Samen het beste
uit jezelf halen!

Maak kennis met het
Gerrit Rietveld College
Je gaat binnenkort naar de middelbare school.

Samen het beste uit jezelf halen! Dat is het

Dat is best een grote stap. Natuurlijk wil je eerst

motto van het Gerrit Rietveld College. Bij ons

onderzoeken welke school bij je past. We stellen

haal je een diploma dat bij je past. Net zo

ons graag aan je voor.

belangrijk vinden we dat je ontdekt waar je
goed in bent en enthousiast van wordt.

Het Gerrit Rietveld College staat op de rand van
de wijken Tuindorp en Overvecht en telt ruim
1300 leerlingen. Bij ons is iedereen van harte
welkom, ongeacht geloof of achtergrond.
Iedereen mag zichzelf zijn.
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Samen het beste
uit jezelf halen!
Op het Gerrit Rietveld College volg je
gymnasium, atheneum, havo of mavo. Naast
de basisvakken, kun je bij ons allerlei extra
vakken volgen en stimuleren we je op
onderzoek uit te gaan: individueel, maar
vooral ook samen.
Welke richting je ook volgt, we vinden het
belangrijk dat je je thuis voelt op school. Zo
kun je je optimaal ontwikkelen, qua kennis,
maar ook op persoonlijk vlak.
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In de samenleving
Uiteraard ontdek je je talenten niet alleen in de les,
maar ook daarbuiten.
We trekken er regelmatig op uit om te kijken hoe
het er in de praktijk aan toe gaat. Zo bezoeken we
onder meer het Europees Parlement in Straatsburg
en de Tweede Kamer in Den Haag. Ook nodigen we
mensen uit het bedrijfsleven uit om hun ervaringen
en kennis met ons te delen.
Verder schuiven we een of twee keer per jaar de
reguliere lessen aan de kant en gaan we aan de
slag met projecten. Het project Meet the locals in
de brugklas is daar een voorbeeld van. Je maakt
tijdens dit project kennis met leerlingen uit andere
brugklassen, hun hobby’s, familie, gewoontes,
cultuur en woonomgeving. De projecten zijn niet
alleen leuk om te doen, maar ze laten je ook goed
zien hoe de wereld in elkaar zit en waarom je op
school bepaalde zaken leert.
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Je ontdekt je talenten niet alleen in
de les. Daarom trekken we
erop uit om te kijken hoe het er in
de praktijk aan toe gaat.
Gerrit Rietveld College — Samen het beste uit jezelf halen!
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Ontdek waar je
goed in bent
Als je bij ons op school komt, start je in het brugklasdomein. Dit is een klein gedeelte in
de school speciaal voor alle brugklasleerlingen. Hier volg je de meeste lessen.
Je krijgt klassikaal les, maar er is ook ruimte om zelfstandig te werken in een van de open
domein-ruimtes. De ene keer werk je alleen, de andere keer in een groepje.
Samenwerken vinden we belangrijk, je leert namelijk ook veel van elkaar. We helpen
je waar nodig, maar leren je ook medeverantwoordelijk te zijn voor je eigen werk.
In de bovenbouw krijg je les in vakdomeinen. Zo worden bijvoorbeeld alle
talen in hetzelfde gedeelte van de school gegeven en alle bètavakken weer in
een ander gedeelte.
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Technasium

Bèta Challenge

Ben je van plan de havo, het vwo of het

Voor mavo onderbouwleerlingen bieden we

gymnasium te volgen, dan kun je je diploma

Bèta Challenge aan.

halen met een Technasiumcertificaat.
In de lessen Techniek & Toepassing werk je aan
In de brugklas maak je in dat geval kennis met

vraagstukken rond techniek en technologie.

het vak Onderzoek & Ontwerpen. In deze lessen

Theoretische lesstof wordt afgewisseld met

ga je in groepjes aan de slag met opdrachten

praktijkgerichte opdrachten van echte

van bestaande bedrijven. Hoe komt een archi-

bedrijven. Zo leer je alles over de nieuwste

tect tot een ontwerp? Welke werkzaamheden

technologieën en kun je ontdekken of je je

heeft een ingenieur? Wat doet een onderzoe-

hier na de middelbare school verder in wilt

ker? Wat is er eigenlijk nodig om tot een oplos-

verdiepen.

sing van een ingewikkeld probleem te komen?
Doorloop je dit vak goed, dan kun je ervoor
kiezen vanaf de tweede klas het technasium te
volgen.
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Talen en gymnasium

Geo Future

Op het Gerrit Rietveld College krijg je les in

In mavo 3 en 4 kun je kiezen voor lessen Geo

verschillende talen. Zo volgen alle leerlingen

Future. Je volgt dan extra modules

Nederlands, Engels, Frans en Duits. Ga je

aardrijkskunde over thema’s als water,

naar het gymnasium, dan komen er de

energie en klimaat en krijgt een speciaal Geo

klassieke talen Latijn en Grieks bij. Krijg je

Future-certificaat bij je diploma.

geen genoeg van talen, dan kun je in de
havo- en vwo-bovenbouw ook kiezen voor
het vak Spaans.

Kunst en cultuur

Oefening baart kunst, zo ook met het in

Als cultuurprofielschool vinden wij kunst en

praktijk brengen van je talenkennis. Daarom

cultuur belangrijk en dat merk je! Zo gaan

gaan we zowel in de onderbouw als in de

we naar voorstellingen in de Stadsschouw

bovenbouw op excursie naar verschillende

burg en Tivoli Vredenburg en werken we

landen en steden.

veel samen met Theatergroep DOX. Zit je in
de brugklas, dan volg je de vakken muziek,

Als je sterk bent in de Nederlandse taal, gaat

drama en beeldende vorming. Je kunt een

leren makkelijker. Mocht je nog wat moeite

kunstvak zelfs als examenvak kiezen.

hebben met Nederlands, dan kun je je hierin
verbeteren met hulp van Honours Traject
Utrecht. Je krijgt dan extra lessen in
begrijpend lezen en woordenschat.
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Rietvelduren

TheaterKunstKlas

Video-editen, wereldgerechten koken,

Wil je elke week bezig zijn met muziek,

bijzondere sporten beoefenen, nepnieuws

toneel en dansen, dan kun je je aanmelden

leren herkennen: Rietvelduren zijn anders

voor de TheaterKunstKlas. In deze klas krijg

dan anders. Elke week volg je keuze-lessen

je extra lessen in deze en andere kunst

die je helpen te ontdekken waar je interesses

disciplines. Samen werken we naar

liggen. We werken hiervoor samen met

een eigen voorstelling toe. Daarnaast

verschillende sport- en cultuurverenigingen

bezoeken we minimaal één voorstelling

en je mag zelf kiezen waar je je voor inschrijft.

buiten de school.
De TheaterKunstKlas volg je in plaats van
de Rietvelduren. Alle enthousiaste leerlingen

De naam Gerrit Rietveld zegt alles over

uit de onderbouw kunnen zich voor de klas

onze school: we hebben een duidelijk

aanmelden.

kunstprofiel én bètaprofiel. Kunstenaar
en ontwerper, dichter bij Gerrit Rietveld
kun je volgens ons niet komen!

Informatiedagen

Open Dag-app
Nu al benieuwd naar onze school? Download dan

Open Dag

de Open Dag-app in de app-store.

Zaterdag 15 oktober 2022 - 09:00 - 12:00 uur
In de app vind je praktische informatie over onze
Open lesmiddag

open dag(en) en andere activiteiten, een virtuele

Woensdag 1 februari 2023 - 13:30 - 15:30 uur

tour, filmpjes, nieuws en nog veel meer.

Informatieavond

Aanmelden

Donderdag 2 februari 2023 - 19:30 - 21:00 uur

Je kunt je tot uiterlijk 14 maart 2023
aanmelden voor het Gerrit Rietveld College.

Aanmelden voor de open lesmiddag en/of

Doe dit via je basisschool. Wij volgen de regels

de informatieavond kan via het formulier

van de gemeente Utrecht voor het plaatsen

op onze website en in de Open-Dag app.

van leerlingen. Zie hiervoor de website
www.naarhetvo.nl.
Tot volgend schooljaar!
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht
www.gerritrietveldcollege.nl
06-48709123

