
RSG Tromp Meesters
pro, vmbo basis en kader (extra ondersteuning),  
mavo, havo, atheneum en gymnasium 

SAMEN 
GAAN WE HET 
MAKEN!



Beste BIJNA-BRUGKLASSER

Nog even en dan is het zover: je gaat van de basis-

school af en begint aan een nieuw avontuur op het 

voortgezet onderwijs. En dat is best spannend!

Weet je al naar welke school je wilt? Sommigen 

weten al precies wat ze later willen worden, voor 

anderen is het nog onduidelijk. Er zijn veel leuke 

richtingen en beroepen waar je uit kunt kiezen en 

dat is fijn, maar maakt kiezen soms ook lastig.

Het is belangrijk om je goed te oriënteren, het gaat 

immers om jouw toekomst. Wat zijn je mogelijkhe-

den? Waar voel je je het prettigst? Op welke school 

kun je het beste werken aan een toekomst die bij je 

past? In deze folder maak je kennis met RSG Tromp 

Meesters in Steenwijk. 

Bij ons staan leren én persoonlijke ontwikkeling 

centraal. Dat laten we zien door:

• Goede begeleiding met een persoonlijke coach.

• Een fijne sfeer op school, waarin je jezelf kunt zijn.

• Voldoende mogelijkheden om te kiezen voor 

vakken, extra’s en talentprogramma’s die bij jou 

passen.

Jouw succes is onze taak! Doorstromen naar een 

ander niveau is mogelijk en daar ondersteunen 

we je bij. 



RSG Tromp Meesters heeft twee locaties. Op de 

Stationsstraat vind je het praktijkonderwijs en de 

plus-afdeling (pro en vmbo met extra ondersteu-

ning) en op de Lijsterbesstraat wordt mavo, havo, 

atheneum en gymnasium onderwijs gegeven.

Op de locatie Stationsstraat geven we onderwijs 

op maat dat past bij je niveau en wensen. Meer in-

formatie over pro en plus en de locatie Stations-

straat vind je verderop in deze folder.

De coach 
Iedere leerling heeft een persoonlijke coach. Hij of 

zij is voor jou en je ouders/verzorgers het eerste 

aanspreekpunt. Samen met je coach zoek je uit 

hoe jij het beste leert. Je leert om te gaan met het 

plannen van huiswerk en samenwerken. Daarnaast 

is er aandacht voor jou als persoon. Gaat het goed 

op school? Loop je tegen problemen aan? Hoe is 

het contact met klasgenoten? We vinden het be-

langrijk dat je goed in je vel zit, zodat je op school 

goed kunt presteren en het beste uit jezelf kunt 

halen.

Je hebt één keer per week met de klas een 

coachuur. Daarnaast gaat je coach ook met jou 

apart of met kleine groepjes in gesprek. Samen 

met jou, je ouders/verzorgers en de coach is er 

twee keer per jaar een start- of voortgangsge-

sprek. Als er vragen zijn of zaken die van belang 

zijn om te weten dan kunnen je ouders/verzorgers 

natuurlijk altijd contact opnemen met je coach.

LOCATIE 

LIJSTERBESSTRAAT



Veilige leeromgeving
Je thuis voelen op school en je goed kunnen ont-

wikkelen, dat vinden we belangrijk. Daarom is 

er tijdens de lessen veel aandacht voor elkaar. 

Elkaar accepteren en respecteren zijn belangrijke 

thema’s. Een positieve sfeer in de klas en hoe je 

met social media omgaat zijn ook onderwerpen 

die regelmatig terugkomen zodat we een veilige 

leeromgeving kunnen bieden voor alle leerlingen. 

Iedereen is uniek en iedereen hoort erbij!

Eigen pauze en eigen vleugel

In de onderbouw (klas 1 en 2) zit je op de Lijster-

besstraat in het Junior College van RSG Tromp 

Meesters. Op het Junior College heb je een eigen 

pauzetijd met alle eerste en tweede klassen, dit 

is overzichtelijk en rustiger dan met alle klassen 

tegelijk. Er is een aparte vleugel (D-vleugel) waar 

leerlingen van klas 1 en 2 de meeste lessen volgen. 

Zo is het voor jou als startende brugklasser mak-

kelijker om te wennen en op een prettige manier 

kennis te maken met het voortgezet onderwijs.

Tijdens de pauze blijf je op het schoolterrein. Valt 

een les uit? Dan wordt de docent vervangen door 

een onderwijsassistent of een andere collega. Je 

hebt dus geen tussenuren.

Keuzemogelijkheden
Wat vind je leuk? Waar ben je goed in? Waar wil 

je beter in worden? We vinden het belangrijk dat 

je zelf keuzes hebt en je kunt ontwikkelen in een 

richting die bij je past. Daarom reserveren we in 

het rooster tijd voor o.a. talentprogramma’s en 

flexuren.

Flexuren

Op onze school bepaal jij als leerling steeds 

meer zelf de inhoud van je eigen lesprogram-

ma. Flexuren zijn hier een belangrijk middel voor. 

Tijdens de flexuren kies je zelf met welk vak je aan 

de slag gaat. Dat kan een vak zijn waar je je meer in 

wilt verdiepen of waar je wel wat meer oefening in 

kunt gebruiken. Door zelf keuzes te maken – onder 

begeleiding van je coach - krijg je een actieve rol in 

je eigen leerproces, je wordt de regisseur van je 

eigen ‘leren’.

Talentprogramma’s

Er zijn verschillende talentprogramma’s op school 

waar je aan mee kunt doen. Waar kies jij voor?

Kunstlab

Tekenen, schilderen, fotograferen, grafisch 

ontwerpen of digitaal vormgeven. Creativi-

teit, spontaniteit en doen staan centraal op het 

kunstlab. Je maakt mooie dingen en er wordt 



aandacht besteed aan technieken en theorie. Het 

belangrijkste: lekker creatief bezig zijn!

Muziek

Ben je muzikaal of wil je je muziektalent ontdekken? 

Geef je dan op voor het talentprogramma muziek. 

Je krijgt les op verschillende muziekinstrumenten 

én je zingt samen met je medemuziekliefhebbers 

de sterren van de hemel.

Sportklas

Hou je van sporten en bewegen? Dan is de 

sportklas echt iets voor jou! In de sportklas leer je 

verschillende sporten kennen, samen met sport-

fanaten uit de andere brugklassen.

Wetenschapsoriëntatie

Ben jij nieuwsgierig naar de wereld om je heen? 

Wil je meer weten over wetenschappers en hun 

ontdekkingen? Wil je zelf onderzoek doen naar 

een onderwerp waar je interesse in hebt? We-

tenschapsoriëntatie is dan hét talentprogramma 

waar de wetenschapper in jou tot leven komt!

Schooltoneel/musical

Je staat graag op het podium om samen met een 

groep een fantastische musical of boeiend to-

neelstuk op te voeren? Of je wil jezelf uitdagen 

om samen met de toneelgroep iets moois neer te 

zetten? Doe dan mee met het schooltoneel!

Brugklas 

Lijster-

besstraat

Junior College
Iedere brugklasser start bij ons op de Lijster-

besstraat op het Junior College. Er zijn brugklas-

sen mavo, havo en vwo. Als nog niet zeker is welk 

niveau het beste bij je past, omdat je een dubbel 

advies krijgt van de basisschool, dan plaatsen 

we je in de klas van het hoogste niveau. Als er 

voldoende leerlingen zijn die een dubbel advies 

hebben gekregen dan maken we een dakpanklas 

mavo-havo en/of havo-vwo. 

 



Brugklas vwo: 

oriëntatie op klassieken

In de brugklas vwo, word je voorbereid op het gym-

nasium. In Steenwijkerland is RSG Tromp Meesters 

de enige school die dit aanbiedt. Op het gymnasium 

krijg je het vak ‘oriëntatie op de klassieken’. Na de 

brugklas vwo heb je twee keuzes. Je kiest voor klas 

2 gymnasium, waar je verder gaat met de klassie-

ke talen Grieks en Latijn. Of je kiest voor het athe-

neum, waar je deze talen niet in het pakket hebt.

Doorstromen naar ander niveau

Het is altijd mogelijk om na de brugklas door te 

stromen naar een ander niveau. We kijken altijd 

goed welke richting het beste bij je past, ook 

als dit anders is dan het advies waarmee je bent 

gestart. In het tweede jaar hebben we de klassen 

mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Onze niveaus
Mavo duurt vier jaar en bereidt jou voor op het 

middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Mavo is 

hetzelfde als voorbereidend middelbaar beroeps-

onderwijs (vmbo) theoretische leerweg. 

Na het tweede jaar kom je in de bovenbouw en 

kun je kiezen uit de volgende profielen:

- Zorg en welzijn

- Techniek

- Economie

- Groen

Havo betekent hoger algemeen voortgezet 

onderwijs. Deze opleiding duurt vijf jaar. Met het 

havo diploma op zak kun je naar het hoger be-

roepsonderwijs (hbo). In de bovenbouw kies je uit 

één van de volgende profielen:

- Cultuur & Maatschappij

- Economie & Maatschappij

- Natuur & Gezondheid

- Natuur & Techniek



Vwo betekent voorbereidend wetenschappe-

lijk onderwijs en deze opleiding duurt zes jaar. 

Na de eerste klas kies je voor het atheneum of 

het gymnasium. Op het gymnasium zitten naast 

de vakken die je op het atheneum krijgt ook de 

klassieke talen Grieks en Latijn in het vakkenpak-

ket. Met een vwo-diploma kun je naar de universi-

teit. De profielen waar je uit kunt kiezen dezelfde 

als die bij havo beschreven staan.akken in 

Digitaal werken
Veel van onze lessen bestaan uit digitale lesme-

thodes, een laptop is dan ook noodzakelijk. Deze 

kun je via school aanschaffen. Heb je al een laptop? 

Dan kun je die gebruiken als deze aan bepaalde 

eisen voldoet. Op onze website kun je vinden aan 

welke eisen een laptop moet voldoen. Daarnaast 

werken we ook met les- en werkboeken, bij een 

aantal vakken kun je zelf kiezen of je digitaal of uit 

een les- of werkboek wil werken en leren.

WAT KUN JE 

NOG MEER 

DOEN OP ONZE 

SCHOOL?

Internationaal/Unesco
RSG Tromp Meesters is een Unesco-oriëntatie-

school met internationale contacten. Dat houdt in 

dat we deel uitmaken van een wereldwijd netwerk 

van 20.000 scholen.

Je leert de wereld beter kennen

We brengen je in contact met leerlingen van 

scholen in het buitenland en ook kun je gebruik 

maken van deze contacten tijdens projecten en 

vragen stellen aan bedrijven, universiteiten en 

maatschappelijk en culturele instellingen die bij 

Unesco zijn aangesloten.

Les op onze Unesco-school betekent:

- Aandacht voor vrede, mensenrechten en we-

reldburgerschap

- Excursies, studiereizen en uitwisselingen

- Versterkt Talen Onderwijs (les in een vreemde 

taal, gegeven door native speakers)

- Mogelijkheid om extra taalprogramma’s te 

volgen in de bovenbouw



Doteas
Vind je het leuk om activiteiten te organiseren 

voor leerlingen en wil je meepraten over dingen 

die spelen in school? Onze leerlingenvereniging 

Doteas is actief op verschillende vlakken. Ze or-

ganiseert schoolfeesten en andere activiteiten in 

school. Zo is er bijvoorbeeld vlak voor de herfstva-

kantie een feest speciaal voor leerlingen van het 

Junior College. Er is ook een sportcommissie die 

toernooien, clinics en andere sportactiviteiten or-

ganiseert en er is een leerlingenraad die meepraat 

over zaken die leerlingen aangaan binnen de 

school.

Meesters in de kunst 
Meesters in de kunst is een talentenjacht die op 

de vrijdag voor de kerstvakantie wordt georgani-

seerd. Alle leerlingen kunnen hieraan meedoen 

en zich opgeven voor één van de volgende cate-

gorieën: zang, dans, instrumentaal, alles mag en 

tekenen.

Meesters in de kunst is al jaren een groot succes! 

Wat zo leuk is, is dat we de deelnemers vaak 

terugzien bij optredens in de wijde omgeving en 

ze regelmatig op het podium zien tijdens uitwis-

selingsweken. Zien we jou ook schitteren op het 

podium tijdens Meesters in de kunst?

EXTRA 

BEGELEIDING

Onze ateliers
Als je iets meer ondersteuning nodig hebt dan je 

coach je kan geven, dan kom je in aanmerking voor 

begeleiding in het OnderwijsAtelier of +Atelier.

Heb je bijvoorbeeld veel stress of sombere 

gedachten, een lichamelijke beperking, dyslexie 

of dyscalculie, ASS of AD(H)D dan kunnen de leer-

lingbegeleiders je helpen om je uitdaging aan te 

pakken. Ook leerlingen die langdurig afwezig 

zijn geweest hebben hier een plek waar ze weer 

kunnen wennen aan het ritme van school. Verder 

bieden we in de Ateliers een programma aan leer-

lingen die faalangst hebben en een sociale vaar-

digheids-/weerbaarheidstraining.



Rustpunt 
Het OnderwijsAtelier en +Atelier zijn aparte 

lokalen op school. Als je het in de pauzes te druk 

vindt in de aula en een rustpunt nodig hebt, dan 

mag je pauze houden in het OnderwijsAtelier.

Iedereen komt in aanmerking 

voor extra begeleiding

Op school hebben we een ondersteuningscoördi-

nator die met jou, je ouders/verzorgers en je coach 

bespreekt hoe we je het beste kunnen ondersteu-

nen, zodat je ondanks tegenslagen of beperkingen 

het beste uit jezelf haalt!

Meer informatie vind je op www.rsgtrompmees-

ters.nl. Of mail naar Ivonne Wessels als je vragen 

hebt of een afspraak wilt maken; 

i.r.wessels@rsgtrompmeesters.nl. Je kunt haar 

ook bellen: 0521 514 137.



LOCATIE STATIONSSTRAAT

Veilige leeromgeving
Je bent veel van je tijd op school en daarom is het 

belangrijk dat je je bij ons thuis voelt. Als het op 

school goed gaat, zul je na school ook prettig in je 

vel zitten. Wij vinden het belangrijk dat al onze leer-

lingen zich kunnen ontwikkelen op school én in het 

leven. Daarom is er tijdens de lessen veel aandacht 

voor elkaar. Een positieve sfeer in de klas is belang-

rijk: samen ben je een klas en iedereen hoort erbij.

Respect voor elkaar

Elkaar accepteren en respecteren, zijn ook be-

langrijke onderwerpen op school. Het is niet altijd 

makkelijk om te begrijpen wat een ander voelt 

of denkt of waarom iemand op een bepaalde 

manier reageert. Ook is het voor een klasgenoot 

of leraar niet altijd duidelijk wat jij voelt of denkt. 

Iedereen is anders en uniek en daarom besteden 

we voldoende aandacht aan elkaar leren begrijpen 

en respecteren.

Onderwijs

Praktijkonderwijs (PRO)
Praktijkonderwijs betekent ‘onderwijs op maat’ 

waarbij we samen kijken naar wat het beste bij 

jou past. De lessen worden gegeven in kleine 

groepen, met voldoende persoonlijke aandacht 

van de docent om jezelf te ontwikkelen. Op het 

praktijkonderwijs volg je jouw persoonlijke, eigen 

leerroute. De eigen leerroute wordt samen met 

jou en je ouders/verzorgers gekozen, zodat we 

ervoor zorgen dat deze écht bij jou past. Burger-

schap, Wonen, Werken en Vrije Tijd zijn thema’s 



waar naast de gewone lessen veel aandacht voor 

is, zodat je goed voorbereid en vol zelfvertrouwen 

van school gaat als je 18 jaar bent.

PRO stopt als je 18 bent

Praktijkonderwijs stopt wanneer je 18 jaar wordt 

en duurt dus niet een vast aantal jaren zoals bij-

voorbeeld het vmbo dat 4 jaar duurt. Als je 18 

bent krijg je een diploma praktijkonderwijs en de 

eventuele andere diploma’s en certificaten die je 

hebt gehaald. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

heftruckcertificaat, een certificaat horeca- en be-

dieningsassistent of een schoonmaakdiploma. Met 

een PRO-diploma op zak kun je doorstromen naar 

dagbesteding of gaan werken, een mbo-entree-

toets doen of starten op een opleiding op MBO 2 

niveau.

Begeleiding bij keuzes 

voor de toekomst

Bij het maken van een keuze wat te doen als je 

van school gaat krijg je begeleiding en worden 

de verschillende mogelijkheden die je hebt, goed 

uitgelegd en besproken met jou en je ouders/ver-

zorgers.

PLUS
Als je een leerachterstand hebt of je moeilijk kunt 

aanpassen in een groep of sociaal dan is onze 

PLUS-afdeling misschien voor jou geschikt. Dit 

onderwijs is voor leerlingen tussen de 11 en 18 jaar 

met uitdagingen zoals bijvoorbeeld hyperactiviteit 

(AD(H)D), autismeproblematiek, hechtingsproble-

men of angststoornissen. Maar ook leerproblemen 

zoals dyslexie of dyscalculie. Je haalt binnen PLUS 

een vmbo-diploma of een praktijkonderwijsdiplo-

ma.

Kleine groepen, 

persoonlijke aandacht

Bij PLUS krijg je onderwijs op maat, waarbij we 

samen kijken naar wat het beste bij jou past. De 

groepen zijn klein, met veel persoonlijke aandacht 

van de docent. We richten ons op jouw toekomst 

en kijken naar wat jij wél kunt en wat je wensen en 

mogelijkheden zijn voor later.



Wat kun je 
nog meer 

doen op 
school?

Sportklas
Ben je sportief of beweeg je gewoon graag? Dan 

is de sportklas vast iets voor jou! Met twee extra 

lesuren sport per week ben je volop in beweging. 

Je maakt kennis met verschillende bekende en 

minder bekende sporten zoals zeilen, surfen, 

honkbal, boksen, ijshockey en skiën. Word je hier 

enthousiast van? Meld je dan aan! De sportklas 

wordt gegeven in klas 1 en 2. 

Cultuurklas
Ben je creatief en wil je hier meer mee doen? Dan 

kun je je aanmelden voor de cultuurklas van de 

onderbouw. Hier ben je lekker creatief bezig en 

leer je verschillende kunstdisciplines kennen, zoals 

bijvoorbeeld graffiti, beeldhouwen, deelnemen in 

een band of koor, film en fotografie, theater en 

dans en werken aan een thema of voorstelling. Cul-

tuurklas is twee extra lesuren per week.

Maak een afspraak en kom langs!

Wil je meer weten over onze locatie Stationsstraat 

en pro en plus? Maak dan een afspraak voor een 

persoonlijk gesprek, dan kun je kennismaken en 

vertellen we jou en je ouders/verzorgers hoe dit 

onderwijs op maat eruitziet. 

Neem voor het praktijkonderwijs contact op met 

Ludo Bennen door hem een mailtje te sturen op 

r.l.bennen@rsgtrompmeesters.nl 

of bel naar 0521 512 220. 

Voor PLUS kun je contact opnemen met 

Guido Baks door hem een mailtje te sturen op 

g.d.j.baks@rsgtrompmeesters.nl. 

Je mag natuurlijk ook bellen naar 0521 521 401.


