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Graag tot volgend schooljaar!

Pidi Reitsma  
(afdelingsleider klas 1 & 2) 

 Onderwijs dat bij jou past 

Een succesvolle leerloopbaan voor ieder 
kind – dat is ons doel. We doen er alles aan 
om ervoor te zorgen dat jij het onderwijs 
krijgt dat bij jou past. Of je nu heel goed kunt 
leren, of als je juist wat extra hulp nodig  
hebt – wij helpen je de beste plek te vinden. 

 De juiste plek voor jou 

Dat doen we op het moment dat je van de 
basisschool komt en je plek op onze school 
nog moet vinden. Maar ook later, als je kiest 
wat voor werk je wilt doen en welke vervolg-
opleiding je daarvoor nodig hebt. Daarom 
hebben we verschillende brugklassen, kun je 
als dat nodig is overstappen naar een ander 
niveau en werken we samen met het mbo, 
het hbo, universiteiten en het bedrijfsleven. 
Op onze school heb je veel keuzemogelijk-
heden en wij zorgen voor goede begeleiding 
in jouw persoonlijke ontwikkeling.

MAAK KENNIS MET HET RVEC 

Voor je ouders

Zijn je ouders ook nieuwsgierig naar onze school? 
Draai deze brochure dan om en geef hem aan je 
ouders. De laatste pagina’s hebben we speciaal 
voor hen gemaakt. Of zijn het toch de eerste?

 Vertrouwen in de toekomst 

Zo vind jij je plek wel bij ons. We werken met 
jou aan het vertrouwen in jezelf, in anderen, 
in het leven en in de toekomst. Daarbij laten 
we ons inspireren door christelijke normen 
en waarden. In dagopeningen en vieringen 
staan we stil bij het leven, bij vreugde en 
verdriet, bij rituelen en verhalen. We helpen 
je niet alleen op weg naar een diploma. Er is 
veel aandacht voor jou als mens en jouw bij-
drage aan de samenleving. We willen weten 
wie je bent en zijn er voor jou! 



VERSCHILLENDE BRUGKLASSEN

 Kies de brugklas die bij jou past 

In de brugklas krijg je de kans om te laten zien wat bij jou past.  
We hebben gecombineerde brugklassen (mavo-havo en havo-vwo), waarin je ontdekt 
welk niveau het beste past bij jou en jouw talenten en interesses. Ook zijn er vwo-
brugklassen voor de atheneum- en gymnasiumleerlingen. 

 Je blijft nooit zitten in de brugklas 

Na het eerste jaar ga je verder naar het onderwijs dat het beste bij jou past: mavo, 
havo, atheneum of gymnasium. En als je toch meer van de praktijk bent, stap je over 
naar het vmbo op onze locatie Voltastraat. Je blijft bij ons nooit zitten in de brugklas.

5 X  

    DAAROM RVEC

1. We geven jou de regie over jouw 
schoolzaken en begeleiden en 
coachen je hierin intensief. 

2. We zorgen ervoor dat je al 
vanaf de brugklas les krijgt in de 
richting die jij leuk vindt.

3. We helpen toptalenten om hun 
talent met school te combineren.

4. We laten oudere leerlingen met 
je meelopen in de brugklas om 
je wegwijs te maken.

5. We zijn de enige school 
in Hoogeveen met een 
gymnasium.

“ 

Ik vind het leuk dat er 

zo veel te kiezen is op 

het RvEC.

PRAAT MEE OVER HET RVEC

We willen een goede, fijne school zijn voor jou. Daarom luisteren we goed naar 
wat leerlingen en ouders vinden van onze school. Regelmatig praten we met 
de leerlingenraad, leerlingpanels, de MR of de ouderklankbordgroep. Je mag 
altijd meepraten over ons onderwijs.  



 Daarom RvEC:  
 Begeleiding en coaching
We doen er alles aan zodat jij je snel thuis voelt. Voor 
de zomervakantie maak je al kennis met je nieuwe 
klasgenoten en je mentor. De eerste week op onze 
school staat in het teken van elkaar leren kennen. In 
het eerste jaar ga je samen met je mentor, je tutoren 
(ouderejaars leerlingen) en docenten op zoek naar 
wat jij nodig hebt om het beste uit jezelf te halen. 
Op het RvEC ben jij de regisseur van je school-
zaken. Iedere dag volg je een aantal verplichte 
lessen. Ook heb je elke dag een begeleidingsles 
in rekenen, Nederlands, wiskunde, vreemde talen 
of leren leren. In deze uren kun je moeilijke lesstof 
nog eens herhalen of juist extra verdieping krijgen. 
Bij ons op school maak je zelf keuzes. Daar helpen 
we je natuurlijk bij. Je mentor, tutoren en docenten 
begeleiden en coachen je intensief. Zo leren we je 
bijvoorbeeld hoe je je schoolwerk moet plannen en 
hoe je het beste huiswerk kunt maken.



HANDIG OM TE WETEN

 Ingang en fietsenstalling 
De fietsenstalling voor leerlingen staat achter de school. Daar vind je ook de ingang voor 
leerlingen. De hoofdingang is aan de andere kant van de school (Mr. Cramerweg).

 Kluisjes 
Iedere leerling huurt een eigen kluisje. Daarin bewaar je bijvoorbeeld je jas en waardevolle 
spullen. Ook handig als je gymles hebt. Je opent je kluisje met een pasje dat je in de eerste 
week van je mentor krijgt.

 Lesrooster en pauzes 
Anders dan je nu gewend bent, krijg je op onze school te maken met een lesrooster. Daarin 
zie je precies wanneer je welk vak hebt. Sommige vakken heb je één lesuur, andere vakken 
heb je twee uren achter elkaar. Dat noemen we een blokuur. 

Alle leerlingen pauzeren in de aula of bij mooi weer lekker buiten op het plein. We werken 
met gescheiden pauzes. Dat betekent dat leerlingen uit de onderbouw op andere tijden 
pauzeren dan bovenbouwleerlingen. Daardoor is er voldoende ruimte voor iedereen om in de 
aula een broodje te eten. Zo houden we het rustig en opgeruimd in de school.

WIST JE DAT...

... er in je rooster uren zijn voor 
(huiswerk)begeleiding en coaching? 
We helpen jou als je daar behoefte 
aan hebt.

“ 

Het RvEC is gezellig, zorgzaam  

en iedereen is welkom!



HANDIG OM TE WETEN

 Clusters en kleuren 
De school is ingedeeld in clusters. Vakken die met elkaar te maken hebben, zijn bij elkaar 
geplaatst. Samen vormen ze een cluster. Je herkent de clusters aan de kleur op de deuren, 
muren en vloeren:

Cluster Vakken Verdieping Kleur

Exact Bi/Na/Sk/Wi/O&O/T&T Begane grond Paars

Zaakvakken Ak/Gs/Ec/Be 1e verdieping Blauw

Kunst Mu/CKV/Ha/Gr/La 1e verdieping Oranje

Moderne vreemde talen En/Fa/Du 2e verdieping Rood

Maatschappij Ne/GMF 2e verdieping Geel

Leerlingenzorg Individuele begeleiding, bijv. RT 1e en 2e verdieping Groen

 Lokaalnummering 
Alle lokalen en ruimtes zijn genummerd. 
Het eerste cijfer staat voor de verdieping. 
Lokaal 0.20 is bijvoorbeeld op de begane 
grond, 1.16 op de eerste verdieping en 2.01 
op de tweede verdieping.

WIFI 

In de school én op het school- 
plein is er overal WiFi. Met je 
leerlingnummer en wachtwoord 
kun je inloggen. Je telefoon mag 
je in de les alleen gebruiken als de 
docent daar toestemming voor 
heeft gegeven. Check je school-
e-mail regelmatig, zodat je geen 
belangrijke mededelingen mist. 

Via een app op je telefoon kun je 
snel zien wat je huiswerk is, hoe je 
rooster eruitziet en welke cijfers je 
hebt gehaald. Handig!

“ 

Op het RvEC helpen we elkaar met 

leren. Mijn mentor, docenten en 

tutoren staan altijd voor mij klaar.



• Wij zijn trots op onze school. We hopen dat jij dat ook bent en helpt om 
de school en het terrein netjes te houden.

• Onze school is rookvrij. Dit betekent dat er in de school en op het 
terrein van de school niet wordt gerookt door leerlingen en personeel. 

• De aula is de plek voor ontspanning. Alle leerlingen pauzeren in de aula 
of buiten, als het mooi weer is. 

• In het studiecentrum kun je in alle rust leren en werken. Ben je toe aan 
een pauze, dan ga je naar de aula.

• Als je op school komt, zet je je fiets in de stalling achter de school. Je jas 
laat je achter in je kluisje. 

• Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken. Op school gebruik je je 
telefoon alleen in de pauzes of in opdracht van de docent.

ZO DOEN WE DAT

 Aula & catering 
In de aula kun je broodjes, soep en andere 
lekkernijen kopen. De catering wordt ver-
zorgd door Markies. Vanuit de aula kijk je uit 
op het Activum. In deze topsporthal krijg je 
gymles.  

 Collegezaal 
In onze collegezaal is plek voor ongeveer 
negentig leerlingen. Hier krijgen meerdere 
groepen tegelijk les, zoals dat later ook 
gebeurt op het hbo of de universiteit. Ook 
is het een mooie ruimte om presentaties te 
geven met behulp van moderne media. 

 Studiecentrum 
In het studiecentrum kun je 
werken aan je huiswerk en 
informatie zoeken voor je 
projecten.  

 Chromebooks 
Alle leerlingen werken met hetzelfde device: 
een Chromebook. In de eerste klas krijg 
jij ook zo’n Chromebook. Je leert dus niet 
alleen meer uit boeken, maar ook online. 
Daarvoor hebben we speciale lesmethodes, 
waarmee jij in je eigen tempo en op je 
eigen manier kunt leren. De lessen worden 
leuker, met video en audio, en je kunt jezelf 
makkelijk testen. 



 Daarom RvEC:  
 Keuzevakken
We zorgen ervoor dat je al vanaf de brugklas les 
krijgt in de richting die jij leuk vindt. Je kiest name-
lijk een keuzevak. Als je van sport houdt, kies je voor 
het keuzevak sport. Ben je creatief? Of houd je van 
dans, theater en/of muziek? Dan kies je het keuzevak 
kunst. Ga je naar havo of vwo? Dan kun je ook nog 
kiezen voor het technasium. Daar leer je onder-
zoeken en ontwerpen, in opdracht van een echt 
bedrijf of instelling. Ga je naar mavo? Daar heet dit 
keuzevak Bèta Challenge.

WIST JE DAT...
... het RvEC in 2018 de tweede plaats 
heeft behaald in de verkiezing van 
Sportiefste VO-school van Nederland?

“ 

Je kunt zelf keuzevakken kiezen.  

Hoe leuk is dat?!



 

 Kies het vak dat het beste bij je past 

Jij bent uniek. Je hebt je eigen talenten, interesses en mogelijkheden. Daarom kies je bij ons 
al vanaf de brugklas voor een vak dat het beste bij je past. Je gaat dan niet alleen met meer 
plezier naar school, maar je bent ook gemotiveerd om goed je best te doen. En dat is weer goed 
voor je schoolresultaten. 

 Meer sport, kunst of technasium/Bèta Challenge 

Hoe dat werkt? Je krijgt net zo veel les als op iedere andere school. Je volgt gewoon alle 
standaardvakken als Nederlands, Engels en aardrijkskunde. Maar omdat we het rooster slim 
hebben ingedeeld, houd je tijd over voor een keuzevak. 

Die keuzevakken zijn sport, kunst en technasium (havo en vwo)/Bèta Challenge (mavo). Ga je 
voor sport, kunst of Bèta Challenge, dan krijg je hierin twee uren per week les. Kies je voor 
het technasium, dan ga je vier uren actief aan de slag met de technologie van nu en van de 
toekomst. Zo besteed je net iets meer aandacht aan de richting die jij leuk vindt. Als je aan het 
eind van de brugklas graag wilt overstappen naar een ander keuzevak, dan kan dat. Natuurlijk 
helpen we je bij het maken van keuzes. Zo lang je bij ons op school zit, word je intensief 
begeleid door je mentor en docenten.

Sport

kunst

technasium/
BÈTA CHALLENGE

MET MEER PLEZIER NAAR SCHOOL



Ben je geïnteresseerd in sport, vind je het erg leuk of wil je later 
een baan in de wereld van sport en bewegen? Dan is het keuzevak 
sport echt iets voor jou. Als je daarvoor kiest, krijg je zes uur sport 
en bewegen per week. Dat is twee uur extra, bovenop de gewone 
gymlessen. 

 Je hoeft geen topsporter te zijn 

Je hoeft echt geen topsporter te zijn om het 
keuzevak sport te kiezen. Eigenschappen als 
goed kunnen samenwerken, zelfstandigheid, 
enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn 
net zo belangrijk. 

 Uitdagende lessen 

In de sportlessen komen de basis onderdelen 
die elke brugklasser volgt aan de orde. Je 
kunt denken aan volleybal, speerwerpen, 
trampolinespringen, dans enzovoort. Deze 
lessen krijg je in topsporthal het Activum.

Daarnaast ga je sporten verder uitdiepen 
en komen er nieuwe uitdagende activitei-
ten bij. Denk aan beach volleybal, klimmen, 
boksen of een clinic door de trainers van 
de Donar-basketbalspelers. Soms gaan we 
hiervoor naar een andere locatie, zoals een 
fitnesscentrum, bowlingcentrum of tennis-
baan. 

SPORT



 Daarom RvEC:  
 Voor toptalenten
Wij helpen toptalenten om hun talent met school 
te combineren. Daardoor kunnen zij hun diploma 
halen en toch op hoog niveau blijven sporten. Of 
tijd vrij maken voor optredens, exposities of voor-
stellingen als muzikant, kunstenaar of danser. Als 
toptalent krijg je extra faciliteiten. Bijvoorbeeld 
uitstel van huiswerk of toetsen, incidentele rooster-
aanpassingen en verlofregelingen. Maar het is ook 
gewoon hard werken, want je studieresultaten moe-
ten voldoende zijn om mee te mogen blijven doen 
aan het toptalentenprogramma. 

Heb jij een talent voor leren en wil je extra uitge-
daagd worden? Dan is het Delta-project misschien 
iets voor jou. Daarin leer je projectmatig en op een 
academische manier te werken. Hier maken we op 
dezelfde manier als bij de toptalenten ruimte voor.

KEUZEVAK SPORT

 Niet alleen zelf sporten 

Tijdens de sportlessen ligt de nadruk niet 
alleen op het sporten zelf. Zo nu en dan 
zul je in een groepje zelf een les verzorgen 
of een toernooitje organiseren. Je sport 
niet alleen zelf, maar bent ook regelmatig 
scheidsrechter, coach of hulpverlener. 

 Bijzondere docenten 

Meestal krijg je les van je eigen gym leraar. 
Maar soms krijg je ook les van een andere 
leraar, een specialist in klimmen of van 
een bovenbouwleerling die heel goed kan 
judoën. Het komt ook voor dat een trainer, 
instructeur of topsporter een les verzorgt.

 Extra’s 

Je gaat één keer per jaar naar een sport-
evenement of wedstrijd, bijvoorbeeld de 
World Cup schaatsen of een topbasketbal-
wedstrijd van Donar in Groningen. Ook orga-
niseren we elk jaar een themadag, bijvoor-
beeld een watersport- of outdoordag. In het 
derde leerjaar komt beroepen oriëntatie aan 
bod. Je maakt dan kennis met beroepen die 
raakvlakken hebben met sport en bewegen. 
Zo komen medewerkers van de politie en 
defensie bij ons op school, maar ook een 
bewegingswetenschapper vertelt over zijn 
werk. En je gaat op bezoek bij een  fysio-
therapeut die uitleg geeft over zijn praktijk.

 Sportief verder in de bovenbouw 

In de bovenbouw van mavo ga je verder 
met sport als je examen doet in LO2. In de 
bovenbouw van havo en vwo kun je kiezen 
voor het examenvak Bewegen, Sport & Maat-
schappij (BSM). Je hebt dan een heel goede 
basis voor uniformberoepen, sportstudies, 
leraren opleidingen, de studie bewegings-
wetenschappen en medische beroepen als 
fysio therapeut of bewegings therapeut.

WIST JE DAT...
... we voor onze topvoetbaltalenten 
samenwerken met FC Emmen en 
HZVV? En voor de volleyballers met 
Olhaco? Hun trainers geven onze 
toppers iedere week les. Al vóór 
9.00 uur. Lekker begin van de dag!



Droom je van een plek in de schijnwerpers als popzanger, 
musicalster of danser? Sta je graag achter de camera of met de 
kwast in de hand als Rembrandt, Van Gogh of Karel Appel? Dan 
kun jij met het keuzevak kunst laten zien wat je kunt, wilt en durft! 
Samen met je docenten werk je aan spetterende producten. 

KUNST
 Kunst en cultuur 

Het keuzevak kunst biedt jou de mogelijk-
heid om veel bezig te zijn met kunst en 
cultuur. We bieden een programma aan dat 
duidelijk anders is dan de gewone lessen 
tekenen, handvaardigheid of muziek. Zo 
houd je je bezig met drama, toneelspelen, 
decor bouwen, zingen en instrumentaal 
begeleiden. Ook doen we veel aan theater-
sport. 

 Activiteiten 

Met het keuzevak kunst maak je kennis met 
een tiental dramavormen, (her)schrijf je zelf 
een toneelstuk, leer je hoe je een story board 
maakt en ontwerp en produceer je zelf een 
mooi decor. Je gaat filmen en fotograferen. 
Je gaat tekenen en schilderen, dansen en 
musiceren of je verdiepen in de techniek van 
licht en geluid. 



 Daarom RvEC:  
 Tutoren
We laten oudere leerlingen met je meelopen in 
de brugklas om je wegwijs te maken. Je maakt al 
kennis met deze ‘tutoren’ tijdens de kennismakings-
ochtend in juni en tijdens de introductieweek. Ze 
helpen je het eerste schooljaar op weg. Ze lopen al 
een paar jaar rond op school en weten dus precies 
wat er allemaal op je afkomt. Daardoor kunnen ze je 
goed helpen. Misschien vind je het later leuk om zelf 
ook tutor te worden. Daar leer je veel van!

KEUZEVAK KUNST

 Kies je eigen weg 

Gelukkig hoef je niet alles te kunnen, want 
jij bepaalt waar je voorkeur naar uitgaat. 
Daarom geven we ook verschillende work-
shops rond bijzondere materialen of technie-
ken, zodat je echt nieuwe en andere dingen 
leert. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk 
dat je een gastles of workshop krijgt van een 
professionele kunstenaar of toneelgroep. 

Het werk dat je maakt, bewaar je in een digi-
taal kunstportfolio. Dit helpt je bij het (laten) 
zien van je creatieve proces. En natuurlijk 
kun je het ook goed gebruiken als je later 
een kunstopleiding wilt gaan volgen. 

 Extra’s 

Je gaat ieder jaar minimaal één keer op 
excursie naar een museum, beeldentuin of 
het theater. We sluiten elk jaar af met een 
presentatie, zodat je extra zult merken dat je 
bent gegroeid. Je leert veel van zo’n presen-
tatie en dat zal je tijdens je verdere school-
carrière nog goed van pas komen.

 Met kunst naar de bovenbouw 

In de bovenbouw van havo en vwo kun je 
kiezen voor het examenvak Kunst beeldende 
vorming. Daarin is er aandacht voor beel-
dende kunst, maar ook voor dans, toneel en 
muziek. Je ontwikkelt je creativiteit en dat 
komt goed van pas in eigenlijk alle beroe-
pen. En natuurlijk is het een extra voordeel 
als je aan de slag wilt in de creatieve sector. 
Bijvoorbeeld als mode ontwerper, architect, 
stylist, vormgever, regisseur of fotograaf. 

“ 

We gaan met de klas naar het 

theater. Dat is gezellig en maakt 

altijd  indruk.



Projectplanning  Ontwerp

Projectplanning  Onderzoek

Start project

Op school & Op locatie
• De opdrachtgever vertelt 
 aan de leerlingen over 
 de inhoud van het project

Oriënterende fase | 2 weken

• Elke week plan van aanpak 
 (scrum sprint) voor die week

• Totale planning maken

• Oriëntatie op probleem

• Oriëntatie op bestaande oplossingen

• Veel informatie verzamelen

• Eventueel excursie

Afronding | 2 weken

• Verslag maken

• Presentatie maken

• Presenteren aan opdrachtgever

• Evaluatie

Ideeënfase  Ontwerp | 2 weken

• Brainstormen

• Schetsen

• Technisch tekenen 

Uitwerking  Ontwerp | 2  weken

• Model, prototype, 

    maquette maken

Ideeënfase  Onderzoek | 2  weken

• Opstellen enquête
• Ideeën genereren
• Opstellen onderzoeksplan
• Opstellen omschrijving experiment 

• Uitvoeren experiment

• Verwerken bevindingen

• Opstellen onderzoeksrapport

Uitwerking  Onderzoek | 2  weken

Ben jij nieuwsgierig naar nieuwe technologieën en vind je het 
leuk om oplossingen te bedenken voor een probleem? Ben je 
bovendien een teamspeler? Dan is het technasium (havo en vwo) 
of Bèta Challenge (mavo) echt iets voor jou! Hierin komt de kennis 
van alle bètatechnische vakken op school samen. Je wordt een 
heuse junior specialist.

 Onderzoeken en ontwerpen 

Als je kiest voor het technasium, dan staat 
het vak onderzoek & ontwerpen (O&O) op 
je lesrooster. Kies je als mavo-leerling voor 
Bèta Challenge, dan heet dit vak technologie 
& toepassing (T&T). Tijdens dit vak werk je in 
een team aan een onderzoeks- of ontwerp-
opdracht. Die opdracht krijgen jullie van 
iemand uit het bedrijfs leven die op zoek is 
naar een oplossing voor zijn vraagstuk.  

 Een voorbeeld 

Een fitnesscentrum heeft een apparaat 
om bepaalde spiergroepen te trainen. 
Een instructeur ontdekte dat klanten een 
verkeerde houding konden aannemen, waar-
door ze niet de juiste spiergroepen trainen. 
Een kleine aanpassing van het apparaat 
kan voorkomen dat klanten het apparaat 
verkeerd gebruiken. Aan jou als junior 
productontwerper de uitdaging om met een 
aangepast ontwerp te komen. 

TECHNASIUM/ 
BÈTA CHALLENGE

ZO ZIET DE PLANNING 

VAN EEN PROJECT ERUIT:

Bij een onderzoeksopdracht ligt de nadruk 
op (wetenschappelijk) onderzoek naar een 
probleem. Het eindproduct van een derge-
lijke opdracht is een onderzoeksrapport.



Projectplanning  Ontwerp

Projectplanning  Onderzoek
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Op school & Op locatie
• De opdrachtgever vertelt 
 aan de leerlingen over 
 de inhoud van het project

Oriënterende fase | 2 weken

• Elke week plan van aanpak 
 (scrum sprint) voor die week

• Totale planning maken

• Oriëntatie op probleem

• Oriëntatie op bestaande oplossingen

• Veel informatie verzamelen

• Eventueel excursie

Afronding | 2 weken

• Verslag maken

• Presentatie maken

• Presenteren aan opdrachtgever

• Evaluatie

Ideeënfase  Ontwerp | 2 weken

• Brainstormen

• Schetsen

• Technisch tekenen 

Uitwerking  Ontwerp | 2  weken

• Model, prototype, 

    maquette maken

Ideeënfase  Onderzoek | 2  weken

• Opstellen enquête
• Ideeën genereren
• Opstellen onderzoeksplan
• Opstellen omschrijving experiment 

• Uitvoeren experiment

• Verwerken bevindingen

• Opstellen onderzoeksrapport

Uitwerking  Onderzoek | 2  weken

Meer info op www.technasium.nl of www.betachallenge.nl

KEUZEVAK TECHNASIUM/BÈTA CHALLENGE

 Van projectplan tot presentatie 

Samen met je team maak je een project-
plan. Stap voor stap onderzoek je wat het 
probleem precies is, welke oplossingen je 
hiervoor kunt bedenken en vaak werk je die 
ideeën ook uit in een nieuw ontwerp. 

 Werkplaats 

In onze eigen werkplaats kun je contact 
opnemen met je opdrachtgever, informa-
tie opzoeken, overleggen met je groep, 
onderzoek doen en je eigen project bouwen. 
Uiteindelijk kun je daar ook jouw oplossing 
presenteren aan je opdrachtgever.

 Een studie met toekomst 

Met dit keuzevak ontwikkel je vaardig heden 
die je in je verdere (beroeps)leven goed 
kunt gebruiken. Bijvoorbeeld samen werken, 
plannen & organiseren en out of the box 
denken. Ook praktische vaardig heden als 
technisch tekenen en programmeren komen 
aan bod. Hiermee leg je een mooie basis 
voor je toekomst. 

 VOORBEELD 
 
Technasiumleerlingen maken een game 
waarin je in verschillende uitdagingen leert 
omgaan met een rolstoel.

 VOORBEELD 
 
“Bedenk een speeltoestel met water waarbij kinderen zelf energie moeten leveren om zo 
elektrische energie te winnen”, zei een opdrachtgever. Hoe gaaf is deze creatie?! 



Deze tekst kun je lezen… maar heb je je ooit afgevraagd waar 
onze letters vandaan komen? En op wat voor materiaal je letters 
kunt tegenkomen? Weet je waarom de mensen zijn gaan schrijven 
in plaats van alles alleen maar aan elkaar door te vertellen?

Gymnasium en de keuzevakken

Als je het gymnasium volgt, kies je in de brugklas 
ook gewoon een keuzevak. Vanaf het tweede jaar 
mag je zelf beslissen of je daarmee verder gaat 
of niet. 

 Daarom RvEC:  
 Gymnasium
Wij zijn de enige school in Hoogeveen met een 
gymnasium. Het gymnasium is iets voor jou als je 
het leuk vindt om uit te zoeken hoe iets werkt en 
waarom het zo werkt. Je hebt een brede interesse 
en zit vol met ideeën. Maar dat betekent heus niet 
dat je alleen maar met je neus in de boeken zit. Op 
het gymnasium leer je kritisch en creatief denken. 
Dat komt later goed van pas bij elk beroep!

GYMNASIUM

“ 

Op het gymnasium moet 

ik anders denken en leren. 

Latijn en Grieks zijn best 

moeilijk, maar die uitdaging 

is superleuk!



 Wereld vol vragen 

Er zijn veel vragen te bedenken waar je zelf 
een antwoord op kunt vinden door op ont-
dekkingsreis te gaan naar de wereld van de 
Grieken en de Romeinen. Waar komt eigen-
lijk onze wiskunde vandaan? Hoe komen 
we aan onze kalender? Waarom hebben 
voetbalclubs namen van Griekse goden en 
helden? Hoe komt het dat het Paleis op de 
Dam wel wat heeft van een Griekse tempel? 
Hoe kan het dat Frans, Spaans en Italiaans zo 
op elkaar lijken? Kan je eigenlijk ooit iets écht 
weten?

 Ontdekkingsreis 

In de eerste klas van het gymnasium ga je op 
zo’n ontdekkingsreis. Je gaat op zoek naar 
de oorsprong van je eigen leefwereld. Door 
je hersenen eens lekker te laten ‘gymnas-
tieken’ zul je ontdekken dat onze manier 
van denken, onze omgangsvormen, onze 
rechtspraak en wetenschappelijke kennis, 
ons toneel en onze muziek niet zomaar zijn 
ontstaan. Talloze gewoontes en uitvindingen 
waarop eeuwenlang is voortgeborduurd, zijn 
bedacht door de Grieken en de Romeinen. 

WIST JE DAT...

... Latijn tot ver in de middeleeuwen 
als officiële schrijftaal werd gebruikt in 
de westerse wereld? Toen kon iedere 
geschoolde burger Latijn lezen en 
schrijven, zoals dat nu voor het Engels 
geldt.

 Klassieke Oudheid 

In alle lessen kom je knipoogjes naar die 
‘klassieke’ oorsprong tegen, zodat je steeds 
weer duidelijke verbanden zult ontdekken 
tussen heden en verleden. We houden ons 
bezig met de vraag hoe de wereld van toen 
eruitzag en met het leren van de Latijnse 
en Griekse taal. Vanaf het eerste jaar volg je 
Latijn en in het tweede jaar komt daar Grieks 
bij. Veel woorden en uitdrukkingen uit het 
Latijn en Grieks kom je ook nu nog in onze 
talen tegen. 

 Doorstromen naar de universiteit 

Het gymnasium is een opleiding van zes jaar. 
Je doet eindexamen in Latijn en/of Grieks. 
De meeste leerlingen stromen daarna door 
naar een opleiding aan een universiteit. Het 
RvEC is de enige school in Hoogeveen die 
het gymnasium aanbiedt.

GYMNASIUM “ 

We ontdekken cultuur in het 

echt. Ieder jaar gaan we op 

excursie naar een museum, 

archeologisch park of stad. 

Het hoogtepunt is de reis naar 

Rome!



EIGEN EXPERTISECENTRUM

Soms heeft een leerling niet genoeg aan de reguliere begeleiding. Dan kan 
hij terecht bij ons Expertisecentrum. Dit team van onder meer psycholo-
gen, orthopedagogen en leerlingbegeleiders staat klaar voor uw kind als 
het problemen heeft bij het leren, in het gedrag of op sociaal-emotioneel 
gebied. Ook zorgen zij voor passende ondersteuning bij langdurige ziekte, 
een handicap of onderwijscombinaties. Dat doen ze zo veel mogelijk in de 
klas. Dat maakt de extra ondersteuning laagdrempelig en toegankelijk. Dit 
is mogelijk, omdat we in ons onderwijsconcept Eduwiek kennis en expertise 
hebben gebundeld met partners in het speciaal onderwijs. Zo is het totale 
aanbod aan onderwijs, zorg en begeleiding beschikbaar voor ieder kind, van 
praktijkonderwijs tot en met gymnasium. 

HIER STAAN WE VOOR

 Onderwijs voor ieder kind 

Het Roelof van Echten College is een chris-
telijke scholengemeenschap in Hoogeveen. 
Wij bieden onderwijs aan voor ieder kind: 
van praktijkonderwijs tot en met gym na-
sium. Vanuit onze christelijke identiteit vin-
den wij dat ieder kind recht heeft op goed 
onderwijs. Dat is meer dan het halen van 
een diploma. We helpen uw kind een eigen 
identiteit te vormen en bewuste keuzes te 
maken voor de toekomst. In dag openingen 
en vieringen staan we stil bij het leven, bij 
vreugde en verdriet, bij rituelen en verhalen. 
We staan voor goed onderwijs waarin we de 
persoonsvorming en het samenleven van 
jonge mensen ontwikkelen. Iedereen is bij 
ons welkom. Of uw kind nu meer intellec-
tuele uitdaging nodig heeft of juist extra 
begeleiding, wij bieden passend onderwijs 
dat aansluit bij zijn mogelijkheden.

 Onderwijs op maat 

Wij willen dat iedere leerling succesvol door-
stroomt naar een geschikte vervolgopleiding 
of baan. Dat noemen we een succesvolle 
leerloopbaan. We hebben verschillende leer-
lijnen die aansluiten bij het startniveau van 
de leerling. In iedere leerlijn kiest een kind 
een keuzevak dat past bij de eigen kwalitei-
ten en interesses. Zo bieden we onderwijs 
op maat. 

 Doorlopende leerlijnen 

Dankzij onze samenwerking met basis- en 
vervolgonderwijs zijn er op alle niveaus 
doorlopende leerlijnen. Onze lessen sluiten 
aan bij de kennis en vaardigheden die uw 
kind heeft meegekregen op de basisschool. 
Op onze school ontwikkelt uw kind kennis 
en vaardigheden die het vervolgonderwijs 
en de arbeidsmarkt verwachten. Wij zijn trots 
op de resultaten van ons onderwijs.

 Passende begeleiding en coaching  

Wij willen het maximale uit de leerloopbaan 
van uw kind halen. Om dat te bereiken, 
begeleiden en coachen we uw kind intensief. 
Samen met de mentor, tutoren en docenten 
gaat uw kind op zoek naar wat hij nodig 
heeft om zich zo goed mogelijk te ontwik-
kelen, als leerling en als mens. Het lesrooster 
speelt daarop in. Uw kind volgt dagelijks een 
aantal verplichte lessen. Daarnaast zijn er 
uren voor begeleiding en coaching. Iedere 
dag staat er een begeleidingsles in rekenen, 
Nederlands, wiskunde, vreemde talen of 
leren leren op het rooster. In deze uren kan 
uw kind moeilijke lesstof nog eens herhalen 
of juist extra verdieping krijgen. We vinden 
het belangrijk dat uw kind meedenkt in het 
leerproces en zich daar ook verantwoorde-
lijk voor voelt. Natuurlijk zorgen wij voor 
de juiste begeleiding. In het begin van het 
schooljaar geeft uw kind aan wat zijn doelen 
zijn en wat hij nodig heeft van de ouders/
verzorgers, de school en de klas. In het 
schooljaar gaan we, onder leiding van uw 
kind, in gesprek over het realiseren van die 
doelen.

 Keuzevakken 

We zorgen ervoor dat uw kind al vanaf de 
brugklas lessen krijgt die passen bij zijn 
talenten en interesses. Elke leerling maakt 
een keuze uit sport, kunst en technasium of 
Bèta Challenge. Eigen keuzevrijheid vinden 
wij belangrijk, zodat leerlingen zichzelf en 
hun talenten leren kennen. 

 Persoonlijke ontwikkeling 

Ons onderwijs gaat niet alleen om het leren 
van lesstof; het draait ook om persoonlijke 
en sociale ontwikkeling. Een mooi voorbeeld 
daarvan is het vak GMF, een unieke combi-
natie van godsdienst, maatschappijleer en 
filosofie. Hierin zetten we leerlingen aan 
het denken over complexe onderwerpen. 
Door met hen te spreken over levensvragen, 
maatschappelijke ontwikkelingen en hun 
rol daarin, helpen we leerlingen hun eigen 
identiteit te vormen. 



KLANKBORDGROEP

 Want uw mening telt 

Wij willen graag weten hoe ouders denken 
over bepaalde zaken. Daarom overleggen 
onze afdelingsleiders drie keer per jaar met 
de ouderklankbordgroep. Daarin zitten 
ouders van leerlingen uit alle afdelingen 
en uit zowel de onder- als de bovenbouw. 
We praten met elkaar over bijvoorbeeld 
de lessentabel, roosters, excursies en het 
pedagogisch klimaat. De agenda voor het 
overleg bepalen we samen met de ouders. 
De inbreng van u als ouder vinden wij 
onmisbaar.

Voor uw kind

Meer weten over de brugklassen, de keuzevakken die uw kind kan kiezen 
en de praktische zaken op school? Draai deze brochure dan om en bekijk 
het gedeelte dat we speciaal voor groep 8-leerlingen hebben gemaakt.  

WE HOUDEN CONTACT

 Via mail en ouderavonden 

Via de mail houden we u op de hoogte van 
schoolse zaken. Ook organiseren we ieder 
schooljaar een aantal momenten waarop u 
kunt praten met de mentor van uw kind of 
met andere docenten. Uw kind mag mee 
naar deze gesprekken. In de brugklas zijn er 
vier ouderavonden: 
• September: ouderavond met als thema 

begeleiding.
• December: :driehoeksgesprek met leer-

ling, ouders, mentor en/of docenten over 
de eerste periode.

• April/mei: driehoeksgesprek met leerling, 
ouders, mentor en/of docenten over de 
tweede periode en de prognose voor het 
tweede schooljaar.

 Ouderweb 

Via onze website kunt u inloggen op het 
ouderweb. Daar kunt u precies zien welk 
huiswerk uw kind heeft en hoe het lesrooster 
eruitziet. Ook vindt u er cijfers en informatie 
over afwezigheid. Door op deze manier te 
volgen hoe uw kind het doet op school en 
daarover te praten, helpt u uw kind zich te 
ontwikkelen. 

KENNISMAKEN

 Nog voor de zomervakantie 

In juni nodigen we uw kind al uit om kennis 
te maken met onze school, zijn nieuwe klas-
genoten en de mentor. Op diezelfde dag 
organiseren we voor u een ouderavond. Dan 
vertellen we u alles over hoe het schooljaar 
eruitziet. U krijgt een informatieboekje mee 
naar huis met allerlei praktische informatie 
voor uw kind. Bijvoorbeeld: hoe werken de 
kluisjes? Wat doe je als je ziek bent? In het 
boekje vindt u ook informatie over de 
school kosten en de extra ouderbijdrage die 
we vragen voor de keuzevakken. 

BRUGKLASSEN OP VERSCHILLENDE NIVEAUS

 Van mavo tot en met gymnasium 

Locatie Bentinckspark geeft elke brugklasleerling de kans om in het eerste jaar te laten zien 
welk niveau bij hem of haar past. Gecombineerde brugklassen (mavo-havo en havo-vwo) 
bieden leerlingen een goede start om te ontdekken welk niveau het beste past bij de aanleg 
en belangstelling. Daarnaast zijn er vwo-brugklassen voor de atheneum- en gymnasium-
leerlingen. De brugklassen verschillen in pedagogische aanpak, didactisch handelen en 
tempo. We differentiëren dus binnen klassenverband, zodat een leerling na klas 1 naar het 
juiste niveau doorstroomt.

VEILIGE SCHOOL 

We zijn een school waar leerlingen zich pret-
tig en veilig voelen. Dat blijkt steeds weer uit 
tevredenheidsmetingen. We scoren hoger 
dan het landelijke gemiddelde en daar zijn 
we trots op.

Ook met leerlingen praten we over de school  
en ons onderwijs. Heel waardevol!



Roelof van Echten College 
Locatie Bentinckspark 
Sportveldenweg 20 
7902 NX  Hoogeveen 
(0528) 35 86 58 
www.rvec.nl

VOOR 

ELK TALENT

JOUW SCHOOL VOOR MAVO, HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM

SPECIAAL 
VOOR OUDERS

BENTINCKS 
PARK


