
Scholengemeenschap voor vmbo en mavo+ (met en zonder lwoo)

Haal het beste
uit jezelf
op Panta Rhei!

Eigentijdse vmbo en mavoopleidingen voor het werk van de toekomst
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kleinere 
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klassen en
klassen en

doorstroom
doorstroom
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Daarom kiezen voor Panta Rhei! 

• kleinschalig, veilig en gezellig
• goede begeleiding en ondersteuning
• hoog slagingspercentage (94,5% in 2019)
• docenten geven persoonlijke aandacht 
• veel keuzemogelijkheden in alle leerjaren
• kansen om te groeien naar een hoger 
 niveau
• leerwegondersteuning (lwoo) op alle 
 niveaus
• goede (digitale) voorzieningen
• gymlessen in moderne sporthal naast de 
 school
• in een rustige omgeving in Amstelveen 
• goed bereikbaar 



3

Panta Rhei, jouw school! 

Panta Rhei is een scholengemeenschap voor vmbo en mavo+ (met en 

zonder lwoo op alle niveaus) in Amstelveen. Vergeleken met andere 

scholen is Panta Rhei een kleine school, met ongeveer 650 leerlingen. 

Panta Rhei is een school waar iedere leerling welkom is, welke 

levensovertuiging, welk geloof of welke achtergrond je ook hebt.

We geven onze leerlingen vertrouwen, erkennen ze in wie ze zijn en 

stimuleren hen in wat ze willen bereiken. Daarbij hebben we oog voor 

jouw talenten, interesses en toekomstdromen.   

 

Wij hebben een mavo+ en kaderberoepsgerichte en basisberoeps-

gerichte vmbo-opleidingen. In de bovenbouw hebben we eigentijdse 

beroepsgerichte programma’s, die je goed voorbereiden op de 

maatschappij en de steeds veranderende arbeidsmarkt. 

Met je diploma van Panta Rhei kun je naar het mbo (middelbaar 

beroepsonderwijs) en met een mavo-diploma kun je ook naar de havo. 

Wij zijn trots op de resultaten van onze eindexamenleerlingen: over de 

laatste drie jaar is gemiddeld ruim 96 procent geslaagd!



Meer informatie

Kom naar onze open dagen! Je kunt dan met eigen ogen zien hoe mooi 

onze gebouwen zijn. Bekijk de presentaties van de verschillende vakken 

en proef de sfeer. Ook de lesjesmiddag geeft een goede indruk van onze 

school. Kijk voor de data op de achterzijde van deze brochure, of lees 

meer op onze website:         

               www.sgpantarhei.nl
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Kleinschalig en eigentijds

In onze twee eigentijdse gebouwen aan de Pandora 1 en 2 in Amstelveen 

krijg je modern onderwijs. We maken veel gebruik van computers 

en je krijgt toegang tot ons wifi-netwerk. Uiteraard werken we met 

een elektronische leeromgeving. In de sporthal naast de school (met 

klimmuur!) krijg je de gymlessen. 

Alle leerlingen krijgen zoveel mogelijk les in een eigen deel van de school. 

Ook heeft iedere klas een eigen mentor, een vaste groep leraren en een 

intern begeleider. Verder zijn er gescheiden pauzes voor de onderbouw 

en de bovenbouw. Zo kun je rustig en gezellig pauzeren.

De school is goed bereikbaar: vlakbij de Pandora zijn de haltes van drie 

buslijnen. Met tram 5 en 6 uit Amsterdam kun je ook dichtbij uitstappen.



5

De onderbouw

De onderbouw bestaat uit twee leerjaren en noemen we ook 

wel brugperiode. We hebben brugklassen in de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg en mavo+ klassen, soms met een 

combinatie van deze leerwegen. De keuze voor een leerweg heeft te 

maken met je manier van leren: meer praktisch (bbl) of meer gericht op 

theorie (kbl of mavo+). Iedere leerling volgt een leerweg die het beste bij 

hem of haar past. Bij de instroom wordt het advies van de basisschool 

gevolgd. In de onderbouw heb je de mogelijkheid om door te groeien 

naar een andere leerweg. Hoe dit werkt, lees je op pagina 7.

Je kunt bij ons binnen alle leerwegen leerwegondersteuning (lwoo) 

krijgen. Daarin zijn we bijzonder, want niet alle scholen doen dat. Met een 

lwoo-advies haal je bij ons gewoon je vmbo-diploma op je eigen niveau.
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Een tweedeklasser vertelt:

“Toen ik voor het eerst op Panta Rhei kwam, vond ik de school wel groot. 

Maar ik kreeg al snel vrienden en we gingen samen de school verkennen. 

Het is een heel stijlvol gebouw. De leukste plek vind ik het schoolplein, 

want daar zijn in de pauzes veel kinderen. Daar eten we en praten we. 

Dat is gewoon heel gezellig met elkaar.”
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Een eersteklasser vertelt:

“Aan het eind van de kennismakingsweek voelde ik me er eigenlijk al 

thuis. Ik nam meteen vriendinnen mee naar huis. Als je op de basisschool 

geen goede klik met de leraar had, zat je daar toch het hele jaar mee! 

Nee, dan die docenten hier, zo verschillend, de ene is héél streng, 

de andere is grappig. Maar in ieder geval is er voldoende afwisseling.”

Vakken en mentorlessen 

Je volgt in de onderbouw lessen in de vakken Nederlands, Engels, 

wiskunde/rekenen, biologie, mens en maatschappij, techniek, verzorging, 

beeldende vorming, muziek en lichamelijke oefening. Daarnaast krijg je 

in 2-kader/mavo en 2-mavo ook nog Duits. Tijdens mentorlessen krijg je 

onder andere les uit de methode Leefstijl, om goed met elkaar te leren 

omgaan. In het tweede leerjaar maak je bij Dienstverlening & Producten 

en techniek al kennis met de profielen van de bovenbouw. 
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Kansen om te groeien

Een van de kwaliteiten van Panta Rhei is het laten ‘groeien’ van 

de leerlingen. Hiermee bedoelen we dat ze na verloop van tijd een 

hoger niveau aankunnen. Als een leerling heel goede resultaten 

behaalt, bieden we extra stof aan. Als je bijvoorbeeld in klas 1 en 2 

de basisberoepsgerichte leerweg doet en je laat zien dat je de stof 

goed begrijpt, dan kan je met extra stof laten zien dat je misschien 

de kaderberoepsgerichte leerweg aankunt. Hetzelfde geldt voor de 

kaderberoepsgerichte leerweg: als je goed presteert, krijg je stof 

aangeboden voor de kader-mavo leerweg. 

Op Panta Rhei krijgen leerlingen de mogelijkheid om te groeien doordat:

- we kleine klassen hebben;

- we maatwerk bieden door persoonlijke aandacht te geven;

- we leerlingen echte kansen geven om naar een hoger niveau te gaan;

- we leerlingen ook laten leren door levensechte projectopdrachten.

Zo proberen we alles eruit te halen wat erin zit. 

In 2018-2019 behaalde bijna 1 op de 3 leerlingen bij ons een diploma op 

een hoger niveau dan hun startniveau op Panta Rhei. 

Een tweedeklasser vertelt:

“Mijn niveau was eerst basis/kader, maar ik ben nu gegroeid naar kader. 

Dat gaat makkelijk als je gewoon je best doet en netjes je huiswerk 

maakt. De leraren helpen je goed als je vragen hebt of iets niet begrijpt.”



Een moeder van een eersteklasser vertelt:

”De overstap naar Panta Rhei voelt heel erg goed. Ik vind het goed dat 

er veel leerlingen uit andere culturen op Panta Rhei zitten. Zo heeft mijn 

dochter een vriendinnetje dat Egyptisch/Spaans is. Ze leert daardoor ook 

iets over die culturele achtergrond. Nou, dat is hartstikke leuk!”

Mavo+ in de onderbouw

Voor leerlingen in leerjaar 1 en 2 die het mavo-niveau aankunnen, 

hebben wij de mavo+ klas. Leerlingen in deze klas worden meer en 

anders uitgedaagd en leren om zelfstandig te werken. In de mavo+ klas 

werken leerlingen aan ‘levensechte’ opdrachten die gericht zijn op het 

ontwikkelen van de volgende vaardigheden: onderzoeken, ondernemen, 

organiseren en presenteren. Doordat wij leerlingen in onze mavo+ in 

kleine klassen plaatsen, kunnen wij ze veel persoonlijke aandacht geven. 

Zo helpen wij ze om alles uit zichzelf te halen. 

Het komt in de praktijk nogal eens voor dat onze leerlingen van kader- 

naar mavo-niveau groeien, of van de mavo+ mogen doorstromen naar de 

havo. Voor leerlingen die na het tweede leerjaar voldoen aan de criteria 

van de havo, is er een overeenkomst met het Hermann Wesselink College 

in Amstelveen over plaatsing van deze leerlingen in havo-3. 
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Profielprogramma’s

Heb jij een bijzonder talent of een speciale interesse? Daarvoor 

hebben we in de onderbouw de profielprogramma’s expressie, 

game & technologie, koken en sport. Leerlingen hebben één dagdeel 

per week les in het gekozen profielprogramma en zitten voor die uren bij 

elkaar. Voor de andere lessen zitten ze in hun eigen klas. Verder krijgen ze 

net zoveel lessen in vakken als Nederlands, wiskunde/rekenen, Engels, 

biologie en mens & maatschappij als iedere andere leerling. Leerlingen 

die geen profielprogramma kiezen, krijgen dat dagdeel extra projecten. 

Op de volgende pagina’s lees je meer over wat je in deze programma’s 

leert en voor wie ze geschikt zijn. 

Voor de profielprogramma’s geldt een extra bijdrage van €50,- per 

leerjaar voor bijvoorbeeld werkmaterialen, kleding, reis- en entreekosten 

(€90,- extra voor sportkleding voor het profielprogramma sport in klas 1). 

Nadat jij je hebt aangemeld voor onze school, word je uitgenodigd voor 

een kennismakingsdag. 

Een eersteklasser vertelt: 

“Het is een strenge school, maar goed streng. Er wordt op je gelet, maar 

daardoor voel ik me veilig. De school is ook niet zo groot. Hierdoor ken 

ik bijna alle docenten, ook als ik geen les van ze heb. Ik ben blij dat ik op 

Panta Rhei zit.” 

99
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Expressie

Heb je talent voor expressie, of belangstelling voor kunst, cultuur, muziek, 

drama en/of dans? Wil je leren presenteren, organiseren, onderzoeken en 

begeleiden? Dan is het profielprogramma expressie echt iets voor jou! 

In het profielprogramma expressie krijg je extra lessen in alles wat maar 

met expressie te maken heeft: beeldende vorming, fotografie, muziek, 

dans, drama, schilderen, etc. Je krijgt bijzondere workshops en bezoekt 

zo nu en dan een museum of voorstelling. Ook ga je zelf een voorstelling 

voorbereiden en opvoeren. 

Een moeder van een eersteklasser vertelt:

”Het profielprogramma expressie is voor mijn dochter een schot in de 

roos! Ze was altijd al bezig met muziek, zang en dans. Het is erg leuk voor 

haar om met kinderen in de klas te zitten die ook creatief zijn. Doordat ze 

nu op school iets met haar hobby kan doen, heeft ze veel meer plezier in 

het leren!”
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Game & Technologie

Ben jij gek op gadgets, games en andere technische hoogstandjes? 

Kijk je bijvoorbeeld graag naar Discovery Channel? Wil je graag weten 

hoe alles om je heen werkt en ben je benieuwd naar de wereld van de 

toekomst? Dan is het profielprogramma game & technologie echt iets 

voor jou! In het profielprogramma game & technologie krijg je extra 

lessen in alles wat met techniek en technologie te maken heeft. Je leert 

dan dus niet alleen een eenvoudige game te maken, maar misschien 

ook een website, en je gaat verschillende technische producten met je 

handen maken. Ook leer je te ontdekken en te onderzoeken.

Een docent over het profielprogramma game & technologie:

“De wereld om ons heen is boordevol moderne technologie. 

Computergames, gadgets en technische snufjes zijn niet meer weg te 

denken. Bij dit profielprogramma dagen we leerlingen uit om zichzelf op 

technologisch gebied te ontwikkelen. En we maken ze ook bewust van de 

wat minder bekende specialisaties en beroepen.”
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Een docent over het profielprogramma koken:

“Al jaren merken we dat leerlingen veel plezier hebben in onze kook- 

en baklessen. Omdat leren leuker wordt als je iets met je interesses 

kunt doen, is er het profielprogramma koken. Onze keuken is heel 

professioneel. In twee jaar kunnen leerlingen bij het profielprogramma 

koken ontdekken of de culinaire wereld iets voor hen is.”
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Koken 

Vind jij het leuk om te koken en/of bakken en heb je er al een beetje 

ervaring mee? Hou je van lekker eten en steek je graag de handen uit de 

mouwen in de keuken? Wil je allerlei kooktechnieken leren, hygiënisch 

leren werken, presenteren en organiseren? Dan is het profielprogramma 

koken echt iets voor jou! 

Bij het profielprogramma koken krijg je extra lessen in allerlei kook- en 

baktechnieken. Je leert daarbij veel over (gezonde) voeding, je leert 

recepten goed te lezen en uit te voeren, gerechten op te maken en te 

presenteren en uiteindelijk ook tafels mooi te dekken en gerechten te 

serveren. 
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Heb jij sporttalent? Of ben je in elk geval heel erg geïnteresseerd in 

sport? Wil je leren wedstrijden organiseren en coachen en vind je het leuk 

om samen te werken? Meld je dan aan voor ons profielprogramma sport. 

Bij het profielprogramma sport krijg je extra sport aangeboden. Dit zijn 

niet dezelfde gymlessen die andere leerlingen krijgen; er wordt meer van 

je verwacht en je krijgt ook bijzondere sporten aangeboden. Natuurlijk 

speel je sporten als voetbal en basketbal, maar er wordt bijvoorbeeld ook 

aandacht besteed aan zwemmen en zelfverdedigingssporten. Ook leer je 

allerlei kunsten uit te halen op de toestellen. Misschien word jij wel één 

van die geluksvogels die een middag gaan schaatsen of een workshop 

krijgen om allerlei dope tricks te leren op een BMX! 

Een eerstejaars leerling uit het profielprogramma sport vertelt:

“De juf op de basisschool zei altijd al: ‘Jij moet echt iets met sport gaan 

doen.’ Ik wilde heel graag naar het profielprogramma sport, want ik wil 

later gymjuf worden. Ik herinner me nog goed hoe blij ik was toen ik 

hoorde dat ik was toegelaten.”

13

P
R

O
FIELP

R
O

G
R

A
M

M
A

’S



Een tweedeklasser vertelt: 

“Ik reis elke dag drie kwartier van het stadsdeel Zeeburg naar Panta Rhei. 

Vorig jaar zat ik op een andere school. Daar kon ik niet goed meekomen, 

omdat het systeem niets voor me was. Op Panta Rhei kan ik nu prima 

bijblijven en mijn rapportcijfers zien er goed uit.”

Projecten

Alle leerlingen hebben drie projectweken per jaar. Zo is er een project 

over onderdrukking en vrijheid, een project over relaties en een project 

over andere culturen. Het eerste project dat je in de eerste klas krijgt, 

gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Daarin besteden we ook 

veel aandacht aan (cyber)pesten. Tijdens projectweken krijg je geen les 

in de normale vakken, maar leer je op een heel andere manier. Je werkt 

veel samen in groepjes en doet veel op de computer. Ook ga je eropuit, 

bijvoorbeeld naar het zwembad of naar een museum. 

We beginnen in de onderbouw met projecten, omdat je in de bovenbouw 

heel vaak op deze manier samen zult leren, bijvoorbeeld op de 

leerpleinen. Ook in je vervolgopleiding, na onze school, wordt vaak op 

deze manier gewerkt. 

Leerlingen die geen profielprogramma gekozen hebben, hebben een 

dagdeel extra om aan projecten te werken. Bijvoorbeeld projecten over 

verschillende thema’s op het gebied van biologie, mens en maatschappij 

en voedingsleer. 
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Op weg naar de bovenbouw

In de loop van klas twee kies je, behalve wanneer je naar onze mavo+ 

gaat, een profiel voor het derde leerjaar. Naast het profiel krijg je in klas 3 

net als in de onderbouw ook nog een aantal algemene vakken.

Natuurlijk begeleiden we je op school bij je keuze. In de tweede klas 

wordt er veel tijd aan besteed tijdens de mentorlessen. Je ontdekt dan 

je interesses en talenten en wat er goed bij je past. Daarover voer je ook 

gesprekken met de mentor.

Ook krijg je in de tweede klas lessen waarin je al een beetje een idee 

krijgt hoe er in de bovenbouw wordt gewerkt en waar de profielen waaruit 

je kunt kiezen over gaan. Je gaat op bezoek in de bovenbouw om daar 

met eigen ogen te zien waar je uit kunt kiezen.

Een vader van een tweedeklasser vertelt:

“Tijdens een ouderavond presenteerde Panta Rhei de nieuwe 

beroepsgerichte programma’s. Er was een handig filmpje gemaakt over 

alle keuzemogelijkheden. Best ingewikkeld, maar duidelijk uitgelegd. Het 

is belangrijk om je hier als ouders in te verdiepen, want dan kun je je kind 

goed helpen om een passende opleiding te kiezen.”
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Een derdeklasser vertelt: 

“Vorig jaar kregen we opdrachten om te kijken wat we leuk vinden en 

waar we goed in zijn. Dat hielp mij om te kiezen voor een profiel dat bij 

mij past. Ik doe nu veel praktische opdrachten. Daardoor weet ik al iets 

beter welke beroepen ik hiermee kan gaan doen. Dat zijn er zoveel meer 

dan ik eerst dacht!”

Beroepsgerichte programma’s

Je start in klas 3 van de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte 

leerweg met een profiel en daarna volg je een beroepsgericht 

programma. Een beroepsgericht programma bestaat uit vier 

keuzevakken.  

We hebben een ruim programma-aanbod, zodat er altijd wel een 

programma is dat bij je past. Zo zijn er bijvoorbeeld programma’s waarin 

je veel leert over moderne technologie en programma’s waarin je veel 

met de computer werkt. Bij andere programma’s maak je producten en 

werk je veel met gereedschappen. Maar ook als je graag kookt of juist 

graag met mensen werkt, of misschien wel de droom hebt om later een 

onderneming te beginnen is er zeker een programma voor je bij. 

Als je in klas 3 zit, krijgen jij en je ouders meer informatie over de 

verschillende mogelijkheden voor klas 4. Bij al onze opleidingen leer je de 

vaardigheden die je nodig hebt voor het mbo en de steeds veranderende 

arbeidsmarkt. 
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Mavo+ bovenbouw

Als je in de onderbouw in de mavo+ klas zit of kaderniveau doet en laat 

zien dat je het mavo-niveau aankunt, ga je naar de mavo+ (theoretische 

leerweg) in leerjaar 3. Je kiest dan geen profiel en beroepsgericht 

programma, maar krijgt naast de reguliere vakken een plusprogramma 

waarmee wij je voorbereiden op het vervolgonderwijs en de meest 

uitdagende banen van de toekomst. Je neemt deel aan projecten waarin 

je verschillende werelden verkent waarin technologie wordt toegepast, 

bijvoorbeeld over zelfsturende auto’s, duurzaamheid en robotica. Ook 

smartphones, ICT en mediawijsheid krijgen volop aandacht. In het 

ondernemersproject Day for Change zet je met een microkrediet je eigen 

bedrijfje op. De vaardigheden onderzoeken, ondernemen, organiseren en 

presenteren komen regelmatig aan de orde. Tijdens de jaarlijkse 

Amstelveense vmbo-debatwedstrijd ga je samen met je team in debat 

met leerlingen van andere vmbo-scholen. Ter voorbereiding krijg je 

trainingen van het Nederlands Debat Instituut. 

Vergeleken met andere scholen hebben wij binnen onze 

mavo-opleiding kleine klassen. 

Daardoor kunnen we je extra 

goed begeleiden. Met een 

mavo-diploma van Panta Rhei 

kun je naar mbo-niveau 4 of naar 

de havo. Er zijn duidelijke 

afspraken met andere VO-

scholen in Amstelland over een 

mogelijke doorstroom naar de 

havo.

17

Een mavo+ leerling vertelt: 

“Panta Rhei biedt voor alle vakken examentrainingen aan. Eigen docenten 

en hbo-studenten geven extra uitleg over de examenstof. Ik sta er redelijk 

voor en hoef niet voor alle vakken examentrainingen te doen. Maar het 

is fijn om extra te oefenen, dat verheldert. Je kunt nooit teveel geleerd 

hebben!” 
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Leuke dingen

Op Panta Rhei hebben we voor alle leerjaren een aantal keer per jaar 

leuke activiteiten, zoals een sportdag of -activiteit (bijvoorbeeld bowlen, 

schaatsen of een kerstcross), een theater-/cultuurdag en mentoruitjes. 

Ook worden er schoolfeesten georganiseerd voor de onderbouw en voor 

de bovenbouw. Voor de kerstvakantie heeft elke klas een kerstviering bij 

de eigen mentor. 

Een moeder van een eersteklasser vertelt:

“Voor mijn zoon lag het niveau op de basisschool erg hoog. We zagen 

dan ook wel een beetje op tegen de overgang naar de ‘grote school’. 

Door de persoonlijke begeleiding van zijn mentor en de docenten viel 

het uiteindelijk erg mee. Door zijn goede resultaten is zijn eigenwaarde 

enorm gestegen.”
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Excursies en werkweek

We organiseren regelmatig excursies die te maken hebben met het 

lesprogramma. Tijdens een excursie leer je op een heel andere manier. 

Zo maken we ons onderwijs praktisch en uitdagend. 

Alle eersteklassers gaan aan het begin van het jaar op werkweek om 

elkaar beter te leren kennen. Ook aan het begin van klas 3, wanneer de 

klassen opnieuw gevormd zijn, is er een werkweek zodat de leerlingen 

en de mentor elkaar sneller leren kennen. 

Je mening geven

Op Panta Rhei vinden wij het belangrijk dat leerlingen kunnen meepraten 

over zaken die zij belangrijk vinden. Daarom kunnen leerlingen een 

paar keer per schooljaar met de directie in gesprek. In zogeheten 

‘lunchgesprekken’ kan de directie met onderwerpen komen, maar 

als leerling kan je ook zelf onderwerpen aansnijden. Bijvoorbeeld 

schoolfeesten, maar ook het huiswerk of het assortiment in de kantine.



Scholengemeenschap voor vmbo/mavo+ (met en zonder lwoo)

Nieuwsgierig naar Panta Rhei?

Het is belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de school die je kiest. 

Wij nodigen jou en je ouders daarom van harte uit om bij ons te komen 

kijken. 

Op de open dagen kun je de sfeer komen proeven en zijn er activiteiten 

die je een indruk geven van de vakken die je bij ons krijgt. Tijdens de 

lesjesmiddag kunnen leerlingen in groep 8 korte proeflessen volgen. 

Heb je na die tijd nog vragen, wil je een rondleiding krijgen of jezelf 

inschrijven, dan kan dat tijdens de inschrijfmomenten (aanmelden is 

niet nodig). Ook leerlingen in klas 1, 2 en 3 van andere scholen voor 

voortgezet onderwijs die overwegen over te stappen naar Panta Rhei, 

zijn op alle inschrijfmomenten van harte welkom.
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Pandora 1-2

1183 KK  Amstelveen

T 020 503 21 21 

Postbus 590

1180 AN  Amstelveen

E info@sgpantarhei.nl

I www.sgpantarhei.nl

Inschrijfmomenten* Wanneer in 2020

Meet & Greet woensdag 15 januari 14.15-16.45 uur

Open avond vrijdag 31 januari 18-21 uur

Open dag zaterdag 1 februari 11-14 uur

Lesjesmiddag
woensdag 12 februari 13.30-16.30 uur 
(programma start om 14.00 uur)

Inschrijfmoment woensdag 4 maart 16-19 uur

Inschrijfmoment woensdag 11 maart 16-19 uur

*Overige inschrijfmomenten op schooldagen tussen 9.30 en 16.00 uur. 

Als je vragen hebt of een rondleiding wilt, maak dan van tevoren even 

een afspraak (020-5032124). Dan zorgen we dat we de tijd voor je 

kunnen nemen.


