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Iedereen die wel eens een flinke verhuizing 
meegemaakt heeft weet het: je hebt altijd veel meer 
spullen dan je denkt (ook al heb je veel opgeruimd) 
en er gaan altijd dingen anders dan je vooraf plant. 

Maarrrrrr als het dan eenmaal achter de 
rug is heb je ook wat. Wat een fijn geb-
ouw om te leren en te werken. Het is 
nu al mooi en als straks de tuin rondom 
volgroeid is, past het nog mooier in de 
groene omgeving van het park. We zijn 
thuis in De Goffert.

En niet alleen het gebouw heeft een 
 make-over gehad. We hebben ook de 
huisstijl stevig onder handen genomen 
zoals u aan deze eerste KOHR van 
schooljaar 20-21 kunt zien. En miss-
chien hebt u ook al een kijkje op de 
website genomen: ook al aangepast. 

Wat zouden we graag het nieuwe 
gebouw aan alle ouders en verzorgers 
tonen. Helaas kunnen we geen grote 
groepen mensen uitnodigen om te 
komen kijken, maar een virtuele tour 
kan wel: ga naar www.het-rijks.nl, klik 
op de 360˚ foto’s en ontdek Het Rijks. 
En volg ons vooral op de socials en de 
website. Daar is binnenkort nog veel 
meer van Het Rijks te zien: onze leerlin-
gen-ons onderwijs-onze passie! 

Mariet van de Ven, 
Directielid Het Rijks

Wij zijn  
Het Rijks 
Thuis in De Goffert. 

WOORD VAN DE DIRECTIE

onze 
leerlingen. 
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onze passie.
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Nieuwe skills
De collega’s (en leerlingen) van Het Rijks 
hebben hard gewerkt de laatste jaren. 
De grote winst is dat de lijntjes korter zijn 
geworden, en steviger. We weten elkaar te 
vinden. En dat merken we binnen en buiten 
de school. Op onze social media is steeds 
meer interactie en leerlingen dragen met 

trots hun sweaters van Het Rijks! Het Rijks is 
een hechte club geworden! Ook mooi om te 
zien dat ouders en verzorgers daar deel van 
uitmaken. De drempel om in het echt of via 
internet ‘over de vloer’ te komen is dit jaar 
flink verlaagd.  
Wij houden het vast! Jullie ook?

De eerste 
stapjes... 
De herfstvakantie zat erop. De leerlingen 
hadden nog wel een bonusdag, want op die 
maandag vielen de lessen uit (heel vervelend). 
Maar op dinsdag lag daar de rode loper! Om 
alle leerlingen welkom te heten op Het Rijks. 

Toen iedereen Het Rijks-mondkapjes op had 
gingen de deuren open naar de nieuwe school. 
“Wow! Waar zijn de kluisjes? Hoe gaan ze 
open? Met een app? De aula is echt wel vet. 
Ah kijk eens, dit was mijn lokaal toen ik nog 
in de brugklas zat.” Verbazing, verwarring en 
verwondering buitelden over elkaar heen. 

De mentoren lieten het hele gebouw aan hun 
klassen zien en de dag erna zijn we er met z’n 
allen voor gegaan. Laat de school maar begin-
nen! De collega’s wisten wat ze moesten doen 
en toch was het zoeken naar de juiste vorm 
en het perfecte ritme. En aan het eind van de 
week dachten we: “We hebben het.” De sfeer 
was goed, het gebouw voelde rustig, leerlingen 
konden alles prima vinden en in de personeels-
kamer werd de koffieautomaat geïnstalleerd. 

De eerste stapjes op het sportveld voelden 
weer o zo vertrouwd. Vanaf de eerste minuut 
van de eerste kleine pauze ging het los op de 
courts. Fantastisch om te zien hoe gedreven en 
sportief onze leerlingen zijn. Onze adjunct-di-
recteur Twan van den Hazelkamp trapte weer 
een balletje mee. De eerste lesdag op Het 
nieuwe Rijks? Het voelde als vanouds… maar 
dan nieuw. 

GOED NIEUWS

“Verbazing, 
verwarring  
en ver-
wondering 
buitelden 
over elkaar 
heen...”

“Het Rijks 
is een 
hechte club 
geworden.”
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We zijn er.
Hoe zat het ook alweer? Er waren ooit twee scholen. 
Die werden één. Alle leerlingen van beide scholen 
verzamelden zich in het Goffertpark en keken naar 
een parachutist die, eenmaal op de grond, de nieuwe 
naam onthulde: Het Rijks. 

De verbouwing begon en we weken 
uit naar de Wezenlaan en de Huber-
tusstraat. De locatie Hatertseweg nam 
afscheid van de onderbouwers in het 
pand en ondertussen werkten we flink 
aan ons nieuwe onderwijs. Het soort 
onderwijs waar we onder een mooi en 
nieuw dak invulling aan gingen geven. 

En dit jaar ging het gebeuren: de grote 
verhuizing van hooguit 2 km. Klinkt als 
niks, was best veel. Tijdens die verhui-
zing gingen vele jaren aan onderwijs 
door onze handen. Lachen en tranen: je 

kent het wel. In de weken voor de  
herfstvakantie belandde alles in dozen 
en de locaties werden leger en leger. 
Maar gelukkig werd Het nieuwe Rijks 
daarmee voller en voller. Met dank aan 
alle verhuizers, bestaande uit profes-
sionals, het onderwijs ondersteunend 
personeel, de docenten, directie en last 
but not least: leerlingen.

Die leerlingen willen we hier nog eens 
in het zonnetje zetten. Meehelpen 
met verhuizen in jouw herfstvakantie 
omdat je anders toch “alleen maar zit te 
gamen.”  Hoe goed kun je het hebben 
als school? Hartverwarmend. En met 
prachtig resultaat. Het ziet er van-
binnen tiptop uit. Dank aan alle han-
den-uit-de-mouwenstekers! 

Maak 
kennis met 
ons vmbo!
Het Rijks laat zich graag zien. We hebben 
hier een open cultuur. Naar ouders is dat: 
Kom langs! Wees geen vreemde. Onder 
collega’s betekent dat: Niet iedereen op 
z’n eigen eilandje, maar teamwork! En 
onze leerlingen? Die weten al lang dat hier 
voor iedereen plaats is.

Maar voor de leerlingen van de Nijmeegse 
basisscholen is het middelbaar (beroeps-) 
onderwijs nog een grote blinde vlek. Voor 
hen organiseren we al jaren met veel 
plezier ‘Maak kennis met het vmbo’. De af-
gelopen weken ontvingen we vele nieuws-
gierige basisscholieren in ons gloednieu-
we gebouw. En daar blijft het niet bij. De 
lesjesmiddagen komen er ook aan. 

Met nog veel trots dan voorgaande jaren 
nemen we de kinderen mee langs alles 
wat we in huis hebben. Het zorglab, het 
technieklab en de nieuwe praktijklokalen 
van nask en biologie. En dan snel aan de 
slag, want we zijn doeners. Heeft u een 
zoon of dochter in groep 8 die een keuze 
moet maken? Schrijf ze in voor onze  
lesjesmiddag. Dat kan via onze site.  
Rijker door ervaring, dus kom ervaren bij 
Het Rijks!

Kijk op de website voor de momenten.

GOED NIEUWS AANKONDIGING

“Bedankt 
aan alle 
handen-uit-
de-mouwen-
stekers!”
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Zo snel mogelijk het veld in! Ervaring doet zo 
veel meer dan een informatieavond. En de voor-
delen zijn talloos: een realistisch beroepsbeeld, 
leren initiatief te tonen, andere mensen leren 
kennen, je aan afspraken leren houden, erachter 
komen wat je (niet) wil doen, werken aan je zelf-
vertrouwen en jezelf beter leren kennen. We zijn 
daarom ontzettend blij dat we de leerlingen van 
leerjaar drie en vier gewoon hun stages kunnen 
laten doen tijdens corona. En ze kwamen weer 
overal terecht. 

Van het boerenland tot een bedrijfskantoor. Dan 
nog even een langs de sauna en een kleding-

zaak en weer terug via de autodealer. Onze 
stagebegeleiders hadden het er maar druk mee. 
Het hoogtepunt van Gijs tijdens zijn stage? 
Assisteren bij de geboorte van een tweeling 
kalveren. Dat zijn ervaringen die onze leerlingen 
nooit meer kwijtraken. 

De behaalde punten zeiden genoeg: het ene nog 
hoger dan het andere. Da’s allemaal mooi, maar 
op Het Rijks telt de ervaring zwaarder. Als ze na 
drie weken weer op school komen zeggen we 
steevast: “Wat zijn ze weer gegroeid, hè?”

Daar komt 
iets van 
terecht.

Het is een gevleugelde uitspraak in onderwijsland: 
“Hoe is Sanae of Jason eigenlijk terecht gekomen?” 
Het laat zien dat de deur naar de toekomst pas aan 
het eind van een schoolcarrière wordt opengezet. 
Wij doen dat liever wat eerder. 

"Van boerenland, 
via autodealer naar 
kledingzaak."

GOED NIEUWS
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Meer 
sporten in 
de pauze

Meer 
docenten 
in het 
gebouw

Meer  
aanspreek-
punten

Meer 
gym-
materialen

Meer 
overzicht

Meer 
vrienden

Meer 
ruimte

Meer om te  
ontdekken

Meer deel uitmaken  
van één school

Meer 
praktijk-
lokalen

We hebben 
meer!
Wat dan?? Komtie!

HEY PSSST...
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Time-out
Focus op onze time-out. De plek waar we rust en regelmaat 
bieden aan leerlingen die… Ja, welke leerlingen eigenlijk?  
We vragen het aan onze time-outcollega’s Carlos en Lisa.

Zijn jullie gewone docenten?
Niet helemaal. We begeleiden leerlingen.  
Wij zijn er wel voor de leerlingen, maar wij 
richten ons niet op vakinhoudelijke zaken. 

Voor wie zijn jullie er dan?
In principe voor iedereen op Het Rijks. We 
zijn een veilige haven voor leerlingen bij wie 
het even niet lukt om in de les te zitten. Dat 
kan zijn omdat ze emotioneel overprikkeld 
zijn (boos, verdrietig of in paniek) en een 
time-out nodig hebben. Of ze zijn uit de les 
verwijderd en moeten nadenken over waarom 
dat is gebeurd. Het kan ook dat een leerling 
voor een langere periode bij ons komt. Dan 
werken we aan de schoolopdrachten en aan 
een terugkeer naar de klas. En dan is er nog 
de groep topsporters: NEC’ers, een turnster, 
een basketballer, een rugbyspeler. Zij halen 
gemiste lessen in of werken juist vooruit. Tot 
slot komen ook leerlingen bij ons die een tijdje 

ziek zijn geweest en een aangepast lesrooster 
hebben. En dan hebben we de leerlingen die 
soms gewoon even een praatje komen maken 
nog niet eens genoemd.

Hoe ziet een dag in de time-out eruit?
Dat ligt helemaal aan de reden dat een leerling 
er is. Ze moeten in ieder geval hun verhaal bij 
ons kunnen doen. Dat is die veilige haven. We 
geven de leerling wat nodig is op dat moment 
met de begeleiding waar hij of zij behoefte aan 
heeft. Maar het begint altijd met een luisterend oor.

Hoe komen leerlingen bij jullie binnen en hoe 
gaan ze weg?
Meestal komen ze geëmotioneerd binnen, 
daarom luisteren we rustig naar hun verhaal. 

Het is mooi om te zien als een leerling in een 
positieve vibe teruggaat naar de docent om 
het gesprek aan te gaan.

Vinden leerlingen het fijn bij jullie?
Over het algemeen wel, ja. Wij oordelen 
namelijk niet. Soms moeten we wel uitleggen 
dat we geen strafklasje zijn. Gelukkig kunnen 
we goed uitleggen wat de time-out écht is: 
een rustige plek voor de leerling.

Wat is belangrijk in het time-out lokaal?
Dat het veilig voelt. We zitten natuurlijk nog 
maar een paar weekjes in dit gebouw dus we 
zijn dus nog aan het kijken naar wat meer aan-
kleding. Daar kunnen we leerlingen natuurlijk 
ook gewoon bij betrekken!

“We zijn een veilige haven voor 
leerlingen bij wie het even niet 
lukt om in de les te zitten.”

“Het begint altijd met 
een luisterend oor.”
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We zijn er inmiddels misschien aan 
gewend met z’n allen: werken, leven 
en school tijdens corona. Mondkapjes 
in school zijn standaard (goed bezig, 
iedereen!) en online lessen zijn ook al de 
normaalste zaak van de wereld aan het 
worden. We hopen, net als iedereen, op 
een terugkeer naar hoe het ‘vroeger’ was. 
Helaas kunnen we als school niet veel 
doen om dat te bespoedigen. We wachten 
dus af en volgen het nieuws. 

Hoe verliep het van maart tot aan de 
zomervakantie dit jaar? Vorig schooljaar 
gingen de centrale eindexamens voor 
onze vierdejaars niet door. In de andere 
leerjaren stond de wereld ook even op z’n 

kop. Thuisblijven, online les, gefaseerd 
naar school, soms online toetsen maken. 
Wat zijn we blij dat we dit schooljaar tot 
nu toe redelijk normaal hebben kunnen 
beleven. En zoals ooit eens iemand zei: ‘Elk 
nadeel heeft zijn voordeel.’ Dat voordeel 
is dat we samen veel hebben geleerd over 
andere manieren van onderwijs geven en 
toetsen. Maar nu vooral even ‘echt’ les. 

Voorspellen doen we niet en we gaan ook 
niet vooruitlopen op mogelijke besluiten. 
We kunnen alleen maar iedereen goed op 
de hoogte houden. Heeft u desondanks 
vragen? Stuur even een mailtje naar de 
mentor van uw kind. Zo gepiept! Blijf 
gezond.

School  
tijdens corona 

17 DEC 
Kerstdiner voor eenzame ouderen  
Lions/Zonnebloem/Het Rijks

18 DEC 
Kerstactiviteiten met de klassen

21 DEC – 1 JAN
Kerstvakantie

12 JAN
Ouderavond

11 JAN – 19 - JAN - 22 JAN 
Kennismakingsmoment

18 JAN – 22 JAN 
Loopbaangesprekken

 

21 JAN 
Anglia-examen

3 FEB 
Lesjesmiddag

6 FEB
Open dag

Check  
de socials
 
Check je Het Rijks al op Insta en 
Facebook? Blijf op de hoogte van 
vette gymskills en mooi werk bij 
kunstvakken. We laten heel graag 
zien hoe goed onze leerlingen zijn. 
Want soms zegt een foto meer 
dan 1000 cijfers. 

En natuurlijk respecteren we de 
privacy. Wordt allemaal  gecheckt. 
Check jij ons ook?

 facebook.com/hetrijks

 instagram.com/hetrijks
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We zien je graag  
op Het Rijks!

Het Rijks
Goffertweg 20 
6532 AA Nijmegen

 info@het-rijks.nl 

 024 - 352 36 80

  het-rijks.nl

 facebook.com/hetrijks

 instagram.com/hetrijks
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