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De tijd vliegt! Inmiddels woont Het Rijks alweer 

ruim een jaar in het nieuwe gebouw aan de 

Goffertweg. Door alles wat corona teweegbrengt 

vergeet je het soms alweer. Maar we zijn nog 

steeds blij met het resultaat. 

Hoe mooi is het dan om straks toch 

op bescheiden schaal leerlingen (met 

een ouder) te mogen begroeten. De 

groep 8’ers rammelen namelijk aan de 

poort. Hier valt namelijk iets te ont-

dekken. En ontdekken doe je toch het 

liefst in het echt en niet van achter 

een beeldscherm. We laten ze graag 

zien en voelen, waarom dit zo’n gave 

school is, zoals Jens uit 1C het zegt. En 

waarom het hier zo fijn is om te leren 

en te werken. Als Jens het zegt, spreek 

ik hem niet tegen. 

Mariet van de Ven, 

directeur Het Rijks

Welkom op 
Het Rijks!

WOORD VAN DE DIRECTIE

Onze 
leerlingen. 
ons 
onderwijs. 
onze  
passie.
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Bruls bezoek
Burgemeester Bruls kwam op bezoek.  

En niet zomaar. De aanleiding was ’75 

jaar vrijheid’. En vrijheid is, zoals we de 

kinderen bij maatschappijleer leren, niet 

vanzelf sprekend. Onze vrijheid moeten 

we bespre ken, vergelijken, tegen het licht 

houden en bekritiseren. Vooral in tijden 

waarin onze vrijheid wordt beperkt. Bruls 

was dus de uitgelezen persoon om te 

 bevragen. In de lessen voorafgaand aan dit 

bezoek hebben de vierdejaars nagedacht 

over het thema ‘vrijheid’ en vragen be-

dacht. Mag je zomaar gefouilleerd worden? 

Wat vindt u van het vuurwerkverbod? En 

de coronapas? Pittige vragen voor een 

politicus. Leerlingen kwamen er dan ook 

achter dat sommige mensen wel degelijk 

een blad voor de mond hebben. Soms 

moest meneer Bruls een écht duidelijk ant-

woord schuldig blijven. Zo gaat dat soms 

(of vaak) in de politiek. Daar kwamen de 

vierdejaars dus ook meteen achter. De les 

die ze hebben geleerd? Lijkt me duidelijk: 

stel vragen! In de klas, in de maatschappij, 

online. Vinger opsteken dus, we hopen dat 

ze het nooit verleren.

GOED NIEUWS

“De les die de leerlingen 
hebben geleerd?  
Stel vragen!”

High tea: doe 
maar sjiek!

Er komt een mailtje van een leerling binnen. 

Of ik vrijdag het achtste uur wil aanschuiven  

voor een high tea. Gemaakt, verzorgd en 

geregeld door leerlingen die deelnamen aan  

de keuken-cursussen. Onder begeleiding 

van docenten mevrouw Erdman en meneer 

Steenhuizen mochten de leerlingen shinen 

met lekkernijen van over de hele wereld.

Net de laatste les van de week gegeven. 

Snel naar beneden, naar de bistro. Wat zie 

ik? Prachtig gedekte tafels en serverende 

leerlingen, kaarsjes erbij: prachtig. En wat 

was het veel! En gezellig! En had ik al veel 

gezegd? Van Brabantse worstenbroodjes 

tot Turkse rozenjam via muffins en weer 

terug. Heerlijk, het vmbo! De bistro was 

een middagje omgetoverd tot sjiek restau-

rant. Zo werden twee cursussen  uitbundig 

afgesloten. In de cursus ‘bijzondere keu-

ken’ leren kinderen dat er nog veel valt te 

ontdekken aan lekkere smaken. Ze leren, 

ze koken en ze eten! Oh ja, en ze ruimen 

af, ze wassen af en ze taaien af. En ik ook: 

bom- en bomvol rolde ik naar mijn fiets. 

Het avondeten was niet meer nodig …

foto: Jan Boeve
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The masked 
teacher
Het binnenshuis gezellig maken, dat is toch hét ding om 

te doen de laatste twee jaren. Wij deden dat dus ook. 

In plaats van onze talentenshow Het Rijks 

Got Talent waarmee we in normale tijden 

de kerstvakantie in gaan, hadden we 

The masked teacher. The masked singer, 

maar dan met een verklede collega. Ze 

zongen een liedje in, trokken een raar 

pak aan, clipje opnemen en klaar is Kees. 

Elke week gooiden we één zo’n clip op 

de socials. De klassen gaven aan hun 

mentor door wie er volgens hen achter 

het masker zat. De klas met de meeste 

goede antwoorden kreeg een klassen-

uitje cadeau. Lachen toch? Nogal, want 

er zaten me ‘n paar zanglijstertjes bij!

Het duo Schipper en Dovermann was 

meteen al niet om aan horen. Gelukkig 

wel makkelijk te raden. Zo waren er meer 

die makkelijk te raden waren. Maar dat 

duo dat Dua Lipa deed? Complimenten 

voor de klas die dat goed had! De 

grootste complimenten gaan toch naar 

onze eigen Veronica. Meid, wat was je 

goed! Veronica hees zich in een prachtig 

pak en zong voluit en zonder schaamte 

‘Mexico’, de hit van de Zangeres Zonder 

Naam. Oorverdovend was het. Een 

talentenshow zal ze er echter niet mee 

winnen. Gelukkig maar, we kunnen haar 

ook niet missen in het onderwijs onder-

steunend personeel. 

Hoe dan ook, de hele school deed mee 

met raden en The masked teacher was 

een succes. We zagen collega’s boven 

zichzelf uitstijgen (of niet), enthousiaste 

klassen die de prijs wilden pakken en 

maar liefst vier klassen die wonnen. Veel 

plezier met het uitje!

GOED NIEUWS

“We zagen collega’s 
boven zichzelf 
uitstijgen (of niet).”
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Pizza voor iedereen
School zou niet alleen maar les moeten zijn.  

Denk aan klassenuitjes, excursies, work-

shops en schoolfeesten. Echter, het is nu 

al bijna twee jaar niet wat het geweest 

is. Vooral balen in december. We wilden 

een schoolfeest, een kerstviering en onze 

talenten show Het Rijks Got Talent. Mocht 

allemaal niet. Hoe hielden we het dan leuk? 

Door iets te bedenken wat wél kan natuurlijk. 

Wat dacht je van dik 400 pizza’s maken 

en de hele school trakteren? Deden we! 

Niet door de pizzeria te bellen, maar vm-

bo-stijl: maken! De bovenbouwers van 

Dienstverlening & Producten hebben voor 

de hele school pizza’s gemaakt. Yup, de 

hele school. Oftewel, veel bestellen, veel 

organisatie, veel samenwerking, veel werk, 

veel voldoening. Als bezetenen stonden ze 

pizza’s te bakken. Omgaan met stress werd 

meteen even geoefend. Wat een werk heb-

ben onze bovenbouwers verzet. Ze hadden 

het opgedeeld in rondes. Elke klas kreeg 

van tevoren te horen hoe laat er aangescho-

ven kon worden. En zo kon het dus dat er 

binnen één lesuur gewerkt werd aan Engelse 

woordjes én een Italiaanse pizza naar binnen 

werd geschoven. 

Een heerlijk dagje. Met dank aan meneer 

Steenhuizen en mevrouw Erdman en al die 

derde- en vierdejaars die zich in het zweet 

hebben gewerkt om de hele school van 

pizza’s te voorzien. Wat een klus en wat 

smaakte het goed. Kerstpizza’s, je moet er 

maar op komen!

GOED NIEUWS

“Wat dacht je van  
dik 400 pizza’s 
maken en de hele 
school trakteren?”

“Kerstpizza’s je moet 
er maar op komen!”
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We 
maken 
licht

We maken 
pizza’s

We maken 
je mooi

We maken 
deuren

We maken  
’t naar je zin

En later?  
Later gaan we het maken!

We maken 
auto’s

Het vmbo praktisch?  
Wat maken jullie dan?

HEY PSSST

We maken 
je op

We maken 
meubels
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Van welke basisschool kom je?  

Van Basisschool Breedeweg in Groesbeek.

Hebben ze in Groesbeek geen middelbare? 

Jawel, maar die past niet zo bij mij.

Hoe is het jou gelukt om in coronatijd een 

school te vinden die wel bij je past? 

Voor corona was ik al bij de open dag. Toen 

zat ik in groep 7.

Slim, en wat nog meer? 

We keken op de website, bij schoolkeuze-

hulp en we zijn langs de school gereden. De 

school vond ik mooi en groot en op de open 

dag was iedereen aardig en behulpzaam.

En toen zat je dus op Het Rijks. Inmiddels 

helemaal gewend hier? 

Ja, in het begin vond ik het wel groot,  

maar nu niet meer zo.

In de onderbouw begint elke dag met een 

landingsmoment. Wat doe je dan? 

Gewoon even samenkomen met je klas. Even 

kijken wat er die dag gaat gebeuren, en of je 

alles bij je hebt. Het is ook gewoon gezellig 

kletsen met je mentoren en je klasgenoten. 

Hierdoor kwam ik erachter dat ik echt alles 

kan zeggen tegen mijn mentoren.

Dan wen je wel wat sneller aan een nieuwe 

omgeving, denk ik. 

Ja, verder moest ik vooral wennen aan in-

eens zo veel meer docenten hebben.

Wat hoop je op Het Rijks te bereiken? 

Moeilijk, ik denk erachter komen wat ik wil  

worden. Ik heb ook voor deze school geko-

zen omdat je hier alles kan doen. Als je nog 

niet weet wat je wil, kun je hier gaan proeven.

Wat heb je al geproefd? 

Bij techniek mochten we al met elektrische  

En Het Rijks tot nu toe, wat vind je het leuk-

ste aan hier op school zitten? 

Hmmm, ik vind eigenlijk alles leuk hier. Oh ja! 

The masked teacher was leuk!! Vooral omdat 

onze klas had gewonnen.

Goed verhaal, Jens.  

Bedankt en succes met ontdekken!

Grote sprong, 
zachte landing
Focus op Jens uit 1C. Deze meneer heeft zich in een 

half jaar tijd al laten zien als een leerling barstensvol 

creativiteit en gezelligheid. Een jaar geleden liep hij nog 

naar school. Nu fietst hij een uur, maar het deert ’m niks. 

“Alles is hier leuk.”

INTERVIEW

“Als je nog niet weet 
wat je wil, kun je 
hier gaan proeven.”
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Voorbeeldje: het project JONG 

ONTMOET OUD. Het idee is dit: 

ouderen uit zorgcentra in Nijmegen 

vertellen hun levensverhaal aan onze 

leerlingen. Niet even vlug-vlug, maar 

in vijf ontmoetingen. De leerlingen 

maken hier dan weer films van. Deze 

films tonen ze vervolgens aan de 

ouderen tijdens een officiële presen-

tatie in het Goffertstadion. 

Het is een samenwerkingproject 

van Het Rijks, NEC, Pluryn en ZZG. 

Het Rijks in de wijk dus, samen met 

bedrijven uit de stad. Wij maken 

contact met stadsgenoten en zij 

met ons. Dit zijn de mooie dingen 

op school. Fijn dat we dit konden 

organiseren in een tijd dat we zoveel 

ideeën niet kunnen uitvoeren van-

wege corona. Zo houden we de 

contacten ook warm. 

We zetten ons al jaren keihard in voor 

het grootste netwerk van Nijmegen. 

Dit levert alleen maar mooie dingen 

op. Ontroerende ontmoetingen, 

bedrijven die onze leerlingen wel 

over de vloer willen hebben voor een 

stage, mooie samenwerkingen en ga 

zo maar door. 

Het slotstuk van Jong ontmoet 

oud bij NEC, was super. Een groot 

compliment aan de leerlingen en een 

buiging voor de ouderen! 

Het Rijks 
in de wijk

DIT IS HET RIJKS

Als wij zeggen dat we graag in 

verbinding staan met de wijk 

én de stad én haar inwoners, 

wat bedoelen we dan? 
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Werken op 
jouw niveau
Een leerling uit een derde klas die op 

hbo-niveau werkt. Klinkt vreemd, is niet 

vreemd. Bij de lessen Engels op Het Rijks 

kan dat. Het heet Anglia en Het Rijks is de 

enige school in Nijmegen die dat aanbiedt. 

En dat is fijn voor onze leerlingen, want met 

Anglia werkt elke leerling op zijn of haar 

eigen niveau. En dat gaat dus van basis 

tot hbo. Het begint al bij onze eerstejaars. 

We nemen een test af waarmee we bepa-

len op welk niveau elke leerling start. En 

dan kunnen ze aan de slag. Heel fijn als je 

wat minder ervaring hebt met Engels dat 

de lessen nog wel leuk blijven en zij die al 

wat bekender zijn met de taal kunnen meer 

uitdaging krijgen. En wat nu als ze groeien in 

hun vaardigheden? Dan kunnen ze gewoon 

een stapje hoger. De lesstof vormt zich 

naar het niveau van de leerling. 

Door deze succeservaringen halen we 

meer uit de leerlingen. Dit doen we in alle 

leerjaren bij Engels. En ze werken naar een 

feestje toe. Aan het eind van elk jaar krijgen 

ze namelijk een diploma voor Anglia.  

Het is een echt certificaat waarmee je op 

je vervolgopleiding kunt aantonen dat je 

 misschien wel meer kunt dan zij denken. 

Altijd fijn als je het bewijs in handen hebt. 

Korte lijntjes
Op Het Rijks houden we van korte 

lijntjes. Eventjes toelichten. We gaan er 

niet van uit dat ouders de hele dag in 

Magister kijken om hun kind in de gaten 

te houden. Daarom is een belletje, een 

mailtje en soms een appje veel fijner. 

We houden ouders graag op de hoogte. 

Meestal doet de mentor dit. En dat gaat 

over van alles en nog wat. En of de be-

richten nou zorgelijk zijn of blij stemmen, 

de reactie is altijd: “Blij dat u het even-

tjes meldt.” En het werkt twee kanten 

op. Hoe korter de lijnen, hoe lager de 

drempel ook is voor ouders om even de 

mentor te informeren. Er kan zo ont-

zettend veel in het leven van een puber 

gebeuren. Beter houden we elkaar op de 

hoogte. Het werkt, dat horen we keer op 

keer terug. Nog zo’n voordeel van korte 

lijntjes: weten dat je goed bezig bent!

DIT IS HET RIJKS

“Zij die al wat 
bekender zijn met 
de taal kunnen 
meer uitdaging 
krijgen. ”

Wilt u bijdragen aan korte 
lijntjes? Neem zitting in de 
ouderraad!
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De ouderraad zoekt u!
Op Het Rijks doen we alles om de lijntjes 

kort te houden. Lijntjes tussen school en 

bedrijven in de buurt, tussen klas en mentor 

en natuurlijk tussen school en thuis. Over 

het laatste hebben we het nu even: ouders/

verzorgers en school. Wij houden die lijnen 

kort door u via zo veel mogelijk kanalen te 

informeren, u zo vaak als mogelijk is uit te 

nodigen in de school of gewoon een simpel 

mailtje of belletje als er iets aan de hand 

is. Andersom werkt het ook goed. Ouders 

en verzorgers die zich actief bezig houden 

met Het Rijks. Dat doen ze om bijvoorbeeld 

inspraak te hebben en de school beter te 

maken. Of gewoon door een helpende  

hand uit te steken. 

Om honderden leerlingen vijf dagen 

per week een plek te bieden die veilig, 

leerzaam en gezellig is, hebben we dat 

nodig. Mensen met kwaliteiten, goede 

ideeën en doorzettingsvermogen zoals 

u. Inderdaad, u! Heeft u goede ideeën 

die  gehoord mogen worden? Laat deze 

dan maar eens horen. Wij nodigen u uit 

om zitting te nemen in de ouderraad. U 

speelt dan een belangrijke rol op een plek 

waar uw kind bijna een derde van de dag 

 doorbrengt. Hebben we uw aandacht? 

Wilt u hier meer over weten? Mail onze 

locatiedirecteur Twan van den Hazelkamp 

voor al uw vragen hierover. 

Geen tijd om deel te nemen aan de ouder-

raad? Geef u dan op als klankbordouder.  

We zullen u dan enkele keren per jaar per 

mail om uw mening vragen.

28 FEB T/M 4 MAART 

Voorjaarsvakantie

7 MAART 

3A gaat op stage

7 MAART T/M 25 MAART  

Voorlichting cursussen kiezen

7 MAART T/M 25 MAART 

Toetsweek leerjaar 4

28 MAART 

4A, 4E en 4F excursie Binnenhof  
Den Haag

28 MAART 

3B gaat op stage

1 APRIL 

4B, 4C en 4D excursie Binnenhof  
Den Haag

14 APRIL 

Anglia-examen

Check je Het Rijks al op Insta en Facebook? Van vette gymskills tot 

mooi werk bij de 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

DIT IS HET RIJKS VOOR IN DE AGENDA

Check de 
socials
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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

http://het-rijks.nl
http://facebook.com/hetrijks
http://instagram.com/hetrijks
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