
Hier 
begint het 
ontdekken.

het-rijks.nl

https://het-rijks.nl


Maak kennis 
met Het Rijks.
› Begeleiding op maat

› Leren in de omgeving

› Een leven lang leren

› Aanmeldprocedure

›  Virtuele rondleiding  
door ons nieuwe gebouw

› Bekijk de video!

https://player.vimeo.com/video/484032489?dnt=1&app_id=122963


De mentor  
als spil in jouw 
begeleiding. 
De mentoren op Het Rijks zijn ervoor 
om jou zo goed mogelijk te begeleiden. 
Ze luisteren naar je en kijken naar wat 
jij nodig hebt!

Korte lijntjes
De mentoren komen aan het begin 
van het jaar op huisbezoek. Zo leren 
we jou en je gezin goed kennen, en 
dat werkt! Er zijn dan weinig woorden 
nodig om jou goed te kunnen bege-
leiden. En zit jij ergens mee of heb 
je hulp nodig, dan is de mentor nooit 
ver weg. Dát zijn korte lijntjes.

Extra ondersteuning
Iedereen heeft wel eens wat extra 
aan   dacht nodig, dat is logisch.  
De men toren praten met jou  wanneer 
je die hulp kunt gebruiken. Samen 
met de vaste ondersteuner van de 
klas wer ken we aan een oplossing die 
bij jou past. 
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“ Mijn 
mentoren 
staan echt 
voor me 
klaar.”

Yanique, 14 jaar - Komt uit Nijmegen en 
zit in 2 basis / kader. Yanique vindt de 
creatieve vakken op school het leukst en 
heeft een goed gevoel voor humor. 
“Als het even niet lekker gaat kan ik 
bij mijn mentoren terecht. Die zie ik 
dagelijks, soms meerdere keren per dag. 
Zij kennen mij al sinds de brugklas en 
snappen mij dus meteen. Dankzij hen 
is Het Rijks een fijne plek, ook als ik me 
even niet zo goed voel”.
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Leren in de 
omgeving.
Alleen maar in de school banken 
zitten is natuurlijk saai. Daarom gaan 
we ook naar buiten toe. In de wijken 
en in het centrum van Nijmegen is 
altijd wel iets te doen waar je ook 
nog wat van opsteekt. Dat zoeken 
wij graag op!  

Gunstige ligging
De school ligt middenin het Goffertpark en daar maken we 
gebruik van. Bijvoorbeeld onderzoeken in de botanische tuin, 
gymles in het Goffertbad of naar de militaire begraafplaats 
Jonkerbos. Een geweldige omgeving om te leren. We nemen 
je graag een keer mee!

Stage
In de bovenbouw loopt iedereen stage. Dat is leuk en 
leerzaam tegelijk. Een aantal weken niet naar school maar 
naar een echte werkplek. Geen klasgenoten meer, maar 
collega’s om je heen. Na de stage kom je terug met meer 
kennis, meer lef, meer ervaringen en ontdekkingen.  
En soms dus met een nieuwe bijbaan!

“Ik kreeg zelfs 
al een baan 
aangeboden  
op mijn stage!”

Anthonny, 16 jaar - Zit in het eindexamenjaar 
vmbo-gt. Hij volgt o.a. de cursus ‘webshop’ 
en liep al stage bij een computerreparatie-
winkel in de stad. Anthonny is daar snel een 
gewaardeerde kracht geworden. Ze hebben 
hem zelfs al een baan aangeboden! 
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meerdere cursussen
binnen één lab

cursussen
in verschillende labs

kies gericht je weg of ontdek wat bij je past

diensten

zorg

techniek

de drie labs

Een leven 
lang leren.
Op Het Rijks ontdek je waar je passies 
liggen. De cursussen in de bovenbouw 
zijn er om van alles te proberen. Weet 
je al precies wat je wil? Dan kun je je  
daarin verder ontwikkelen!

Cursussen 
Vanaf het derde jaar mag je zelf kiezen welke cursussen je 
wil gaan volgen.  Weet je al waar je talenten liggen en richt 
je je helemaal op één lab? Of wil je juist van alles proberen? 
Het kan allemaal! We hebben flink wat keus. Van design  
tot techniek en van uiterlijke 
verzorging tot robotica.

Sporttalent
Voetbalclub N.E.C. Nijmegen zit 
natuurlijk ook in ons ‘hert’. De voet-
ballers van de voetbal academie 
N.E.C. gaan naar school op Het Rijks. 
Met goede afspraken zorgen we 
ervoor dat onze voetbal talenten niet 
alleen op het veld scoren! Een mooi 
één-tweetje in de 
omgeving.
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“Hier krijg ik 
alle ruimte voor 
mijn passie.”

Jeremy, 12 jaar - Komt uit Oss en voetbalt bij de 
Voetbalacademie van N.E.C. Hij reist elke dag naar 
Nijmegen zodat hij kan trainen. Vanuit school vertrekt 
hij met de andere jongens van de academie naar 
De Eendracht. Vier keer per week zijn zij op het 
trainingscomplex te vinden.

› bekijk Jeremy in actie

https://player.vimeo.com/video/487293975?dnt=1&app_id=122963


open de virtuele tour

Aanmeldformulier 
Dit is verstrekt door de basisschool. 

AVG-verklaring
Deze ontvang je bij het informatie-formulier.

Je kunt je bij ons aanmelden met 
elk vmbo-advies: B/K/G/T.

Denk aan BSN-nummer en handtekeningen

In 5 stappen aangemeld!

De AVG-verklaring is wettelijk verplicht. 
We leggen daarin vast hoe we omgaan met 
de gegevens en privacy van onze leerlingen.

Informatie-formulier Het Rijks
Download hier of vraag aan via info@het-rijks.nl.

1

3

Aanvullende verklaringen
Is er sprake van dyslexie of een andere 
reden voor extra ondersteuning? Maak een 
kopie van de verklaring en/of onderzoeks-
gegevens en stuur die mee.

Afgeven of opsturen
Breng alle formulieren langs of stuur op naar 
Het Rijks (Goffertweg 20, 6532 AA Nijmegen).

4

2

Hoe gaat het verder?
Belangrijk! Uitgebreide informatie over het 
vervolg en de plaatsingsprocedure vind je hier!

5

Benieuwd naar het 
nieuwe schoolgebouw?
Je hoeft er niet eens de deur voor uit. Met de virtuele 
tour kun je 360° door ons nieuwe gebouw wandelen!

https://www.het-rijks.nl/virtueletour/
https://www.het-rijks.nl/virtueletour/
https://www.het-rijks.nl
mailto:info@het-rijks.nl


› bekijk de video

Hier ga je op zoek naar 
je passies en talenten.

Het Rijks
Goffertweg 20 
6532 AA Nijmegen

 info@het-rijks.nl 

 024 - 352 36 80

  het-rijks.nl

 facebook.com/hetrijks

 instagram.com/hetrijks

https://player.vimeo.com/video/484032489?dnt=1&app_id=122963
https://het-rijks.nl
https://www.facebook.com/hetrijks
http://instagram.com/hetrijks
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