
Middelharnis

Ouddorp 30 min.

Ooltgensplaat 22 min. Willemstad 52 min.

Numansdorp 32 min.

St. Philipsland 35 min.

Bruinisse 30 min.

St. Annaland 40 min.

www.rgomiddelharnis.nl

www.csgpm.nl

RGO Middelharnis en CSG Prins Maurits

Beroepscampus en gymnasium 
RGO, CSG Prins Maurits en Albeda werken samen aan 
de bouw van de Beroepscampus aan de Langeweg in 
Middelharnis (1e paal november 2019). Daar zorgen 
we vanaf 2020 voor een breed aanbod van kwalitatief 
hoogwaardig beroepsgericht onderwijs. Bovendien 
geven RGO en CSG Prins Maurits samen invulling aan 
het gymnasiumonderwijs op Goeree-Overflakkee, 
zodat we ook voor de gymnasiumleerling onderwijs 
dichtbij huis aan kunnen bieden.

Centrale ligging
Zowel de RGO als de CSG Prins Maurits zijn door de  
centrale ligging goed bereikbaar vanuit diverse  
regio’s.

 
www.rgomiddelharnis.nl

www.csgpm.nl

Samenwerken en verbindenBouwen, wonen & interieur (BWI)
Geïnteresseerd in timmeren, infrastructuur,  
metselen, schilderen, meubelmakerij en CAD  
tekenen? Hier leer je het vakmanschap en bouw je 
aan je toekomst met goede doorstroommogelijk- 
heden.

Dienstverlening & Producten (D&P)
Een verbluffend veelzijdig profiel! Hier leer je alle 
vaardigheden: digitaal ontwerpen, 3D tekenen, 
communiceren, presenteren én het organiseren van 
activiteiten. In dit profiel ben je creatief en maak je 
nieuwe producten. Knutselen, schilderen, tekenen? 
Het hoort er allemaal bij! 

Economie & Ondernemen (E&O)
Maak je eigen marketing en communicatieplan. Als 
een accountant zorg je ervoor dat je boekhouding op 
orde is en weet je jouw slimme handelsstrategieën zo 
in te zetten dat klanten niet meer om je heen kunnen. 
In dit profiel draait het om handel en gedreven onder-
nemerschap waarbij je de fijne kneepjes van het vak 
leert.  

Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Ben jij geïnteresseerd in lassen, solderen, metaal-
techniek, installatietechniek of elektrotechniek, maar 
ook in 3D tekenen, 3D printen en lasersnijden? Hier 
werk je aan je carrière in de techniek. Dit profiel sluit 
aan bij de eilandelijke ambitie en de vraag naar 
technische vakmensen.

Zorg & Welzijn (Z&W)
Met de verzorging die jij geeft kun je bijvoorbeeld 
werken in een ziekenhuis, een apotheek of verzor-
gingstehuis. Met je sportieve instelling help je  
anderen gezond te houden en geef je advies over  
voeding en gezondheidsvoorlichting. Jij weet wat 
uiterlijke verzorging is en als kapster of schoonheids-
specialiste kun je trots zeggen: “Wat ben je mooi!”

De Beroepscampus 
De Beroepscampus heeft als grote meerwaarde
dat de keuzemogelijkheden voor alle vmbo-leerlingen
worden uitgebreid. Zij kunnen kiezen uit acht
beroepsprofielen.

Leerlingen die op één van beide VO-scholen staan 
ingeschreven kunnen voor alle aangeboden
profielen op de Beroepscampus een diploma van
de eigen school halen.

Dankzij een intensieve samenwerking met het mbo, 
het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 
kunnen onze leerlingen een mooie doorlopende  
opleiding volgen en in de nabije toekomst een goede 
baan vinden op het eiland.  

Beroepscampus Zuid en Noord
De Beroepscampus Middelharnis wordt in twee fasen 
gebouwd: Eerst wordt ‘Nieuwbouw Zuid’ gebouwd. 
Hier zullen RGO, Albeda en het Techniek College 
Rotterdam onderwijs gaan geven. Na afronding van 
deze fase wordt ‘Nieuwbouw Noord’ gebouwd. In het 
noordelijke bouwdeel gaan RGO, CSG Prins Maurits, 
Bouwmensen Zuid-West en Lentiz samenwerken.

Sámen komen we verder!

Groen (GR)
Je leert hier de beste verzorging te geven aan plan-
ten en dieren, maar ook om groenten te verbouwen 
en daar lekkere producten mee te maken. Ook teel 
je (perk)planten in de kas of ben je aan het werk in 
de schooltuin. Kortom alle onderdelen van ‘Groen’ 
komen aan bod. De goene wereld begint bij jou!

Horeca en Bakkerij & Recreatie (HBR)
Ben je thuis enthousiast in de keuken en help je 
regelmatig mee bij het maken van lekkernijen? Kom 
dan kennismaken met de wereld van horeca, bakkerij, 
gastheerschap en recreatie. 

Mobiliteit & Transport (M&T)
In deze werkplaats staat het vol met auto’s en 
motoren. Hier kun je sleutelen, uitdeuken en 
repareren als een echte monteur en ontdek je de 
elektronische snufjes van elektromotoren. Wil je 
vrachtwagenchauffeur worden? Laad dan de  
vrachtwagen. Alles komt hier aan bod: van het 
repareren van een fiets, brommer of auto tot aan 
een vrachtwagen of landbouwmachine.

De 8 profielenDe 8 profielenDe BeroepscampusDe Beroepscampus

Beroepscampus in het kort:
 • Maar liefst acht beroepsprofielen
 • Doorlopende leerlijnen van vmbo tot mbo
 • Samenwerking met het bedrijfsleven
 • Ruimte voor start ups
 • Carrière in de regio

Vakmensen in opleiding
RGO, CSG Prins Maurits, Albeda, Lentiz. TCR en
Bouwmensen Zuid-West werken samen in De Beroeps-
campus aan de Langeweg in Middelharnis (oplevering 
januari 2021). Vmbo-leerlingen uit Goeree-Overflakkee 
én omliggende regio’s kunnen op De Beroepscampus 
kiezen uit acht beroepsprofielen.
Leerlingen die op één van beide VO-scholen staan
ingeschreven kunnen voor alle aangeboden profielen
op de Beroepscampus een diploma van de eigen 
school halen.
Dankzij een intensieve samenwerking met het mbo, 
het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 
kunnen leerlingen een mooie doorlopende opleiding 
volgen en in de nabije toekomst een goede baan
vinden op het eiland.

Bouwen, wonen & interieur (BWI)
Geïnteresseerd in timmeren, infrastructuur,
metselen, schilderen, meubelmakerij en CAD
tekenen? Hier leer je het vakmanschap en bouw
je aan je toekomst met goede doorstroom-
mogelijkheden.

Dienstverlening & Producten (D&P)
Een verbluffend veelzijdig profiel! Hier leer je alle 
vaardigheden: digitaal ontwerpen, 3D tekenen,
communiceren, presenteren én het organiseren van 
activiteiten. In dit profiel ben je creatief en maak je 
nieuwe producten. Knutselen, schilderen, tekenen? 
Het hoort er allemaal bij!

Economie & Ondernemen (E&O)
Maak je eigen marketing en communicatieplan. Je 
zorgt ervoor dat je boekhouding op orde is en weet
jouw slimme handelsstrategieën zo in te zetten dat 
klanten niet meer om je heen kunnen. In dit profiel 
draait het om handel en gedreven ondernemerschap 
waarbij je de fijne kneepjes van het vak leert.

Beroepscampus Zuid en Noord
De Beroepscampus Middelharnis wordt in twee fasen 
gebouwd: Eerst wordt ‘Nieuwbouw Zuid’ gebouwd. 
Hier zullen RGO, Albeda en het Techniek College
Rotterdam vanaf 1 januari 2021 onderwijs geven.
Na afronding van deze fase wordt ‘Nieuwbouw Noord’ 
gebouwd. In het noordelijke bouwdeel gaan RGO, CSG 
Prins Maurits, Bouwmensen Zuid-West en Lentiz
samenwerken.

Groen (GR)
Je leert hier de beste verzorging te geven aan planten
en dieren, maar ook om groenten te verbouwen en 
daar lekkere producten mee te maken. Ook teel je 
(perk)planten in de kas of je bent aan het werk in
de schooltuin. Kortom alle onderdelen van ‘Groen’ 
komen aan bod. De groene wereld begint bij jou!

Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Ben jij geïnteresseerd in lassen, solderen, metaal- 
techniek, installatietechniek of elektrotechniek, maar 
ook in 3D tekenen, 3D printen en lasersnijden? Hier 
werk je aan je carrière in de techniek. Dit profiel sluit 
aan bij de eilandelijke ambitie en de vraag naar
technische vakmensen.

Zorg & Welzijn (Z&W)
Met de verzorging die jij geeft kun je bijvoorbeeld
werken in een ziekenhuis, een apotheek of verzor-
gingstehuis. Met je sportieve instelling help je anderen 
gezond te blijven en geef je advies en voorlichting
over voeding en gezondheid. Jij weet wat uiterlijke 
verzorging is, bijvoorbeeld als kapster of schoon-
heidsspecialiste.

Horeca en Bakkerij & Recreatie (HBR)
Ben je thuis enthousiast in de keuken en help je
regelmatig mee bij het maken van lekkernijen?
Kom dan kennismaken met de wereld van horeca, 
bakkerij, gastheerschap en recreatie.

Mobiliteit & Transport (M&T)
In deze werkplaats staat het vol met auto’s en motoren. 
Hier kun je sleutelen, uitdeuken en repareren als een 
echte monteur en ontdek je de elektronische snufjes 
van elektromotoren. Wil je vrachtwagenchauffeur
worden? Laad dan de vrachtwagen. Alles komt hier 
aan bod: van het repareren van een fiets, brommer of 
auto tot aan een vrachtwagen of landbouwmachine.
 

Beroepscampus en gymnasium 
RGO, CSG Prins Maurits, Albeda, Lentiz, TCR,
Bouwmensen Zuid-West, regionale ondernemers
en de gemeente Goeree-Overflakkee werken samen
in De Beroepscampus. Daar zorgen we voor een
breed aanbod van kwalitatief hoogwaardig beroeps-
gericht onderwijs. Bovendien geven RGO en CSG
Prins Maurits samen invulling aan het gymnasium-
onderwijs op Goeree-Overflakkee, zodoende bieden
we ook voor de gymnasiumleerling onderwijs dichtbij
huis aan.

Centrale ligging 
Zowel de RGO als de CSG Prins Maurits zijn door de
centrale ligging goed bereikbaar vanuit diverse
regio’s.

Met maar liefst acht beroepsprofielen;
Met doorlopende leerlijnen vmbo tot mbo;
Waar vakmensen worden opgeleid;
Waar jouw carrière in de regio begint!



RGO Middelharnis

Kiezen voor de RGO betekent kiezen voor een brede 
scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo en vmbo.  
RGO staat voor goed openbaar onderwijs, in een 
veilige omgeving waar respect, tolerantie en ruimte 
voor diversiteit belangrijk zijn. We kennen onze 
leerlingen goed en leerlingen kennen elkaar. 
Het persoonlijk contact tussen school, ouders en 
leerlingen staat op de eerste plaats. 

De lessen
We werken met digitale leermiddelen én met gewone 
leerboeken. Onze lesuren duren 45 minuten. 
Daarnaast is er iedere dag een ‘flexuur’. Je kunt zelf 
meedenken over wat voor jou de beste manier is om 
dat  flexuur in te vullen. Je kunt dan bijvoorbeeld 
denken aan extra les of ondersteuning voor een 
bepaald vak of aan het volgen van een extra vak. 
 
RGO vwo - havo - mavo 
De RGO biedt modern en toekomst gericht onderwijs 
op alle niveaus. In de lessen wetenschapsoriëntatie 
(WON) maak je kennis met het doen van wetenschap-
pelijk onderzoek en leer je wetenschappelijke 
vaardigheden, die in het universitair onderwijs nodig 
zijn. Business en technology (gymnasium en vwo), 
ondernemen (havo en mavo) en Anglia-lessen (extra 
Engels voor alle niveaus) zijn belangrijke lessen in 
ons onderwijsaanbod. We bieden je sinds kort ook de 
mogelijkheid om vervroegd examen te doen in een 
bepaald vak of om examen te doen in een extra vak.

Internationalisering: school op een eiland, maar 
middenin de wereld
Wij willen dat onze leerlingen van alle niveaus 
kennismaken met andere culturen en samenwerken 
met leerlingen uit andere landen.  
Internationalisering is steeds meer verweven in ons 
onderwijs. Al een aantal jaren komt de RGO in 
aanmerking voor de subsidie vanuit het programma  
Erasmus+. Hierdoor kunnen we veel activiteiten op  
internationaal niveau voor onze leerlingen organi-
seren, zoals uitwisselingsweken met o.a. Frankrijk, 
Slowakije, Duitsland en Polen. Als Unesco-school 
werken we internationaal samen met scholen aan de 
Unesco-thema’s: vrede & mensenrechten, intercultu-
reel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. Op 
deze manier geven we je meer mee dan een diploma.

RGO vmbo
De RGO vmbo behoort tot één van de beste vmbo- 
scholen van Nederland (Elsevier). Je leert hier 
werken met hoofd, hart en handen. Ons vmbo is dan 
ook een goede keus voor degene die afwisseling wil 
tussen theorie en praktijk én wil doorgroeien naar het 
mbo en hbo. Je leert hier in een levensechte omgeving; 
theoretische kennis pas je direct in de praktijk toe. 

Leerwegen
In al onze beroepsprofielen kun je terecht met een 
basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte 
leerweg en gemengde leerweg. Ook leerlingen met 
ondersteunende onderwijsbehoeften zijn bij ons van 
harte welkom. De RGO vmbo biedt een breed aanbod 
vmbo aan in verschillende beroepsprofielen. Bij ons 
kun jij je talent verder ontwikkelen en aan je toekomst 
bouwen.
Bij de beschrijving van de Beroepscampus op de 
achterzijde van deze folder staan alle beroepsprofielen 
met een korte toelichting.

Speciale leerroute: Paardenklas 
Ben je paardenliefhebber? Doe dan twee uurtjes per 
week mee met de ‘Paardenklas’. Tijdens de praktijk- 
uren word je in de gelegenheid gesteld om praktijk-  
en paardrijlessen te volgen. Hoe leuk kan school zijn!
 

Skills Talents
Onze leerlingen behalen elk jaar op de ‘Skills Talents’ 
vele prijzen, dit zijn landelijke vakwedstrijden voor 
vmbo’ers. Ook jij kunt hier je talent laten zien en 
misschien word je, net als vele leerlingen van ons, 
Nederlands kampioen van een profiel!

RGO-locaties 
• RGO vwo - havo - mavo: Koningin Julianaweg
• RGO vmbo (gemengd, kaderberoeps en basis- 

beroeps): Langeweg en Schoolstraat. 
In 2020 zal het vmbo-onderwijs gegeven worden  
in een prachtig nieuwe Beroepscampus aan de 
Langeweg. 

CSG Prins Maurits

Speerpunten 

Identiteit 
Respect, aandacht, samen, vertrouwen, geloof… Deze 
woorden proberen we elke dag zichtbaar en voelbaar 
te maken in de school. 

Respect 
Binnen de PM sluiten we niemand uit. Als we 
activiteiten met elkaar ondernemen, dan moet het 
voor iedereen mogelijk zijn om daaraan mee te doen. 
Dit kan alleen als we onderling respect voor elkaar 
hebben. Als wij respect hebben voor elkaar, dan blijft 
de PM een veilige leerplek voor iedereen. 

Aandacht 
Aandacht is het mooiste dat we je op de PM willen 
geven, want alles wat aandacht krijgt groeit. 

Samen 
Zowel voor een vriend of vriendin, als voor je klasge-
noten ben je een naaste. Wanneer iemand het moeilijk 
heeft, probeer je als klas om iemand heen te staan. 
Zo trekken we samen met elkaar op. 

Vertrouwen 
Fouten maken mag, want iedereen maakt fouten. Als 
iemand een fout maakt praten we dat niet goed, maar 
we vergeven wel en we geven altijd een nieuwe kans. 

Geloof 
Onze basis is de Bijbel. Iedere dag lezen we met 
elkaar uit de Bijbel en bidden we met elkaar. De 
inhoud is leidend voor hoe we met elkaar omgaan. 

Onderwijsaanbod 

Praktijkonderwijs
Als je het tempo op school niet goed kunt bijbenen, 
kan het zijn dat je naar het Praktijkonderwijs gaat. 
In het Praktijkonderwijs krijg je naast taal en rekenen 
ook praktijk. Je kunt dan denken aan groen, techniek, 
zorg & welzijn en economie. Door de jaren heen ga je 
steeds meer stagelopen en werk je toe naar een baan 
of een vervolgopleiding. 

Vmbo
Kleine klassen en een persoonlijke mentor. Leer-
lingen op hun eigen niveau laten werken kan alleen 
als je ook op verschillende niveaus onderwijs geeft.  
Daarom zijn onze klassen nooit groter dan 20. En je 
mentor? Die denkt regelmatig met je mee over de 
volgende stap. 

sdfsdf

Mavo
Op de mavo krijg je het vak Dienstverlening & Produc-
ten. Je gaat door middel van opdrachten werken met 
de programma’s van Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint en Publisher) en je leert tegelijk vaardig-
heden als samenwerken, vergaderen, presenteren, 
organiseren en plannen. 

Havo
Je eigen mini-onderneming opzetten of een  
zelfontworpen huis bouwen, dit zijn opdrachten die 
worden uitgevoerd bij het vak project. De opdrachten 
komen bij een echte opdrachtgever vandaan. Je leert 
hierbij onderzoek doen, samenwerken, presenteren 
en allerlei andere vaardigheden. 

Vwo - gymnasium
Binnen het vwo krijg je naast alle ‘normale’ vakken 
ook modules aangeboden. Vier keer per jaar kun je 
zelf kiezen welke module je kiest. Bij de modules leer 
je net weer andere dingen. Zo kun je bijvoorbeeld 
leren hoe je 2-dimensionaal tekent, maar ook kun je 
jezelf verdiepen in de wereld van de fotografie.  

Wil je meer weten over alle buitenschoolse 
programma’s en kennismakingsactiviteiten van de 
RGO en de Prins Maurits? Ga dan naar:  
www.rgomiddelharnis.nl of www.csgpm.nl/groep8

Voorlichting en kennismaking met het VO
Het Samenwerkingsverband PO-VO organiseert 
voor leerlingen van groep 8 én ouders een aantal 
voorlichtingsavonden in Middelharnis, Ouddorp, 
Bruinisse en St. Annaland. Daarnaast organiseren 
de scholen zelf activiteiten waar groep 8-leerlingen 
kennis kunnen maken met het VO-onderwijs. 
In de onderstaande VO-agenda een overzicht van 
deze activiteiten.

Je groeit op de RGO
MAAK HET OOK MEE VO-agendaVO-agenda

Ma 23 september 2019
19.30 - 21.00 uur

Informatiebijeenkomst voor ouders van groep 8 
in De Staver in Sommelsdijk

Wo 25 september 2019
19.30 - 21.00 uur

Informatiebijeenkomst voor ouders van groep 8 
in de Dorpstienden in Ouddorp

Ma 30 september 2019
19.30 - 21.00 uur

Informatiebijeenkomst voor ouders van groep 8  
in De Vanger in Bruinisse

Ma 7 oktober 2019
19.30 - 21.00 uur

Informatiebijeenkomst voor ouders van groep 8 
in School met de Bijbel in Sint Annaland

Wo 9 oktober 2019
13.15 - 15.15 uur

Kennismakingsdag
voor leerlingen groep 8

Wo 6 november 2019
13.15 - 15.15 uur

Proefstuderen 
voor leerlingen groep 8

Ma 11 november 2019
19.30 - 21.30 uur

Informatieavond
voor ouders groep 8

Do 14 november 2019
Hele dag

VO-dag 
voor alle groep (7/)8 klassen

Vrij 15 november 2019
Hele dag

VO-dag 
voor alle groep (7/)8 klassen

Di 19 november 2019
19.00 - 20.45 uur

Informatieavond voor ouders  
& proeflessen voor leerlingen groep 8

Wo 20 november 2019
13.00 - 15.00 uur

Doemiddag voor leerlingen groep 8 
(start op de locatie Schoolstraat)

Vrij 22 november 2019
14.15 - 16.15 uur

Start masterclass
voor leerlingen groep 8

Wo 11 december 2019
13.15 - 15.15 uur

Proefstuderen 
voor leerlingen groep 8

Za 18 januari 2020
10.00 - 15.00 uur

Open Dag
voor ouders en leerlingen

Di 21 januari 2020
19.30 - 21.00 uur

Informatieavond
voor ouders groep 8

Di 28 januari 2020
19.00 - 20.45 uur

Informatieavond voor ouders  
& proeflessen voor leerlingen groep 8

Wo 29 januari 2020
13.00 - 15.00 uur

Doemiddag voor leerlingen groep 8 
(start op de locatie Schoolstraat)

Wo 29 januari 2020
13.15 - 15.15 uur

Kennismakingsdag
voor leerlingen groep 8

Ma 3 februari 2020
19.30 - 21.00 uur

Informatieavond voor ouders groep 8
(locatie Langeweg)

Wo 25 maart 2020
14.00 - 15.15 uur

Start English course
voor leerlingen groep 8
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Passend Voortgezet Onderwijs

GOEREE - OVERFLAKKEE

RGO Middelharnis

Kiezen voor de RGO betekent kiezen voor een brede 
scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo en vmbo.  
RGO staat voor goed openbaar onderwijs, in een 
veilige omgeving waar respect, tolerantie en ruimte 
voor diversiteit belangrijk zijn. We kennen onze 
leerlingen goed en leerlingen kennen elkaar. 
Het persoonlijk contact tussen school, ouders en 
leerlingen staat op de eerste plaats. 

De lessen
We werken met digitale leermiddelen én met gewone 
leerboeken. Onze lesuren duren 45 minuten. 
Daarnaast is er iedere dag een ‘flexuur’. Je kunt zelf 
meedenken over wat voor jou de beste manier is om 
dat  flexuur in te vullen. Je kunt dan bijvoorbeeld 
denken aan extra les of ondersteuning voor een 
bepaald vak of aan het volgen van een extra vak. 
 
RGO vwo - havo - mavo 
De RGO biedt modern en toekomst gericht onderwijs 
op alle niveaus. In de lessen wetenschapsoriëntatie 
(WON) maak je kennis met het doen van wetenschap-
pelijk onderzoek en leer je wetenschappelijke 
vaardigheden, die in het universitair onderwijs nodig 
zijn. Business en technology (gymnasium en vwo), 
ondernemen (havo en mavo) en Anglia-lessen (extra 
Engels voor alle niveaus) zijn belangrijke lessen in 
ons onderwijsaanbod. We bieden je sinds kort ook de 
mogelijkheid om vervroegd examen te doen in een 
bepaald vak of om examen te doen in een extra vak.

Internationalisering: school op een eiland, maar 
middenin de wereld
Wij willen dat onze leerlingen van alle niveaus 
kennismaken met andere culturen en samenwerken 
met leerlingen uit andere landen.  
Internationalisering is steeds meer verweven in ons 
onderwijs. Al een aantal jaren komt de RGO in 
aanmerking voor de subsidie vanuit het programma  
Erasmus+. Hierdoor kunnen we veel activiteiten op  
internationaal niveau voor onze leerlingen organi-
seren, zoals uitwisselingsweken met o.a. Frankrijk, 
Slowakije, Duitsland en Polen. Als Unesco-school 
werken we internationaal samen met scholen aan de 
Unesco-thema’s: vrede & mensenrechten, intercultu-
reel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. Op 
deze manier geven we je meer mee dan een diploma.

RGO vmbo
De RGO vmbo behoort tot één van de beste vmbo- 
scholen van Nederland (Elsevier). Je leert hier 
werken met hoofd, hart en handen. Ons vmbo is dan 
ook een goede keus voor degene die afwisseling wil 
tussen theorie en praktijk én wil doorgroeien naar het 
mbo en hbo. Je leert hier in een levensechte omgeving; 
theoretische kennis pas je direct in de praktijk toe. 

Leerwegen
In al onze beroepsprofielen kun je terecht met een 
basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte 
leerweg en gemengde leerweg. Ook leerlingen met 
ondersteunende onderwijsbehoeften zijn bij ons van 
harte welkom. De RGO vmbo biedt een breed aanbod 
vmbo aan in verschillende beroepsprofielen. Bij ons 
kun jij je talent verder ontwikkelen en aan je toekomst 
bouwen.
Bij de beschrijving van de Beroepscampus op de 
achterzijde van deze folder staan alle beroepsprofielen 
met een korte toelichting.

Speciale leerroute: Paardenklas 
Ben je paardenliefhebber? Doe dan twee uurtjes per 
week mee met de ‘Paardenklas’. Tijdens de praktijk- 
uren word je in de gelegenheid gesteld om praktijk-  
en paardrijlessen te volgen. Hoe leuk kan school zijn!
 

Skills Talents
Onze leerlingen behalen elk jaar op de ‘Skills Talents’ 
vele prijzen, dit zijn landelijke vakwedstrijden voor 
vmbo’ers. Ook jij kunt hier je talent laten zien en 
misschien word je, net als vele leerlingen van ons, 
Nederlands kampioen van een profiel!

RGO-locaties 
• RGO vwo - havo - mavo: Koningin Julianaweg
• RGO vmbo (gemengd, kaderberoeps en basis- 

beroeps): Langeweg en Schoolstraat. 
In 2020 zal het vmbo-onderwijs gegeven worden  
in een prachtig nieuwe Beroepscampus aan de 
Langeweg. 

CSG Prins Maurits

Speerpunten 

Identiteit 
Respect, aandacht, samen, vertrouwen, geloof… Deze 
woorden proberen we elke dag zichtbaar en voelbaar 
te maken in de school. 

Respect 
Binnen de PM sluiten we niemand uit. Als we 
activiteiten met elkaar ondernemen, dan moet het 
voor iedereen mogelijk zijn om daaraan mee te doen. 
Dit kan alleen als we onderling respect voor elkaar 
hebben. Als wij respect hebben voor elkaar, dan blijft 
de PM een veilige leerplek voor iedereen. 

Aandacht 
Aandacht is het mooiste dat we je op de PM willen 
geven, want alles wat aandacht krijgt groeit. 

Samen 
Zowel voor een vriend of vriendin, als voor je klasge-
noten ben je een naaste. Wanneer iemand het moeilijk 
heeft, probeer je als klas om iemand heen te staan. 
Zo trekken we samen met elkaar op. 

Vertrouwen 
Fouten maken mag, want iedereen maakt fouten. Als 
iemand een fout maakt praten we dat niet goed, maar 
we vergeven wel en we geven altijd een nieuwe kans. 

Geloof 
Onze basis is de Bijbel. Iedere dag lezen we met 
elkaar uit de Bijbel en bidden we met elkaar. De 
inhoud is leidend voor hoe we met elkaar omgaan. 

Onderwijsaanbod 

Praktijkonderwijs
Als je het tempo op school niet goed kunt bijbenen, 
kan het zijn dat je naar het Praktijkonderwijs gaat. 
In het Praktijkonderwijs krijg je naast taal en rekenen 
ook praktijk. Je kunt dan denken aan groen, techniek, 
zorg & welzijn en economie. Door de jaren heen ga je 
steeds meer stagelopen en werk je toe naar een baan 
of een vervolgopleiding. 

Vmbo
Kleine klassen en een persoonlijke mentor. Leer-
lingen op hun eigen niveau laten werken kan alleen 
als je ook op verschillende niveaus onderwijs geeft.  
Daarom zijn onze klassen nooit groter dan 20. En je 
mentor? Die denkt regelmatig met je mee over de 
volgende stap. 

sdfsdf

Mavo
Op de mavo krijg je het vak Dienstverlening & Produc-
ten. Je gaat door middel van opdrachten werken met 
de programma’s van Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint en Publisher) en je leert tegelijk vaardig-
heden als samenwerken, vergaderen, presenteren, 
organiseren en plannen. 

Havo
Je eigen mini-onderneming opzetten of een  
zelfontworpen huis bouwen, dit zijn opdrachten die 
worden uitgevoerd bij het vak project. De opdrachten 
komen bij een echte opdrachtgever vandaan. Je leert 
hierbij onderzoek doen, samenwerken, presenteren 
en allerlei andere vaardigheden. 

Vwo - gymnasium
Binnen het vwo krijg je naast alle ‘normale’ vakken 
ook modules aangeboden. Vier keer per jaar kun je 
zelf kiezen welke module je kiest. Bij de modules leer 
je net weer andere dingen. Zo kun je bijvoorbeeld 
leren hoe je 2-dimensionaal tekent, maar ook kun je 
jezelf verdiepen in de wereld van de fotografie.  

Wil je meer weten over alle buitenschoolse 
programma’s en kennismakingsactiviteiten van de 
RGO en de Prins Maurits? Ga dan naar:  
www.rgomiddelharnis.nl of www.csgpm.nl/groep8

Voorlichting en kennismaking met het VO
Het Samenwerkingsverband PO-VO organiseert 
voor leerlingen van groep 8 én ouders een aantal 
voorlichtingsavonden in Middelharnis, Ouddorp, 
Bruinisse en St. Annaland. Daarnaast organiseren 
de scholen zelf activiteiten waar groep 8-leerlingen 
kennis kunnen maken met het VO-onderwijs. 
In de onderstaande VO-agenda een overzicht van 
deze activiteiten.

Je groeit op de RGO
MAAK HET OOK MEE VO-agendaVO-agenda

Ma 23 september 2019
19.30 - 21.00 uur

Informatiebijeenkomst voor ouders van groep 8 
in De Staver in Sommelsdijk

Wo 25 september 2019
19.30 - 21.00 uur

Informatiebijeenkomst voor ouders van groep 8 
in de Dorpstienden in Ouddorp

Ma 30 september 2019
19.30 - 21.00 uur

Informatiebijeenkomst voor ouders van groep 8  
in De Vanger in Bruinisse

Ma 7 oktober 2019
19.30 - 21.00 uur

Informatiebijeenkomst voor ouders van groep 8 
in School met de Bijbel in Sint Annaland

Wo 9 oktober 2019
13.15 - 15.15 uur

Kennismakingsdag
voor leerlingen groep 8

Wo 6 november 2019
13.15 - 15.15 uur

Proefstuderen 
voor leerlingen groep 8

Ma 11 november 2019
19.30 - 21.30 uur

Informatieavond
voor ouders groep 8

Do 14 november 2019
Hele dag

VO-dag 
voor alle groep (7/)8 klassen

Vrij 15 november 2019
Hele dag

VO-dag 
voor alle groep (7/)8 klassen

Di 19 november 2019
19.00 - 20.45 uur

Informatieavond voor ouders  
& proeflessen voor leerlingen groep 8

Wo 20 november 2019
13.00 - 15.00 uur

Doemiddag voor leerlingen groep 8 
(start op de locatie Schoolstraat)

Vrij 22 november 2019
14.15 - 16.15 uur

Start masterclass
voor leerlingen groep 8

Wo 11 december 2019
13.15 - 15.15 uur

Proefstuderen 
voor leerlingen groep 8

Za 18 januari 2020
10.00 - 15.00 uur

Open Dag
voor ouders en leerlingen

Di 21 januari 2020
19.30 - 21.00 uur

Informatieavond
voor ouders groep 8

Di 28 januari 2020
19.00 - 20.45 uur

Informatieavond voor ouders  
& proeflessen voor leerlingen groep 8

Wo 29 januari 2020
13.00 - 15.00 uur

Doemiddag voor leerlingen groep 8 
(start op de locatie Schoolstraat)

Wo 29 januari 2020
13.15 - 15.15 uur

Kennismakingsdag
voor leerlingen groep 8

Ma 3 februari 2020
19.30 - 21.00 uur

Informatieavond voor ouders groep 8
(locatie Langeweg)

Wo 25 maart 2020
14.00 - 15.15 uur

Start English course
voor leerlingen groep 8
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Passend Voortgezet Onderwijs

GOEREE - OVERFLAKKEE

RGO Middelharnis

Kiezen voor de RGO betekent kiezen voor een brede 
scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo en vmbo.  
RGO staat voor goed openbaar onderwijs, in een 
veilige omgeving waar respect, tolerantie en ruimte 
voor diversiteit belangrijk zijn. We kennen onze 
leerlingen goed en leerlingen kennen elkaar. 
Het persoonlijk contact tussen school, ouders en 
leerlingen staat op de eerste plaats. 

De lessen
We werken met digitale leermiddelen én met gewone 
leerboeken. Onze lesuren duren 45 minuten. 
Daarnaast is er iedere dag een ‘flexuur’. Je kunt zelf 
meedenken over wat voor jou de beste manier is om 
dat  flexuur in te vullen. Je kunt dan bijvoorbeeld 
denken aan extra les of ondersteuning voor een 
bepaald vak of aan het volgen van een extra vak. 
 
RGO vwo - havo - mavo 
De RGO biedt modern en toekomst gericht onderwijs 
op alle niveaus. In de lessen wetenschapsoriëntatie 
(WON) maak je kennis met het doen van wetenschap-
pelijk onderzoek en leer je wetenschappelijke 
vaardigheden, die in het universitair onderwijs nodig 
zijn. Business en technology (gymnasium en vwo), 
ondernemen (havo en mavo) en Anglia-lessen (extra 
Engels voor alle niveaus) zijn belangrijke lessen in 
ons onderwijsaanbod. We bieden je sinds kort ook de 
mogelijkheid om vervroegd examen te doen in een 
bepaald vak of om examen te doen in een extra vak.

Internationalisering: school op een eiland, maar 
middenin de wereld
Wij willen dat onze leerlingen van alle niveaus 
kennismaken met andere culturen en samenwerken 
met leerlingen uit andere landen.  
Internationalisering is steeds meer verweven in ons 
onderwijs. Al een aantal jaren komt de RGO in 
aanmerking voor de subsidie vanuit het programma  
Erasmus+. Hierdoor kunnen we veel activiteiten op  
internationaal niveau voor onze leerlingen organi-
seren, zoals uitwisselingsweken met o.a. Frankrijk, 
Slowakije, Duitsland en Polen. Als Unesco-school 
werken we internationaal samen met scholen aan de 
Unesco-thema’s: vrede & mensenrechten, intercultu-
reel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. Op 
deze manier geven we je meer mee dan een diploma.

RGO vmbo
De RGO vmbo behoort tot één van de beste vmbo- 
scholen van Nederland (Elsevier). Je leert hier 
werken met hoofd, hart en handen. Ons vmbo is dan 
ook een goede keus voor degene die afwisseling wil 
tussen theorie en praktijk én wil doorgroeien naar het 
mbo en hbo. Je leert hier in een levensechte omgeving; 
theoretische kennis pas je direct in de praktijk toe. 

Leerwegen
In al onze beroepsprofielen kun je terecht met een 
basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte 
leerweg en gemengde leerweg. Ook leerlingen met 
ondersteunende onderwijsbehoeften zijn bij ons van 
harte welkom. De RGO vmbo biedt een breed aanbod 
vmbo aan in verschillende beroepsprofielen. Bij ons 
kun jij je talent verder ontwikkelen en aan je toekomst 
bouwen.
Bij de beschrijving van de Beroepscampus op de 
achterzijde van deze folder staan alle beroepsprofielen 
met een korte toelichting.

Speciale leerroute: Paardenklas 
Ben je paardenliefhebber? Doe dan twee uurtjes per 
week mee met de ‘Paardenklas’. Tijdens de praktijk- 
uren word je in de gelegenheid gesteld om praktijk-  
en paardrijlessen te volgen. Hoe leuk kan school zijn!
 

Skills Talents
Onze leerlingen behalen elk jaar op de ‘Skills Talents’ 
vele prijzen, dit zijn landelijke vakwedstrijden voor 
vmbo’ers. Ook jij kunt hier je talent laten zien en 
misschien word je, net als vele leerlingen van ons, 
Nederlands kampioen van een profiel!

RGO-locaties 
• RGO vwo - havo - mavo: Koningin Julianaweg
• RGO vmbo (gemengd, kaderberoeps en basis- 

beroeps): Langeweg en Schoolstraat. 
In 2020 zal het vmbo-onderwijs gegeven worden  
in een prachtig nieuwe Beroepscampus aan de 
Langeweg. 

CSG Prins Maurits

Speerpunten 

Identiteit 
Respect, aandacht, samen, vertrouwen, geloof… Deze 
woorden proberen we elke dag zichtbaar en voelbaar 
te maken in de school. 

Respect 
Binnen de PM sluiten we niemand uit. Als we 
activiteiten met elkaar ondernemen, dan moet het 
voor iedereen mogelijk zijn om daaraan mee te doen. 
Dit kan alleen als we onderling respect voor elkaar 
hebben. Als wij respect hebben voor elkaar, dan blijft 
de PM een veilige leerplek voor iedereen. 

Aandacht 
Aandacht is het mooiste dat we je op de PM willen 
geven, want alles wat aandacht krijgt groeit. 

Samen 
Zowel voor een vriend of vriendin, als voor je klasge-
noten ben je een naaste. Wanneer iemand het moeilijk 
heeft, probeer je als klas om iemand heen te staan. 
Zo trekken we samen met elkaar op. 

Vertrouwen 
Fouten maken mag, want iedereen maakt fouten. Als 
iemand een fout maakt praten we dat niet goed, maar 
we vergeven wel en we geven altijd een nieuwe kans. 

Geloof 
Onze basis is de Bijbel. Iedere dag lezen we met 
elkaar uit de Bijbel en bidden we met elkaar. De 
inhoud is leidend voor hoe we met elkaar omgaan. 

Onderwijsaanbod 

Praktijkonderwijs
Als je het tempo op school niet goed kunt bijbenen, 
kan het zijn dat je naar het Praktijkonderwijs gaat. 
In het Praktijkonderwijs krijg je naast taal en rekenen 
ook praktijk. Je kunt dan denken aan groen, techniek, 
zorg & welzijn en economie. Door de jaren heen ga je 
steeds meer stagelopen en werk je toe naar een baan 
of een vervolgopleiding. 

Vmbo
Kleine klassen en een persoonlijke mentor. Leer-
lingen op hun eigen niveau laten werken kan alleen 
als je ook op verschillende niveaus onderwijs geeft.  
Daarom zijn onze klassen nooit groter dan 20. En je 
mentor? Die denkt regelmatig met je mee over de 
volgende stap. 

sdfsdf

Mavo
Op de mavo krijg je het vak Dienstverlening & Produc-
ten. Je gaat door middel van opdrachten werken met 
de programma’s van Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint en Publisher) en je leert tegelijk vaardig-
heden als samenwerken, vergaderen, presenteren, 
organiseren en plannen. 

Havo
Je eigen mini-onderneming opzetten of een  
zelfontworpen huis bouwen, dit zijn opdrachten die 
worden uitgevoerd bij het vak project. De opdrachten 
komen bij een echte opdrachtgever vandaan. Je leert 
hierbij onderzoek doen, samenwerken, presenteren 
en allerlei andere vaardigheden. 

Vwo - gymnasium
Binnen het vwo krijg je naast alle ‘normale’ vakken 
ook modules aangeboden. Vier keer per jaar kun je 
zelf kiezen welke module je kiest. Bij de modules leer 
je net weer andere dingen. Zo kun je bijvoorbeeld 
leren hoe je 2-dimensionaal tekent, maar ook kun je 
jezelf verdiepen in de wereld van de fotografie.  

Wil je meer weten over alle buitenschoolse 
programma’s en kennismakingsactiviteiten van de 
RGO en de Prins Maurits? Ga dan naar:  
www.rgomiddelharnis.nl of www.csgpm.nl/groep8

Voorlichting en kennismaking met het VO
Het Samenwerkingsverband PO-VO organiseert 
voor leerlingen van groep 8 én ouders een aantal 
voorlichtingsavonden in Middelharnis, Ouddorp, 
Bruinisse en St. Annaland. Daarnaast organiseren 
de scholen zelf activiteiten waar groep 8-leerlingen 
kennis kunnen maken met het VO-onderwijs. 
In de onderstaande VO-agenda een overzicht van 
deze activiteiten.

Je groeit op de RGO
MAAK HET OOK MEE VO-agendaVO-agenda

Ma 23 september 2019
19.30 - 21.00 uur

Informatiebijeenkomst voor ouders van groep 8 
in De Staver in Sommelsdijk

Wo 25 september 2019
19.30 - 21.00 uur

Informatiebijeenkomst voor ouders van groep 8 
in de Dorpstienden in Ouddorp

Ma 30 september 2019
19.30 - 21.00 uur

Informatiebijeenkomst voor ouders van groep 8  
in De Vanger in Bruinisse

Ma 7 oktober 2019
19.30 - 21.00 uur

Informatiebijeenkomst voor ouders van groep 8 
in School met de Bijbel in Sint Annaland

Wo 9 oktober 2019
13.15 - 15.15 uur

Kennismakingsdag
voor leerlingen groep 8

Wo 6 november 2019
13.15 - 15.15 uur

Proefstuderen 
voor leerlingen groep 8

Ma 11 november 2019
19.30 - 21.30 uur

Informatieavond
voor ouders groep 8

Do 14 november 2019
Hele dag

VO-dag 
voor alle groep (7/)8 klassen

Vrij 15 november 2019
Hele dag

VO-dag 
voor alle groep (7/)8 klassen

Di 19 november 2019
19.00 - 20.45 uur

Informatieavond voor ouders  
& proeflessen voor leerlingen groep 8

Wo 20 november 2019
13.00 - 15.00 uur

Doemiddag voor leerlingen groep 8 
(start op de locatie Schoolstraat)

Vrij 22 november 2019
14.15 - 16.15 uur

Start masterclass
voor leerlingen groep 8

Wo 11 december 2019
13.15 - 15.15 uur

Proefstuderen 
voor leerlingen groep 8

Za 18 januari 2020
10.00 - 15.00 uur

Open Dag
voor ouders en leerlingen

Di 21 januari 2020
19.30 - 21.00 uur

Informatieavond
voor ouders groep 8

Di 28 januari 2020
19.00 - 20.45 uur

Informatieavond voor ouders  
& proeflessen voor leerlingen groep 8

Wo 29 januari 2020
13.00 - 15.00 uur

Doemiddag voor leerlingen groep 8 
(start op de locatie Schoolstraat)

Wo 29 januari 2020
13.15 - 15.15 uur

Kennismakingsdag
voor leerlingen groep 8

Ma 3 februari 2020
19.30 - 21.00 uur

Informatieavond voor ouders groep 8
(locatie Langeweg)

Wo 25 maart 2020
14.00 - 15.15 uur

Start English course
voor leerlingen groep 8
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Passend Voortgezet Onderwijs

GOEREE - OVERFLAKKEE

ons onderwijsaanbod. We bieden je de mogelijkheid 
vervroegd examen te doen in een bepaald vak of
examen te doen in een extra vak.

Vanaf januari 2021 zijn de onderwijsactiviteiten van 
Schoolstraat 11 verhuisd naar ‘De Beroepscampus - 
vakmensen in opleiding’ aan de Langeweg 107.

ONTMOET JE TOEKOMST

Praktijkonderwijs
Als je het tempo op school niet goed kunt bijbenen, kan het
zijn dat je naar het Praktijkonderwijs gaat. In het Praktijk-
onderwijs krijg je naast taal en rekenen ook praktijk. Je
kunt dan denken aan groen, techniek, zorg & welzijn en
economie. Door de jaren heen ga je steeds meer stage lopen
en werk je toe naar een baan of een vervolgopleiding.
 
Vmbo
Kleine klassen en een persoonlijke mentor. Vanaf dag 
één gaat het ons om jou te laten ontwikkelen tot een 
uitstekende vakman of vakvrouw. Dat is niet alleen leren 
uit de boeken maar ook praktijkervaring opdoen, want 
er is heel veel meer te ontdekken. Dat is kenmerkend 
voor het vmbo op de Prins Maurits. In het vmbo bereid 
je je voor op de profielen van de Beroepscampus. Je 
mentor helpt je hierbij stap voor stap. In het vmbo leren 
we van elkaar en leer je op je eigen tempo. Leerkrach-
ten geven daarom op verschillende niveaus les.
 
Mavo
Op de mavo krijg je het vak Dienstverlening en Producten.
In verschillende opdrachten ga je werken met de pro-
gramma’s  van Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint 
en Publisher) en je leert tegelijk vaardigheden als samen-
werken, vergaderen, presenteren, organiseren en plannen.
 
Havo
Je eigen mini-onderneming opzetten of een zelfont-
worpen huis bouwen, dit zijn opdrachten die worden 
uitgevoerd bij het vak project. De opdrachten komen 
bij een echte opdrachtgever vandaan.  Je leert hierbij 
onderzoek doen, samenwerken, presenteren en allerlei 
andere vaardigheden.
 
Technasium
Leerlingen op havo en vwo maken kennis met het 
technasium.  Bij dit vak staat Onderzoek & Ontwerpen 
centraal. Je werkt in teamverband aan vraagstukken en 
projecten in de techniek. Hier komt alles aan op creativi-
teit, organisatietalent en vermogen tot samenwerken.
 
Vwo en gymnasium
Op het vwo ga jij je verdiepen in de wereld om je heen 
en in de medemens. Je volgt een stevige vwo- of gym-
nasiumopleiding met daarnaast het Xplore-programma. 
Xplore is een wetenschappelijk en maatschappelijk 
aanbod waardoor de leerlingen hun talenten kunnen 
ontdekken en ontwikkelen.
 
Wil je meer weten over alle buitenschoolse programma’s
en kennismakingsactiviteiten van RGO en Prins Maurits?
Ga naar:  www.rgomiddelharnis.nl of www.csgpm.nl 
 

Onderwijs
CSG Prins Maurits is dé protestants-christelijke school 
voor leerlingen van Goeree-Overflakkee en omliggende
gebieden. De brede scholengemeenschap biedt alle 
schooltypen in het voortgezet onderwijs aan. We halen 
uit onze leerlingen wat er in zit. Onze examenresultaten 
zijn het bewijs: ze liggen boven het landelijk gemiddelde.
 
Identiteit
Respect, aandacht, samen, vertrouwen en geloof. Deze 
woorden proberen we elke dag zichtbaar en voelbaar te 
maken in de school.
 
Respect
Binnen de PM sluiten we niemand uit. Als we activiteiten 
met elkaar ondernemen, dan moet het voor iedereen
mogelijk zijn om daaraan mee te doen. Dit kan alleen
alswe onderling respect voor elkaar hebben. Als wij 
respect hebben voor elkaar, dan blijft de PM een veilige 
leerplek voor iedereen.
 
Aandacht
Aandacht is het mooiste dat we je op de PM willen geven, 
want alles wat aandacht krijgt, groeit.
 
Grenzen
De PM kijkt over grenzen. Je volgt niet alle lessen op 
school, maar ook erbuiten. Bijvoorbeeld door lessen 
te volgen op de Beroepscampus, of door een buiten-
schools project.
 
Creatief en sportief
Je kunt deelnemen aan een actieve cultuurclub, ver-
schillende schoolkoren of de vele sportactiviteiten. Je 
kunt zelfs examen doen in muziek, tekenen, handvaar-
digheid en Bewegen, Sport en Maatschappij op de PM.

VO-kalender  2020-2021
Met deze vo-kalender hopen wij u een duidelijk
overzicht te geven van informatieavonden en
kennismakingsdagen die de VO-scholen op
Goeree-Overflakkee in het komende schooljaar
organiseren. U bent van harte welkom!

VO-kalenderVO-kalender

RGO Middelharnis RGO Middelharnis CSG Prins Maurits

  vwo havo mavo vmbo vwo havo mavo vmbo

ma. 28 september Online informatiebijeenkomst waar de scholen samen vertegenwoordigd
19.30 - 21.00  uur zijn. Uitleg over het gehele  onderwijsaanbod en begeleiding op het voortgezet
  onderwijs. Presentatie en chatfunctie voor het stellen van vragen.
  meet.google.com/oqn-dwkx-yab 

wo. 7 oktober   ontdekmiddag voor
13.15 – 15.15 uur   leerlingen groep 8  

 wo. 4 november proeflessen voor
13.15 – 15.15 uur leerlingen groep 7/8
    
do. 12 november 

vr. 13 november 

wo. 25 november    ontdekmiddag
13:15 - 15:15   technasium en vmbo 

wo. 25 november    voorlichtingsavond ouders
19:15  - 21:15 uur   en verz. leerlingen groep 8

di. 17 november informatieavond ouders &  
19.00 – 20.45  uur proeflessen voor groep 7/8
   
wo. 25 november   doemiddag
13.00 – 15:00 uur  leerlingen groep 7/8
   start op Schoolstraat 

wo. 9 december proeflessen voor
13.15 – 15.15 uur leerlingen groep 7/8
     
vr. 8 januari    Start masterclass
14:15 – 16:00 uur   voor leerlingen groep 8

za. 16 januari 
10.00 – 15.00 uur 

di. 19 januari    voorlichtingsavond gym-
19:30 – 21:15 uur   nasium en technasium  
 
di. 26 januari informatieavond ouders  
19.00 – 20.45  uur & proeflessen groep 7/8   

wo. 27  januari  doemiddag
13.00 – 15:00 uur  leerlingen groep 7/8
   op de Beroepscampus 

wo. 27 januari    ontdekmiddag voor
13.15 – 15.15 uur   leerlingen van groep 8

ma. 1 februari  informatieavond voor
19.30 – 21.00 uur  ouders groep 7/8 op  
   de Beroepscampus 

wo. 17 feb    ontdekmiddag voor
13.30 – 15.15 uur   leerlingen van groep 8

di. 15 juni kennismaking nieuwe
19.00 – 20.15 uur brugklasleerlingen en
  ouders
  
di. 22 juni  kennismaking nieuwe
13.00 - 15.00 uur  brugklasleerlingen
    
di. 22 juni  informatieavond voor
19.30 - 20.30 uur  ouders/verzorgers van
   nwe brugklasleerlingen 

wo. 16 juni   kennismaking nieuwe
13.30 - 15.15 uur   brugklasleerlingen

  vwo havo mavo vmbo vwo havo mavo vmbo
  Kon. Julianaweg 54 Langeweg 107, Kon. Julianaweg 57
  www.rgomiddelharnis.nl Schoolstraat 11 www.csgpm.nl
   www.rgomiddelharnis.nl

VO-dag voor alle groep 8 klassen

 Open dag Open dag Open dag


