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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-, 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.
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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.”

havo-atheneum-gymnasium Maaswaal Magazine 1312

Gymnasium: van de oudheid naar nu! Docent aan het woord



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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dan heengaan?

Als ik een 
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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!


