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gymnasium, technasium,
atheneum, havo en mavo

“Op het Gerrit Rietveld College wordt ook hard
gewerkt. Er wordt goed op gelet dat leerlingen hun
huiswerk maken. Het is een school met veel structuur

Samen
het beste uit
jezelf halen

en rust. Elke leerling krijgt er veel aandacht.”

Welkom op het Gerrit Rietveld College!
Je gaat binnenkort naar een andere school. Natuurlijk wil je graag weten wat het precies voor een school is.
Daarom stellen we ons eerst even netjes aan je voor. Wij zijn het Gerrit Rietveld College. We zijn een
interconfessionele school: een school waar iedereen van harte welkom is, ongeacht je geloof en ongeacht het
land waar jij of je ouders vandaan komen. Iedereen is hier verschillend en toch zijn we heel herkenbaar als
één school. Dat komt omdat we respect hebben voor elkaar. En ook omdat we iets voor elkaar over hebben en
met elkaar meeleven. Dat merk je als je bij ons op school komt. Niet alleen tijdens de les, maar ook tijdens
allerlei vieringen en speciale projecten. We hebben zelfs lessen die erover gaan: Levensbeschouwing.

“Als ouder vind ik het fijn dat er bijzondere
eisen gesteld worden aan mijn zoon.
Mentoren en docenten staan altijd voor je klaar.
Je kunt echt merken dat de docenten gek op
onderwijs zijn.” Jenny

Welke diploma’s kun je bij ons halen?
Op het Gerrit Rietveld College kun je verschillende diploma’s
halen: gymnasium, atheneum, havo en mavo. Je kunt starten
in een mavo-havo brugklas, in een havo-vwo brugklas,
in een gymnasium brugklas of in een APARTE vwo brugklas.
Ook kun je bij ons het Technasium volgen, een speciale
opleiding als je belangstelling hebt voor de wereld van bèta en
techniek. Welke richting je ook volgt, we vinden het belangrijk
dat je ‘thuis’ bent op school. En dat je jezelf kunt zijn. Want als
je jezelf kunt zijn, kun je makkelijker je plek vinden op school.
Maar ook later, in de wereld. Zo werk je op onze school aan
je toekomst. Daarom werken we ook veel samen met allemaal
organisaties buiten de school. Je leert dus automatisch wat er
‘te koop’ is in de wereld. En hoe jij daar later je plek in gaat
vinden. Spannend? Zeker. Maar vooral heel boeiend.
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Welkom op het Gerrit Rietveld College!

Waar vind
je onze school?
Het Gerrit Rietveld College ligt aan de noord-oost rand van

school. Ook ouders en buurtbewoners komen met ideeën om

Utrecht, in Tuindorp. Je kunt ook met het openbaar vervoer

de nieuwe school te bouwen. We vinden het heel belangrijk

heel makkelijk naar school. In 2014 gaan we verhuizen naar

dat de nieuwe school duurzaam is. Ben je benieuwd naar de

een nieuwe school. Die komt vlak achter deze school te staan.

eerste ontwerpen van het gebouw?

Dat is nog eens makkelijk verhuizen! Onze leerlingen mogen
meedenken over het ontwerp en de inrichting van de nieuwe

Kijk dan even op onze website: www.gerritrietveldcollege.nl
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Atelier PRO

Kom ontdekken wat
voor talent jij hebt!
Natuurlijk is het belangrijk dat je een goed diploma haalt

Of heb je een speciaal talent?

op school. Maar het is ook belangrijk dat je aan je toekomst

Niet iedereen heeft dezelfde talenten. Misschien heb jij ook

werkt. Dat je ontdekt waar je goed in bent en enthousiast van

wel een speciaal talent. Ook dat kun je ontdekken op het Gerrit

wordt. En dat je goed weet hoe het reilt en zeilt in de wereld.

Rietveld College. We hebben een paar studierichtingen die je

Ook dat leer je bij ons op school. En ook búiten school.

daarbij helpen: Technasium en bèta-onderwijs, Kunst & Cultuur,

We trekken er regelmatig op uit om te kijken hoe het er in de

Talen en het gymnasium en Mens & Samenleving.

praktijk aan toe gaat. Ook komen er veel mensen iets vertellen
op school. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook bij allerlei
projecten.
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Technasium en
bèta-onderwijs
Volg je de havo, het vwo of het gymnasium? Dan kun je

onderzoeker eigenlijk? Op dit moment helpen onze

een diploma halen met een ‘Technasium certificaat’.

Technasiumleerlingen de architecten van het nieuwe

Wist je dat wij de enige school in Utrecht zijn waar dat kan?

gebouw flink met ideeën. Er is een speciale informatieavond

Op het Technasium krijg je het vak Onderzoek en Ontwerpen

over het Technasium op dinsdag 15 januari op school.

(O&O). Dan ga je aan de slag met opdrachten van

Zit je in de eerste klas mavo-havo? Dan volg je het leergebied

echte bedrijven. Hoe komt een architect tot een ontwerp?

Mens & Natuur: de bètavakken Natuurkunde, Scheikunde

Welke werkzaamheden heeft een ingenieur? Wat doet een

en Biologie worden daar met elkaar verbonden.

“Voor het Technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen hebben we een project uitgevoerd.
Wij hebben een manier bedacht om de Galecopperbrug over de snelweg A12 te renoveren met
zo min mogelijk hinder voor het verkeer. En voor Bureau Top hebben we een spel ontwikkeld om
jongeren achter de computer vandaan te halen om ze meer te laten bewegen.” Melvin

“Het fijne van deze school is dat de leraren veel aandacht aan je besteden
als je iets niet snapt. Voor elk vak krijg je een planner. Als je je huiswerk bent
vergeten, dan kun je daarop kijken wat je moet doen”. Loes

P4

Kunst en
Cultuur
Je zult snel merken dat we op het Gerrit Rietveld College
kunst en cultuur belangrijk vinden. Niet alleen tijdens de lessen,
ook erbuiten. Als je in de brugklas mavo-havo zit, volg je het
leergbied Kunst & Cultuur. Doe je havo, vwo of gymnasium,
dan volg je de vakken Muziek en Beeldende Vorming.
Die kun je zelfs als examenvak kiezen! Onze examenleerlingen
laten elk jaar zien én horen wat ze hebben geleerd tijdens
twee fantastische avondvoorstellingen.
TheaterKunstKlas
Kun je er geen genoeg van krijgen, van kunst en cultuur?
Op onze school hebben we ook de TheaterKunstKlas (TKK).
Elke week heb je dan twee extra kunstlessen. In de brugklas
maak je kennis met verschillende vormen van kunst: muziek,
toneel, ontwerpen, dansen. In de tweede klas gaan we met
z’n allen werken aan een echte voorstelling, in de derde klas
wordt het al een grote voorstelling. Ook bezoeken we
voorstellingen buiten schooltijd. Als leerling van mavo, havo,
vwo en gymnasium kun je je aanmelden voor de TKK.
Later aan de slag in de media of in techniek?
Sta je liever achter dan voor de camera? Of maak je liever
een spannende reportage voor de radio? Ook goed:
meld je maar aan bij de GRC-Mediagroep. Je leert hoe
foto- en filmcamera’s werken. Echte cameramensen en
verslaggevers van UCee Station gaan je helpen! Misschien
heb je wel talent als journalist. De schoolkrant kan je goed
gebruiken! We hebben een eigen technische commissie, de TC.
Die bestaat uit leerlingen die al heel veel weten van licht,
geluid en techniek. Onze eigen TC regelt ook alle techniek als
er een muziek- of discoavond op school is. Wil je meehelpen

“Op het Gerrit Rietveld werken ze met de
Elektronische Leeromgeving (ELO) en met Magister.
Via Magister kun je je cijfers bekijken, e-mails
sturen naar leerlingen van de school en de vakken
bekijken die je die dag hebt. Op de ELO staan
bestanden die je kan downloaden en uitprinten,
zoals opdrachten en nakijkboekjes.” Daniel

en er meer van weten? Je bent van harte welkom bij de TC.
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Talen en
Gymnasium
Op het Gerrit Rietveld College kun je voor extra taalkansen

diploma halen. Dan krijg je in leerjaar één en twee het vak

kiezen. En als leren jou goed afgaat, dagen we je uit om het

Latijn en in de derde klas komt Grieks daarbij.

gymnasium te volgen.

In de bovenbouw komt er nog een vak bij: Klassieke Culturele
Vorming. Maar wat als je een gymnasiumdiploma wilt halen

Nederlands

maar ook het Technasium leuk vindt? Dan kun je bij ons ook

Als je in de brugklas mavo-havo of havo-vwo zit, krijg je een

een gymnasiumdiploma met een Technasium-certificaat halen.

uur per week extra les in taal. We behandelen tijdens de les
altijd iets wat in het nieuws is. Ondertussen leer je allerlei

Moderne talen

nieuwe woorden. En je ontdekt vanzelf hoe een tekst moet

Vind je andere talen interessant? Je kunt bij ons ook havo-

worden gelezen. Niet iedereen heeft evenveel talent voor

examen doen in Spaans. Of je volgt ‘versterkt talenonderwijs’:

taal. Daarom hebben we ook een Brede School Academie:

dan krijg je de kans extra opdrachten te doen in andere talen.

die helpt je om je Nederlands snel te verbeteren. Twee keer

Je kunt dan certificaten halen die internationaal geldig zijn.

per week krijg je twee uur extra taalles.

Een andere taal leer je natuurlijk pas écht in een ander land.
Daarom gaan we in de onderbouw op excursie naar Lille en

Klassieke talen en het gymnasium

Düsseldorf. De leerlingen van havo 4 en vwo 5 gaan naar

Op het Gerrit Rietveld College kun je ook een gymnasium-

Londen, Berlijn, Barcelona of Rome.

“Het Gerrit Rietveld College is echt een gemengde
school. Je komt hier veel verschillende mensen tegen,
dat is leuk.” Roseanne
“Je wordt goed geholpen als het nodig is, maar je hebt
de vrijheid om te ontdekken” Crista

Projecten
Een of twee keer per jaar schuiven we de normale lessen aan
de kant. Tijd voor projecten! Samen met klasgenoten ga je
informatie zoeken over een onderwerp. Handig, want zo
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doe je meteen een beetje ervaring op waar je later veel aan

‘Reality Store’ is een ander project. Dan leer je meer over

hebt. Die informatie vind je op school, maar meestal moet je

je persoonlijke boekhouding, hoe je slim met je geld om kunt

naar buiten om antwoorden te vinden. Je merkt dan vanzelf dat

gaan en welke keuzes je later moet maken als volwassene.

wat je op school leert, ook in de praktijk terug te vinden is.

Tijdens projecten werk je veel samen in groepjes.

En dat bij één onderwerp verschillende vakken komen kijken.

De resultaten van je onderzoek presenteer je aan je

Een van de projecten is bijvoorbeeld ‘Sport & Bewegen’.

klasgenoten. Soms nodigen we daarbij ook je ouders uit.

Bij dit project kom je al snel dingen tegen die je hebt geleerd

De projecten zijn niet alleen maar leuk om te doen. Ze laten je

bij bijvoorbeeld Biologie, Natuurkunde, Lichamelijke opvoeding

ook goed zien hoe de wereld in elkaar zit. En waaróm je op

en Wiskunde.

school bepaalde zaken moet leren. Altijd handig voor later.

Mens en
samenleving
Op onze school hebben we ook de vakkengroep ‘Mens &

om te kijken wat ze precies doen. Nog geen idee wat je

Samenleving’. In die groep vind je vakken als Economie,

later wilt gaan doen? We hebben een speciaal vak, Loopbaan

Management en Organisatie, Maatschappijleer, Geschiedenis,

Oriëntatie en Begeleiding. Zo kom je te weten wat voor werk

Levensbeschouwing en Aardrijkskunde. We gaan regelmatig

later bij jou past.

op excursie buiten de school om er meer van te weten.
Bijvoorbeeld naar Straatsburg, naar het Europees Parlement.

We zijn een ‘interconfessionele’ school. Dat betekent dat

Of naar de Tweede Kamer in Den Haag.

iedereen bij ons welkom is, ongeacht zijn of haar geloof
of levensovertuiging. Wel vinden we het belangrijk dat

Tijdens de aardrijkskundeles zijn we ook wel eens buiten te

we iets meer van elkaar weten. Daarom is er het vak

vinden, om meer te weten te komen over het landschap.

Levensbeschouwing. Je leert meer over de overeenkomsten

Er komen ook allerlei mensen naar de school om iets over hun

en verschillen tussen religies. En we gaan ook hele moeilijke

werk te vertellen. Je merkt, we zijn een school die graag iets

vragen niet uit de weg. Bijvoorbeeld waar mensen nu naar op

onderneemt. Misschien wil je later wel je eigen onderneming

zoek zijn in hun leven. Wat ze belangrijk vinden. Zeg maar:

hebben. Prima. Bij ons op school ontdek je alvast hoe dat

wat de zin van het leven is voor veel mensen. Als we meer van

werkt, een eigen bedrijf. We helpen je alvast met plannen

andere geloven en overtuigingen weten, hebben we ook meer

maken voor je bedrijf. Ook gaan we naar bedrijven toe,

begrip voor elkaar.

Colofon
Dit is een uitgave van het Gerrit Rietveld College nov. 2012
Tekst:
Fotografie:
Eindredactie, vormgeving
en productie:

Gerrit Rietveld College
Noor van Mierlo
Ladenius Communicatie
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Algemene
informatie

Wanneer ben je welkom tijdens de open dagen en clinics?
Dinsdag 15 januari 2013, 19.30 - 21.15 uur

Dinsdag 26 februari 2013

Algemene informatie avond over het Gerrit Rietveld College,

Clinic gymnasium

met speciale aandacht voor gymnasium, Technasium

Aanmelding via info@gerritrietveldcollege.nl  

en TheaterKunstKlas
Maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 februari 2013
Vrijdag 18 januari 2013, 19.00 - 21.00 uur

Clinics Technasium en TheaterKunstKLas

Open avond

Aanmelding via info@gerritrietveldcollege.nl

Zaterdag 19 januari 2013, 11.00 - 13.00 uur
Open dag

Hoe kun je je aanmelden?
Als je naar onze school wilt, kun je je aanmelden via de

Dinsdag 12 februari 2013

basisschool. Je aanmelding moet uiterlijk 15 maart bij ons

Open lesmiddag 1

binnen zijn. Kom je van buiten Utrecht? Laat je ouders dan

Aanmelding via de basisschool

een aanmeldingsformulier aanvragen bij het secretariaat van
de school via info@gerritrietveldcollege.nl. Het Gerrit Rietveld

Woensdag 27 februari 2013

College volgt de regels van de gemeente Utrecht voor het

Open lesmiddag 2

plaatsen van leerlingen.

Aanmelding via info@gerritrietveldcollege.nl  

