we veel verschillende 
onderdelen kunnen aanbieden, spelen 
we in op ieders interesse. 

Wat we vooral belangrijk vinden, is dat 
iedereen plezier ervaart in bewegen 
en dat alle leerlingen gemotiveerd 
zijn.  Naast de gymles biedt het MWC 
ook extra sportmogelijkheden aan. 
Zo kun je meedoen met één van de 
Maaswaalteams aan het landelijke 
scholensporttoernooi Olympic Moves, 
of kun je in jouw flexles een extra uurtje 
komen sporten. Met jouw klas neem je 
deel aan verschillende toernooien en 
ook in de pauze kunnen de fanatieke 
bewegers hun ei kwijt op het panna- of 
basketbalveldje. Ik hoop je snel te zien!

Hallo! Ik ben Evi de Waal en 
woon in Wijchen. Wat wij doen 
met lo is: voetbal, basketbal, 
dansen, softbal en nog veel 
meer. Later in het jaar gaan 
we nog turnen, lopen we de 
shuttle run test en leren we 
hoogspringen. Daarnaast hebben 
we ook spellessen waarin we 
leren samenwerken. Ik heb 
iedere week twee keer gymles.

Als het goed weer is, gymmen we 
buiten. Bij slecht weer kunnen we 
binnenblijven in onze grote, nieuwe 
sporthal. Na de herfstvakantie 
blijven we tot aan de meivakantie 
binnen, want dat is het buiten 
te koud. Naast de gymles heb ik 
met mijn klas meegedaan aan het 
basketbaltoernooi. Dit jaar komt er 
een volleybaltoernooi en later ook 
nog een voetbaltoernooi. 

Sporten op het
Maaswaal College

Beste ouders,
Tot slot:

beste nieuwe leerling

Wist je dat... 
...ons multifunctionele 

Leerlab in 2020 een prijs 
heeft gewonnen: ‘Mediatheek 

van het jaar’ en Dhr. Bart 
Vervaecke daarmee ook 
mediathecaris van het 

jaar is geworden?

Een kijkje nemen 
op onze school?  
Scan de QR-code voor diverse 
voorlichtingsdata.

Scan mij!

Bron: De Gelderlander.
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Met welke beroemdheid zou jij wel eens 

een dagje willen doorbrengen?
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16 Gooi met een dobbelsteen en verplaats 
met een pion het gegooide aantal vakjes. 
Geef antwoord op de vraag en leer 
elkaar zo beter kennen. Wie als eerste 
op de andere locatie is, weet het meest!

Wie ben jij?

Gooi met een dobbelsteen en verplaats met een 
pion het gegooide aantal vakjes. Geef antwoord 
op de vraag en leer elkaar zo beter kennen. Wie 
als eerste op de andere locatie is, weet het meest!
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Wie ben ik? Wie ben jij!
Wie ben ik? Wie ben jij!
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