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HEY PSSST

Wat is fresh aan Het Rijks?

Het schooljaar vliegt voorbij: de examens zijn
achter de rug, de 120 nieuwe brugklassers en hun
ouders komen binnenkort kennismaken met hun
nieuwe klasgenoten, de laatste toetsweek en het
laatste rapport zijn in zicht en de roosters voor
het volgende schooljaar zijn al in de maak.
Daarmee komt het einde van het

In deze Kijk op Het Rijks kan iedereen

schooljaar 2021-2022 steeds dichter-

lezen dat de school weer draaide als

bij. De zomervakantie markeert weer

een tierelier de afgelopen maanden.

een overgang. De vierdejaars zijn klaar

Corona lijkt goddank ver weg. Met een

met ontdekken en starten veelal aan

zonnige blik op de toekomst wens ik

een mooie ROC-opleiding. De tweede-

iedereen veel succes en plezier tijdens

jaars staan met hun ticket voor klas 3

de laatste schoolweken en daarna een

aan de vooravond van hun examen-

prachtige zomervakantie!

tijd. En natuurlijk al die groep 8’ers in
Nijmegen die de overstap naar het

Twan van den Hazelkamp,

voortgezet onderwijs maken.

locatiedirecteur Het Rijks

Best spannend allemaal.

INTERVIEW

Onze examensecretarissen

DIT IS HET RIJKS

Summerchillparty
SSSSST! Examens!!!

Onze
leerlingen.
ons
onderwijs.
onze
passie.

Hoogvliegers
Het Rijks op de socials
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GOED NIEUWS

Volle kracht vooruit

Stem op ons gebouw voor
de Nijmeegse architectuurprijs
(project 15)

WOORD VAN DE DIRECTIE

Op naar de zomer!

Het Rijks is op stoom! De koers werd

Hoewel de leerlingen die moesten helpen

inmiddels een flink aantal jaren geleden

met verhuizen zich van hun flexibelste kant

ingezet en we kunnen wel stellen dat we

hebben laten zien, zijn we toch erg blij dat

Volle kracht vooruit

goed op weg zijn. De leerlingen die dit jaar

de verhuisdozen tot het verleden behoren.

Het Rijks wil de prijs

hun diploma halen, hebben nog meerdere
locaties meegemaakt. Maar straks verlaten

We zijn nu één school, één team: Het Rijks.

leerlingen ons die niets anders kennen dan

En de club wordt alleen maar groter. De

ons nieuwe gebouw aan de Goffertweg.

open dag was namelijk een groot succes.
Het is mooi om te zien dat heel veel leer-

Meer dan
120 leerlingen
staan aan het
begin van een
ontdekkingsreis.

GOED NIEUWS

Het Rijks
wil de prijs

volgend jaar met zeven brugklassen. Meer
dan 120 leerlingen die aan het begin staan
van een ontdekkingsreis. En we gaan ze
wat laten zien; beter te veel dan te weinig.
Schrap zetten dus: Het Rijks komt eraan op
volle vaart. Instappéééén!

HEY PSSST

Wat is fresh aan Het Rijks?

lingen het vertrouwen hebben dat Het Rijks
een school is die hun past. We starten

Brugklaskamp

Ons schoolgebouw is genomineerd voor
de Nijmeegse architectuurprijs. Hoe zat het
ook alweer? Slechts een paar jaar gele-

INTERVIEW

Onze examensecretarissen

den was onze school aan de Goffertweg
nog een technische vmbo-school onder
de naam Canisius College. Daar trok het

DIT IS HET RIJKS

Kandinsky College bij in en dan begint het

Summerchillparty

gedonder: wat gaat weg, wat blijft en wat

SSSSST! Examens!!!

mag erbij? Sommige stellen halen daar een
televisieprogramma bij, maar wij niet. Wij
huurden een architectuurbureau in. En dat

Hoogvliegers
Het Rijks op de socials

had succes. Niet alleen de collega’s en de
leerlingen en ouders ervaren de school als
een prettige en mooie plek, het is meer

VOOR IN DE AGENDA

mensen opgevallen. En nu zijn we in de
running voor de Nijmeegse architectuurprijs! Supertof en eervol. Veel collega’s
hebben hun neutrale stem al uitgebracht
en blind voor Het Rijks gekozen. Stemmen
jullie ook mee? Stem op project 15 via
architectuurcentrumnijmegen.nl/stem
Alvast bedankt!
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Brugklaskamp:
gekkenhuis!

Op naar de zomer!

GOED NIEUWS

Volle kracht vooruit
Het Rijks wil de prijs

Het bekendste zinnetje van 2022 is natuurlijk: “We
mogen weer!” Dus daar gingen we. We gingen weer
op kamp met onze eerstejaars. Yes! Plaats: Scouting
Brakkenstein. Programma: boordevol gezelligheid.

Brugklaskamp

HEY PSSST

Wat is fresh aan Het Rijks?

INTERVIEW

Onze examensecretarissen
We hadden de klassen in tweeën gesplitst:

nog even wat vrije tijd en daarna ging elke

Op maandag kwam klas 1A, 1D en 1E en

klas een spel doen met de mentor. Dit zijn

op dinsdag 1B, 1C en 1F. Eerste stop:

de momenten die de leerlingen en hun

Jumpsquare. Even lekker rauzen om mee

mentoren hebben gemist de laatste jaren.

te beginnen. Waarschijnlijk hoopten de

Gezellig tijd doorbrengen met je klas,

begeleiders dat de leerlingen dan mis-

even weg van school.

DIT IS HET RIJKS

Summerchillparty
SSSSST! Examens!!!
Hoogvliegers

schien wat sneller moe zouden zijn aan
het eind van de dag. Of dat gelukt is … ?

Het Rijks op de socials

De afsluitende activiteit moest natuurlijk
vlammen. Want wat is een kamp zonder

Eenmaal aangekomen bij Scouting

vuur? Precies. Fikkie stoken dus. Voor de

Brakkenstein was het spullen dumpen

binnenzitters werd er een filmpje gedraaid

en het bos in. Terwijl de leerlingen in

en buiten knisperde het fikkende hout.

het bos in een spelvorm hun teamwork

Prachtig om te zien en super om mee te

verbeterden, waren de collega’s druk met

maken. De saaie coronajaren lagen ineens

een potje koken. Alhoewel, potje … een

ver achter ons. Toen het vuur doofde, was

maaltijd voor zestig hongerige leerlingen

het bedtijd. Tenminste, voor de meesten.

en collega’s kun je geen potje meer

Voor sommigen was het meer keettijd.

noemen. Een flinke klus, maar met goed

We konden het aflezen aan de kleine

resultaat. Met gevulde buiken konden de

oogjes van de mentoren de volgende dag.

leerlingen aan de avond beginnen. Eerst

Ach ja, sommige dingen veranderen nooit.

VOOR IN DE AGENDA

Dit zijn de
momenten die
de leerlingen en
hun mentoren
hebben gemist
de laatste jaren.
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HEY PSSST

Jullie zijn toch een nieuwe school?
Wat is er zo fresh aan Het Rijks dan?
Komtie!

WOORD VAN DE DIRECTIE

Op naar de zomer!

GOED NIEUWS

Volle kracht vooruit
Het Rijks wil de prijs
Brugklaskamp

HEY PSSST

Wat is fresh aan Het Rijks?

Meer dan 30
cursussen

Onze
gympaleizen

Engels op je
eigen niveau

INTERVIEW

Onze examensecretarissen

DIT IS HET RIJKS

Topsporters
kunnen hier
terecht

Summerchillparty

Korte lijntjes
met heel veel
bedrijven

Ondersteuning
voor iedereen
(die een steuntje kan gebruiken)

Huisbezoeken
(in de onderbouw)

... en heel veel
freshe leerlingen
(én docenten )

😉

SSSSST! Examens!!!
Hoogvliegers
Het Rijks op de socials

VOOR IN DE AGENDA
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INTERVIEW
WOORD VAN DE DIRECTIE

De boekhouders
van alle leerlingen

Op naar de zomer!

GOED NIEUWS

Volle kracht vooruit
Het Rijks wil de prijs
Brugklaskamp

Focus op Anne-Marie Vermeulen en Sjaak van Zuijlen:
onze examensecretarissen. Zij geeft Duits, hij Nederlands.
Maar daarnaast hebben ze nog een andere taak binnen Het
Rijks, ervoor zorgen dat alle toetsen en cijfers … Wacht.
Misschien kunnen ze dat beter zelf uitleggen.

HEY PSSST

Wat is fresh aan Het Rijks?

INTERVIEW

Onze examensecretarissen
Jullie zijn onze examensecretarissen.

Is dat erg?

Weten ouders jullie goed te vinden als ze

Wat doen jullie dan?

Nee hoor, we zitten een beetje achter de

vragen hebben?

Wij houden ons bezig met de schoolregle-

schermen en komen voor de leerling in actie

De eerste contactpersoon is toch de mentor.

menten, de PTO’s, de PTA’s, de toetsen, de

bij bijvoorbeeld onregelmatigheden.

Maar via hem of haar is het contact met ons

herkansingen en de hele logistiek rondom de
eindexamens.

Wat zijn onregelmatigheden?

snel gelegd. We leggen dan graag alles uit.

Als er zaken niet volgens de regels gaan.

Via Magister goed op de hoogte blijven van

En hebben jullie het met corona dan lekker

Bijvoorbeeld als een leerling vergeten is een

je kind kan best complex zijn. Wat zouden

rustig gehad?

toets in te halen. Dan komen wij in actie. Niet

jullie alle ouders aanraden?

NEE! Er was ineens een heel nieuwe situatie,

om enen uit te delen, maar om te kijken wat

Kijk gewoon eens mee op Magister. Laat het

andere regels; het was aanpoten. Leerlingen

er misging en hoe we het kunnen oplossen.

je uitleggen door zoon of dochter en kom

mochten nog maar in kleine groepjes in

We zijn eigenlijk best dienstverlenend.

naar ons als je vragen hebt.

Wat mogen ouders en leerlingen weten als

Dat lijkt me een goede service. Dan hebben

het om jullie taak gaat?

jullie er vast geen bezwaar tegen als ik jullie

Dat vanaf leerjaar drie álle punten meetellen

e-mailadressen hieronder zet?

Ik denk dat veel ouders en leerlingen niet

voor het diploma. Dat blijft een lastige. Veel

Nee!

weten wat jullie precies doen.

ouders en leerlingen denken toch dat het

Dat klopt.

vierde jaar met een schone lei begint.

een lokaal. Dat betekende dus meer toetsmomenten, meer surveillanten regelen.
Corona betekende voor ons veel meer werk.

DIT IS HET RIJKS

Summerchillparty
SSSSST! Examens!!!
Hoogvliegers
Het Rijks op de socials

VOOR IN DE AGENDA

Mooi. Komtie:
a.vermeulen@het-rijks.nl
s.vanzuijlen@het-rijks.nl
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Summerchillparty

Op naar de zomer!

GOED NIEUWS

Volle kracht vooruit
Het Rijks wil de prijs

Het was rustig in de school. Iets te
chill eigenlijk. De vierdejaars zaten
al vakantie te vieren, de eerstejaars
waren op kamp. En die twee leerjaren
daartussen? Die moesten gewoon naar
school. Tikje zuur, daarom hadden we
iets geregeld. We lieten bij MVI wat
leerlingen een flyer ontwerpen.
Zo kon de hele school zien dat we
wat leuks hadden bedacht op 25 mei.

We hadden een dj, we hadden

En op de achtergrond stonden

friet, suikerspin, hamburgers,

alle collega’s met een grote

we hadden spellen, we hadden

glimlach mee te genieten. Maar

(meestal) mooi weer en, oh

vind je het gek? We hebben

ja, we hadden nog een artiest

het ook lang moeten missen.

geboekt die dit jaar een gouden

Daarom was het extra leuk om

plaat scoorde. Cristian D. kwam

onze leerlingen met de handjes

een halfuurtje zijn hits drop-

in de lucht te zien. Het Rijks

pen op het schoolplein. Vooral

luidde het zonnige seizoen

de dames stonden te dringen

goed in: het was zomers, het

bij het podium. Mobieltjes in

was chill en het was feest.

de lucht, meeblèren met het
refrein en zorgen dat je na

Alles bij elkaar een summer-

afloop met ‘m op de foto gaat.

chillparty dus!

Brugklaskamp

HEY PSSST

Wat is fresh aan Het Rijks?

INTERVIEW

Onze examensecretarissen

DIT IS HET RIJKS

Summerchillparty
SSSSST! Examens!!!
Hoogvliegers
Het Rijks op de socials
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SSSSST! Examens!!!
Twee jaar geleden gingen ze niet door. Vorig

De basis- en kaderleerlingen deden namelijk al

jaar wel, maar met wat aanpassingen en wat

hun eindexamens op de computer. Dan moet

extra jokertjes om in te zetten. Dit jaar was dat

alles het wel doen. Gelukkig verliep het weer

niet anders. De minister zag in dat de eind-

op rolletjes. Twee verdiepingen hoger maakten

examenkandidaten van dit jaar ook behoorlijk

onze vmbo-gt’ers het papieren eindexamen.

te lijden hebben gehad onder corona. Daarom

Niet in een volle gymzaal, maar lekker verdeeld

kregen onze vierdejaars ook wat jokertjes. Ze

over twee lokalen. En dan komt de examen-

konden hun eindexamens wat meer spreiden,

secretaris binnen met het verzegelde werk.

een extra herkansing is mogelijk én ze mogen

Alles officieel en volgens het boekje.

Op naar de zomer!

GOED NIEUWS

Volle kracht vooruit
Het Rijks wil de prijs
Brugklaskamp

HEY PSSST

Wat is fresh aan Het Rijks?

een vak wegstrepen als ze iets tekort komen.
Dat klinkt ruimhartig, maar het maakt het niet

Inmiddels hebben de leerlingen hun werk

minder spannend.

gedaan. Maar met de stress is het nog niet ge-

INTERVIEW

daan. De belangrijkste vraag is nog onbeantGelukkig konden we een heleboel doen om

woord: ben ik geslaagd?? Op 9 en 15 juni gaan

nieuws kregen, die gaan we er vast en zeker

het zo relaxt mogelijk te laten verlopen. Ruime

we bellen om die vraag te beantwoorden. En

nog doorheen slepen. De tweede week van juli

lokalen en een goede spreiding over de twee

dan? Dan mogen de vlaggen uit! Hopelijk bij al-

gaan we papiertjes uitdelen. Hoe meer, hoe

weken. Wat ook hielp was een goede ICT’er.

lemaal en mochten er leerlingen zijn die slecht

beter! De vlaggen mogen alvast gestreken!

Onze examensecretarissen

DIT IS HET RIJKS

Summerchillparty
SSSSST! Examens!!!
Hoogvliegers

Hoogvliegers boven Het Rijks

Het Rijks op de socials

Het leraarschap is heel vaak heel leuk. Mooie

de Goffert helemaal op z’n kop zet omdat hij

Eagles naar FC Groningen. Tot slot hebben we

momenten in de klas, lieve kaartjes van men-

in blessuretijd de winnende maakt voor NEC?

Ibrahim Cissoko. Ibrahim speelt voor NEC en

torleerlingen, complimenten na een goede les,

Dan is de huiskamer een Goffert in het klein,

maakte vorige maand die winnende tegen Go

de gezelligheid van een klassenuitje en ga zo

gevuld met trots.

Ahead. Ja, en dan zijn we trots. Ze waren van

maar door. Veel momenten kun je aanwijzen

VOOR IN DE AGENDA

ons en nu staan ze daar te shinen. Dat maakt

en herkennen. Maar er zijn ook momenten

Op dit moment hebben we drie oud-leerlingen

het onderwijs gewoon mooi. En zo zal het

die je niet ziet aankomen. Bijvoorbeeld als

over de Nederlandse velden van de eredivisie

ook wel blijven. We hebben namelijk nog zat

een leerling al van school is en je ziet hem

rennen. Drie! We hebben Syb van Ottele die

hoogvliegers in onze stal. We noemen geen

ineens terug op tv. Je veert dan op uit je

verdedigt bij S.C. Heerenveen. We hebben

namen, maar naast de voetballerij kan het

stoel en je schreeuwt: “Die heb ik in de klas

Ragnar Oratmangoen, de aanvaller die net

turnen en de rugbywereld hun borst ook nat

gehad!” Raden wat er gebeurt als die leerling

een transfertje heeft gemaakt van Go Ahead

gaan maken. Here we come!
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leerjaar

Het Rijks op
de socials

Op naar de zomer!
9 JUNI

Uitslag 1ᵉ tijdvak vmbo gt
15 JUNI

Ons schooltje staat er mooi bij.
Fiets maar eens langs! Mooie
gevel, je vangt een glimp op
van wat praktijklokalen.
Maar wat gebeurt er nou echt
daar binnen? Daarvoor moet
je toch echt bij onze leerlingen
zijn. En op onze socials.
Niet dat we onze lessen zitten te streamen,
maar als er iets de moeite waard is, zetten we

Uitslag 1ᵉ tijdvak vmbo b&k
22 JUNI

23 JUNI

Atletiek sportdag
9:41 AM

Het Rijks wil de prijs
Brugklaskamp

HEY PSSST

Wat is fresh aan Het Rijks?

27 JUNI

Slotvergadering ouderraad
30 JUNI

INTERVIEW

Onze examensecretarissen

Start toetsweek
6 JULI

Diploma-uitreiking
4A, 4B, 4C en 4LWT

DIT IS HET RIJKS

Summerchillparty
SSSSST! Examens!!!

7 JULI

de techniekhal? Check het op Instagram. Van het

Diploma-uitreiking
4D, 4E, 4F

snel en zegt het voort, want kijken=liken!

Volle kracht vooruit

100%

Check het op Facebook. Prachtige producten uit

mooi is, willen we het showen. Check ons dus

GOED NIEUWS

Kennismaking nieuwe brugklassers

het wel online. Beachvolleybal tijdens gym?

brugklaskamp tot een practicum bij nask. Als het

WOORD VAN DE DIRECTIE

Hoogvliegers
Het Rijks op de socials

8 JULI

Efteling

VOOR IN DE AGENDA

11 + 13 JULI

Inhaaldag
15 JULI

facebook.com/hetrijks
instagram.com/hetrijks

Boeken inleveren
18 JULI

Zomervakantie
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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

