
Ontdek deOntdek de
leukste schoolleukste school
voor vmbo,voor vmbo,
mavo+ en ISKmavo+ en ISK
in Amstelveenin Amstelveen

Welkom op Panta Rhei! 

Bekijk onze groep 8-activiteiten op:
sgpantarhei.nl/opendag

• Fijne sfeer• Fijne sfeer
• Kleinere groepen• Kleinere groepen
• Leren door doen• Leren door doen
• Veel keuzemogelijkheden• Veel keuzemogelijkheden
• Kansen op groei• Kansen op groei
• Hoog slagingspercentage• Hoog slagingspercentage
• Goed bereikbaar• Goed bereikbaar
• Eigen sportfaciliteiten• Eigen sportfaciliteiten

Of scan de 
QR-code

Waarom kiezen Waarom kiezen 

voor Panta Rhei?voor Panta Rhei?

Pandora 1 - 2  
1183 KK Amstelveen  
T 020 503 21 21
I www.sgpantarhei.nl

Scholengemeenschap voor vmbo, mavo+ en ISK

Groeien
Door onze persoonlijke aandacht komt het 
vaak voor dat leerlingen doorstromen naar 
een andere leerweg, van basis naar kader, 
van kader naar mavo of van mavo naar havo. 

Haal het beste uit jezelf!

Mavo+
Onze mavo+ heeft kleinere klassen dan een 
gemiddelde mavo. Je krijgt er persoonlijke 
aandacht en goede begeleiding. Het onderwijs-
programma is praktijkgericht en biedt veel 
buitenschoolse activiteiten. 
Voor mavo+ leerlingen in de onderbouw die het 
havo-niveau hebben behaald, is doorstroom 
naar de havo mogelijk. Je kunt natuurlijk ook 
doorstromen naar de mavo+ in onze boven-
bouw. Daar krijg je een beroepsgericht keuze-
vak, een aantal projecten en kun je deelnemen 
aan de jongerenrechtbank.
Meer info op sgpantarhei.nl/mavo
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Jouw nieuwe school
Als je je inschrijft voor onze 
school, maak je voor de 
zomervakantie al kennis met 
je nieuwe klas. Na de vakantie 
starten we met een introductie-
programma zodat je snel je 
klasgenoten leert kennen. 
Elke klas heeft een eigen 
mentor, van wie je twee keer 
per week les hebt.

Technologie & Toepassing
Alle leerlingen in de onderbouw krijgen het 
vak Technologie & Toepassing. Ontdekken,  
onderzoeken en ontwikkelen staan hier centraal.  

Je werkt samen aan echte opdrachten uit het 
bedrijfsleven, die door een opdrachtgever 
beoordeeld worden. Omdat technologie overal 
te vinden is, is de kans groot dat je ontdekt dat 
deze boeiende wereld ook jou aanspreekt!  

In onze onderbouw 
kiezen leerlingen  
naast het gewone 
lesprogramma zelf een  
plusprofiel. Ze krijgen 
dan een dagdeel per 
week les in het gekozen 
plusprofiel en zitten  
voor die uren bij elkaar. 
Er is keuze uit expressie, 
game & technologie,  
koken of sport: net  
wat er bij je past! 

vmbo-basis

vmbo-kader

vmbo-theoretisch

ISK

Alle mogelijkheden 
op Panta Rhei:

Internationale  
Schakelklas

Kies jouw plusprofiel! 

Klaar voor je toekomst in de 21e eeuw
Voor de bovenbouw kun je naast de mavo+ 
kiezen uit de vmbo-profielen PIE (Produceren, 
Installeren & Energie) en Dienstverlening &  
Producten. Welke richting je ook kiest, we geven 
je veel praktische opdrachten, zodat je kunt leren 
door te doen. Zo ontwikkel je vaardigheden die je 
nodig hebt als wereldburger van de 21e eeuw. 

21e eeuwse vaardigheden:  
communiceren, samenwerken, omgaan

met ICT, problemen oplossen, kritisch denken,  
creativiteit, sociale en culturele vaardigheden

Panta Rhei investeert veel in moderne faciliteiten 
en goede contacten met het bedrijfsleven en  
het mbo. De keuzevakken in het vierde leerjaar 
vinden zoveel mogelijk plaats in de praktijk 
buiten de school. 

Panta Rhei is een kleinschalige school 
voor vmbo-b/k/t en ISK  

Wij hebben oog voor jouw talenten en 
stimuleren je om het beste uit jezelf te 
halen. Wij geloven in leren door doen. 
Door praktische opdrachten leer je veel 
en ontdek je waar je goed in bent. Met 
je diploma van Panta Rhei kun je alle 
kanten op in het mbo en met een 
mavo-diploma kun je ook naar de havo.

#expressie

#sport#koken

#game&technologie

Welk 
plusprofiel 

past bij jou?(mavo)


