
VEENSEWEG

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

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

beter.

Iris en Lynn  zitten in klas 2NeXT3  en 
vloggen voor de Veenseweg. Scan de 
QR-code om te ontdekken wat zij je 
laten zien van deze locatie!

MEET 

DE MAASWAAL VLOGGERS!

Lynn

Iris

SCAN!

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

SCAN!

gymzaal

aula

1e   Verdieping

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

SCAN!

Hier leer je een mening te geven, 
afwegingen te maken en hoe je debatteert.

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

FILOSOFIE

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

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

VOLG ONS VIA:

# ONTDEKJOUWMAASWAAL

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

SCAN!

DE SCHOOL

REIZEN!

LICHAMELIJK
E 

OPVOEDING

LEERLAB

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

ATHENEUM

MAASWAAL NeXT

HAVO

GYMNASIUM

TECHNIEK / 

PROGRAMMEREN / 

INFORMATICA

Maaswaal NeXT

ONDERSTEUNINGS - 

STRUCTUUR

WELKOM OP

HET SCHOOLPLEIN!

LEERLINGENRAAD

KUNSTGANG

2021-2022



•    leerlingen ons met een 8,2 belonen voor de warme sfeer en een 9,0 

     voor ons anti-pest beleid? 

•    leerlingen in de brugklas ons een 8,7 voor de veiligheid, een 9,5 voor 

     hun mentoren en een 8,0 voor de sfeer op school geven? 

•    ons Leerlab elke dag van 8:00-17:00 uur open is voor 

     leerlingen om (begeleid) zelfstandig of in groepen te studeren, te 

     lezen, te overleggen, te werken of multimedia te gebruiken? 

•    op school huiswerkbegeleiding en examentraining mogelijk is? 

•    leerlingen in klas 1 en 2 ondersteuning krijgen in plannen met behulp 

     van een agenda van school? 

•    we werken met twee mentoren per klas? 

•    er vriendschappen voor het leven ontstaan door diverse 

     uitwisselingen tussen onze leerlingen en leerlingen van andere 

    (buitenlandse) scholen? 

•    het schoolplein in 2019 geheel is vernieuwd en voorzien van een 

    panna- en een basketbalveld, een tafeltennistafel en een buiten- 

    lokaal?

havo leerlingen: 658  
vwo leerlingen: 621  
(inclusief gymnasium-leerlingen)

1341
Leerlingen

130

100 %

94 %

121

docenten

NeXT-leerlingen

havo geslaagd

vwo geslaagdInformatie voor ouders

23

•    diverse uitwisselingen naar Europese landen; 

•    den UNESCO-week vol activiteiten; 

•    Paarse Vrijdag: solidariteit voor iedereen; 

•    Maaswaal Live: presenteer je podium talent! ;

•    de ‘Avond van de Filosofie’; 

•    Olympic Moves: sportwedstijden met andere scholen in 

     Nederland; 

•    diverse excursies en gastbezoeken; 

•    debatwedstrijden en sporttoernooien; 

•    (maatschappelijke) stages.

Dat betekent dat we veel van onze lessen en activiteiten richten op het leren 

van de wereld om ons heen. Zo leert uw kind onder andere bij het vak 

UNESCO-studies aandacht en respect te hebben voor mens, natuur en 

cultuur. 

Door de activiteiten die we organiseren in en met andere landen komen onze 

leerlingen in contact met andere culturen en leefgewoontes. 

Ook besteden wij, door middel van ons afvalproject en onze zonnepanelen, 

aandacht voor het milieu en onze leefomgeving.

Stel deze aan 

Mevr. E.Buis, afdelingsleider NeXT

e.buis@maaswaalcollege.nl

Mevr. L.Verhelst, afdelingsleider vwo

l.verhelst@maaswaalcollege.nl

Mevr. C.Kokke, afdelingsleider havo-havo/vwo

c.kokke@maaswaalcollege.nl

SAMEN MAKEN WE SCHOOL!

JOUW ‘BROEKZAK PLATTEGROND’
VAN HET MAASWAAL COLLEGE!

Bezoekadres: 

Veenseweg 18, 6603 AN Wijchen 

Navigatie: 

De Wychert 4a, 6603 AG Wijchen

Telefoon: 

(024) 648 71 20 

E-mail: 

info@maaswaalcollege.nl  

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

ouder- en leerlingportaal. Via ons eigen elektronische leeromgeving 

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

zodat de leerling goed kan leren plannen.

VEENSEWEG
BESTE OUDERS / 

VERZORGERS,

“Ontdek jouw Maaswaal” is het motto van onze school en dat proberen we iedere 

dag samen met u en uw zoon of dochter waar te maken. Dat doen we door samen 

op weg te gaan, uw zoon of dochter te begeleiden naar een passend diploma, 

dicht bij huis en in een goed, modern gebouw aan de Veenseweg. We zijn trots op 

ons vernieuwde schoolplein, waar de leerlingen ruimte, rust of juist wat beweging 

hebben. Of het Leerlab, de multimediatheek met alle moderne voorzieningen voor 

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

atheneum- en gymnasiumopleiding hebben we voor leerlingen met een 

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

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

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

schooltijd voor uw zoon of dochter van kunnen maken.”

Henk Keijman, rector Maaswaal College
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DAT BETEKENT DAT WE:

VEENSEWEG

ONTDEK ONZE 

ONDERSTEUNING

WAAR KOMEN ONZE 

LEERLINGEN VANDAAN
ONTDEK ONZE 

BETROKKENHEID

WIST 
U 
DAT... BUITEN SCHOOLONTDEK ONS 

HEEFT U 

NOG VRAGEN

ALLE BELANGRIJKE 

DATA OP EEN RIJTJE

Samen zorgen we ervoor dat uw zoon of dochter onderwijs volgt op een 

opleidingsniveau dat passend en haalbaar is. Door onze vaardigheidslijnen BAM! 

(Bouwen Aan Mijzelf, havo) en WON (Wetenschapsoriëntatie Nederland), zijn de 

leerlingen goed voorbereid op het vervolgonderwijs (HBO/WO). 

Onze medewerkers willen dat uw zoon of dochter zichzelf goed leert kennen en dat 

uw kind goed in zijn of haar vel zit. Nauwe betrokkenheid bij het wel en wee van uw 

kind vinden wij belangrijk. We werken met een kleinschalig mentoraat waardoor er 

persoonlijke ondersteuning en aandacht is voor elke leerling. Mentoren en coaches 

voeren regelmatig (driehoeks)gesprekken met de leerlingen en met u. Doel is dat 

iedere leerling zich gezien en geholpen voelt. Onze mentoren en coaches worden bij 

een zorgvraag over een leerling ondersteund door een orthopedagoog en 

zorgcoördinator. 

Mocht uw zoon of dochter dyslexie hebben, dan is er de mogelijkheid om met 

Claroread te werken en/of verlengde tijd te krijgen. 

Om leerlingen goed onderwijs te bieden hebben we moderne en gezonde 

voorzieningen. Van schoolplein met sportmogelijkheden tot ons nieuwe Leerlab. Een 

zeer ruime multifunctionele leer- en werkruimte waar leerlingen individueel (in stilte) 

of in groepen kunnen studeren. 

ATHENEUM

MAASWAAL NeXT

HAVO

GYMNASIUM

AFSTAND

2 KM

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

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

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

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

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

maken deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 9000 

scholen. Onderstaande thema’s zijn een belangrijk onderdeel in 

ons schoolprogramma en vind je in vele lessen en activiteiten 

terug. 

Duurzaamheid 

Intercultureel leren 

Vrede en mensenrechten 

Wereldburgerschap 

MAASWAAL NeXT

Maaswaal NeXT & nieuwe ontwikkelingen

Maaswaal NeXT is onze driejarige onderbouw voor leerlingen met een mavo/havo-ad-

vies. NeXT is gepersonaliseerd onderwijs waarin je eigen verantwoordelijkheid voor jouw 

leren centraal staat. Komend schooljaar gaat NeXT voor het derde schooljaar van start 

met nieuwe brugklassen. 

Iedere dag begin je met een dagstart met je eigen groep. Je schrijft je in voor 

leeractiviteiten via de Learning Portal op je laptop en je krijgt gedurende de dag 

begeleiding van docenten van onze beide locaties. 

•    Per vak kun je kiezen voor doelen op mavo- of havoniveau. 

•    Je gaat voor het hoogst haalbare niveau per vak. 

•    Je hebt iedere week een coachgesprek met je eigen coach.  

•    Je werkt aan je (persoonlijke) leerdoelen in je eigen tempo.

•    Jij rondt de opleiding af met een mavo- of havodiploma.

Motiverend en inspirerend onderwijs dat zich bewijst in de praktijk smaakt in de rest van 

de school op de Veenseweg naar meer. 

We zijn volop bezig met de ontwikkeling om in onze andere brugklassen het onderwijs 

op verschillende niveaus te kunnen geven! Volg ons daarom op de voet. We houden jullie 

op de hoogte!

VOLG UW KIND

Open huis, beide locaties

Open dag 
Open lesavond, Veenseweg 

Deadline aanmelden VO

MA
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Open huis, beide locaties

Alle voorlichtingsmomenten gaan via een 

inschrijving wegens COVID-19. Zie onze 

website voor actuele informatie

ZA
FEB
6

?

?

•    onze leerlingen versterken in hun eigen leren door gerichte ondersteuning;

•    de leerlingen uitdagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen;

•    de leerling leren eigen regie te voeren, eigen keuzes te maken 

     en verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar eigen ontwikkeling;

•    een eigentijdse, positieve leerhouding creëren en gebruik maken van de

     modernste middelen. Iedere leerling gebruikt een eigen laptop;

•    voor het hoogst haalbare diploma gaan en zorgen voor een 

     gedegen voorbereiding op een vervolgopleiding; 

•    de leerlingen bewust maken van wat belangrijk is voor henzelf, 

     hun leefomgeving en de wereld;

•    zorg dragen voor een veilig en schoon schoolklimaat; een intensieve samenwerking    

     tussen leerling-ouders-mentor (school) zien als onmisbaar voor een 

     goed verloop van de opleiding en het welbevinden van iedere leerling.

Door COVID-19 zijn de meeste reizen, activiteiten en 
evenementen afgelast voor het schooljaar 2020-2021.

Cijfers en feiten 2019-2020


