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De Regionale scholengemeenschap
Goeree-Overflakkee (RGO) is gevestigd
op een aantal locaties in Middelharnis. 

RGO College, aan de Koningin Julianaweg, 
is een school met ruim 1200 leerlingen en 
biedt de volgende onderwijssoorten aan:

• gymnasium
• atheneum 
• havo
• mavo
• isk
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BEN JIJ ONZE NIEUWE BRUGKLASSER?

is een aparte brochure waarin je alles te weten 
komt over het vmbo op RGO Beroepscampus.

Ben jij op zoek naar een uitstekende,  moderne 
en fijne school in de regio? Je bent bij ons van 
harte welkom en we hopen dat je over een paar 
jaar zult zeggen: 

Hier is ook een Internationale Schakelklas, 
waar leerlingen de Nederlandse taal leren 
waarna ze kunnen instromen in ons reguliere 
onderwijs. 

Naast je verplichte vakken kun je op RGO Col-
lege aan veel extra activiteiten deelnemen, wij 
zijn een ´bruisende´ school.

In deze brochure laten wij hiervan veel zien. Er 

Dat hopen wij natuurlijk! Als je kiest voor de 
RGO zul jij je heel snel op je gemak voelen. 
Dat weten wij uit ervaring. We zijn een veilige 
school en bovenal een school met kwaliteit. 

De Regionale scholengemeenschap Goeree 
Overflakkee bestaat uit twee moderne locaties 
waar we jou  uitdagend onderwijs bieden. Aan 
de Koningin Julianaweg vind je RGO College 
met een vwo-, havo- en mavo-opleiding.
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Wilma van Donk
Directeur RGO College

                   Je groeit op de
 RGO
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De RGO is de inspirerende  
scholengemeenschap voor  
openbaar onderwijs vwo,  
havo, mavo, vmbo en isk op  
Goeree-Overflakkee. Bij ons  
zijn leerlingen gelijk, maar 
niet hetzelfde. Kenmerkend 
voor onze school zijn respect,  
tolerantie en ruimte voor  
diversiteit. Wij bieden 
leerlingen vrijheid binnen 
een duidelijk omlijnde structuur, 
zodat zij in een veilige omgeving 
en dankzij prikkelend en 
uitdagend onderwijs gemotiveerd 
worden om te groeien en het 
beste uit zichzelf te halen. 
Wij stimuleren leerlingen met 
een open blik naar de wereld 
te kijken en kritisch te denken, 
zowel binnen als buiten de school. 
Zo geven we leerlingen meer 
mee dan een diploma. 



JE GROEIT OP DE RGO!

Kies je voor RGO College dan kies je voor 
een school met modern en goed openbaar 
 onderwijs: een school waar iedereen  
welkom is, waar je terechtkomt op de  
juiste plek voor jou!

Naar de brugklas
Na 8 jaar basisschool kom je bij ons in de 
brugklas waar je kennismaakt met veel 
nieuwe medeleerlingen. Met het advies 
van jouw school word je geplaatst in een 
klas die het beste bij jou past: vwo, havo 
of mavo. Met een dubbel advies word je 
 geplaatst in een klas van het hoogste 
niveau, zodat je kunt ervaren of dit niveau 
goed bij je past.
Het gebeurt ook regelmatig dat  leerlingen 
halverwege of aan het einde van het 
schooljaar opstromen naar een hoger 
niveau als blijkt dat zij dit aankunnen.
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Op RGO College kiezen veel leerlingen na 
het behalen van een mavo- of havodiploma 
om door te gaan voor het behalen van een 
diploma op een hoger niveau.
AIs je denkt dat een school met veel
afwisseling tussen praktijk- en theorie-
lessen jou  beter ligt, ga je naar het vmbo 
op de RGO Beroepscampus.  Deze is
gevestigd aan de Langeweg 111.

Met individuele  aandacht van mentoren, 
vakdocenten, decaan en loopbaan- 
adviseurs en  onderwijsondersteuning 
zorgen we dat we jou in de komende jaren 
goed  voorbereiden op de eindstreep: het 
 behalen van je RGO-diploma!



Vwo: atheneum en gymnasium
Denk je naar het vwo te gaan en kun je best 
wat extra uitdaging aan? Deze zesjarige 
 opleiding geeft je toegang tot het weten-
schappelijk onderwijs.

Naast atheneum bieden we ook  gymnasium 
aan. Op het gymnasium krijg je, naast de 
 gewone atheneumvakken, ook les in de 
klassieke talen Grieks en Latijn. En dat is 
erg leuk! Je puzzelt met woorden (handig bij 
het leren van andere talen), je leert logisch 
denken (dat is dan weer handig bij wiskunde 
bijvoorbeeld). Maar je verdiept je ook in de 
cultuur van de oude Grieken en Romeinen. 

Ben jij die wetenschapper van de toekomst, 
die altijd nieuwsgierig is, op zoek gaat 
naar oplossingen en bezig is met nieuwe 
 ideeën? De WON-lessen op het vwo maken 
de  wetenschapper in jou wakker! Dankzij 
deze lessen heb jij al een voorsprong als 
je na het vwo een universitaire studie gaat 
volgen.  Door ‘onderzoekend leren’ en ‘leren 
 onderzoeken’ ontwikkel je academische vaar-
digheden: nieuwsgierigheid, nuanceren en 
kritisch kijken naar de wereld om je heen.

Havo
De vijfjarige havo-opleiding geeft je toegang 
tot het hoger beroepsonderwijs. Je wordt 
uitstekend voorbereid op de toekomst en je 
krijgt ook hier de ruimte om je talenten te 
ontwikkelen. Onze leerlingen maken kennis 
met de wereld buiten de school, nationaal 
en internationaal. Je leert vaardigheden die 
belangrijk zijn voor je toekomstige opleiding 
en werkplek, zoals: presenteren, begroten
en samenwerken.  
Nieuw in dit schooljaar is dat je vanaf klas 4 
van de havo kunt kiezen voor het vak Bewe-
gen, Sport & Maatschappij (BSM). Naast de 
gewone LO-lessen (ongeveer 2 uur week) volg 
je 3 uur per week BSM. Je moet lichamelijke 
opvoeding dus wel een leuk vak vinden (heb je 
een hekel aan sporten, dan moet je het zeker 
niet kiezen). Je krijgt ook theorie, je bent dus 
niet alleen maar in de gymzaal te vinden. 
BSM telt mee als examenvak, maar je hebt 
geen centraal examen voor dit vak.

Up2havo
Als je van de basisschool een mavo/havo of 
havo-advies hebt meegekregen is Up2Havo 
wellicht iets voor jou. Up2Havo houdt het 
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                   ALLE NIVEAUS OP EEN RIJ 

havo-niveau aan, maar creëert extra tijd om 
te werken aan de kennis en vaardigheden die 
noodzakelijk zijn voor het behalen van een 
havo-diploma. Denk hierbij onder andere 
aan studievaardigheden en metacognitieve 
vaardigheden. De opleiding duurt 6 jaar, in 
leerjaar 4 doen de leerlingen mavo-examen.

Mavo
Ook op mavo-niveau (gemengde- en 
theoretische leerweg) heb je veel mogelijk 
om je voor te bereiden op een mooie vervolg-
opleiding. Vanaf klas 3 volg je naast je alge-
mene vakken ook een praktijkgericht profiel. 
Op dit moment is dit het profiel Dienstver-
lening & Producten. Ondernemerschap is 
hierbij een verplicht vak. Verder kies je één 
vak uit: robotica, fotografie, mode, cloud & 
cybersecurity of interieur & design. In 2024 
worden de gemengde leerweg en de theore-
tische leerweg samengevoegd tot één nieuwe 
leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leer-
weg volgen dan, naast algemene vakken, een 
praktijkgericht vak. Over de invulling van het 
praktijkgerichte programma is op dit moment 
nog geen informatie beschikbaar. Natuurlijk 
kun je als je de mavo of havo succesvol hebt 
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periode bekijken we wat het niveau van deze 
ISK’ers is en kunnen de leerlingen  instromen 
in een ‘gewone’ RGO-klas voor vwo, havo, 
mavo of vmbo óf zij vervolgen hun  onderwijs 
op het mbo. Op de wereldkaart zie je dat onze 
 ISK-leerlingen uit alle werelddelen komen.

afgesloten er altijd voor kiezen om vervolgens 
de overstap naar havo of vwo te maken. 

Internationale Schakelklas (ISK) 
Er wonen en werken in onze omgeving veel 
vluchtelingen en immigranten. De RGO biedt 
deze jongeren de mogelijkheid dicht bij 
huis voortgezet onderwijs te volgen. In deze 
ISK-periode krijgen leerlingen les om de  
Nederlandse taal en cultuur te leren. Na deze 



Op de RGO vinden we het belangrijk dat 
je modern onderwijs krijgt en dat we ons 
 richten op wat jij moet leren en wat jij nodig 
hebt voor jouw toekomst. Dit betekent dat  
we niet alleen aandacht geven aan wát je
wil  leren, maar ook aan hóe je dat kan en
wil doen. 

Flexuren
Onze lesuren duren 45 minuten. Iedere 
lesdag begint met een flexuur. Je denkt zelf 
mee (samen met je mentor en/of vakdocent) 
over wat voor jou de beste manier is om zo’n 
flexuur in te vullen. Er is veel keuze. Zo zijn 
er flexuren die ondersteuning en extra (vak)
uitleg geven, is er huiswerk onder toezicht 
en hulp bij hoe je leert leren. Je kunt ook 
kiezen voor de uitdagende en verdiepende 
flexuren muziek, dierverzorging, 3-D printen, 
 fotografie en techniek. 

De flexuren worden ingevuld met datgene 
waar jij op dat moment als leerling behoef-
te aan hebt. Zo bieden we ook een flexuur 
Mindfulness aan en is er iedere ochtend een 
Huiswerk Onder Toezicht flexuur (HOT).

Als je bijna examen doet zijn er nog meer 
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                        DE LEERLING CENTRAAL

De mogelijkheid tot het doen van een  
vervroegd examen
Je kunt als leerling een bepaald vak  eerder/
versneld afsluiten. Je kunt de tijd die je later 
over hebt besteden aan extra  aandacht voor 
de vakken die jij lastig vindt of juist kiezen 
voor het volgen van een extra vak.

‘maatwerkmogelijkheden’ waaraan jij als 
leerling veel kunt hebben.

Examen doen op een hoger niveau 
Als je talent hebt voor een bepaald vak bieden 
we je de mogelijkheid voor dat vak op een 
hoger niveau examen te doen.
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HULP WANNEER DAT NODIG IS

De onderwijsondersteuning op RGO College 
is goed geregeld. Dat horen we vaak en daar 
zijn we trots op, want ook dát is kenmerkend 
voor de kwaliteit van ons onderwijs. Soms 
heb je nou eenmaal wat extra hulp nodig. Je 
krijgt bij ons de juiste (extra) ondersteuning 
en aandacht. 
Iedere klas heeft een eigen mentor. Bij je 
mentor kan je terecht voor alle vragen of 
problemen waar je op school tegenaan loopt. 
Maar ook als het met vrienden/vriendinnen of 
thuis niet zo lekker gaat. Ook leerlingmento-
ren en leerlingtutoren (vakgerichte hulp) uit 
de bovenbouw kunnen je vaak helpen. Wil je 
praten over pestgedrag op school, dan kun je 
altijd terecht bij onze anti-pestcoördinator.
De leerlingcoaches op school zijn er als extra 
ondersteuning van de mentor, bijvoorbeeld 
als je problemen hebt met ‘leren leren’. Zijn 
er problemen met je gezondheid, met leren, 
met de thuissituatie of is er sprake van faal-
angst, dan is de coördinator onderwijson-
dersteuning er voor je. Zij zal in overleg met 
de ouders, leerling, mentor en teamleider 
nagaan wat nodig is voor de juiste begeleiding 
en ondersteuning. Vaak kan deze begeleiding 
op school plaatsvinden, maar soms is er hulp 
van buiten de school nodig. 

lees- en schrijfproblemen, zoals dyslexie. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat bij leerlingen 
die met Kurzweil werken de leerprestaties 
verbeteren en het zelfvertrouwen toeneemt. 
Alle leerlingen gaven aan met Kurzweil min-
der fouten te maken bij het schrijven en bijna 
alle leerlingen konden teksten beter lezen 
en/of begrijpen. Kurzweil maakt leerlingen 
en studenten zelfredzamer en minder afhan-
kelijk van hun ouders of docenten. Tachtig 
procent van de leerlingen gaf aan minder 
hulp nodig te hebben bij het maken van 
opdrachten.We vinden het belangrijk om onze 
leerlingen op een goede manier te onder-
steunen en daarom bieden we op de RGO, aan 
de deleerlingen die deze ondersteuning nodig 
hebben, Kurzweil gratis aan. 

Connect 
Als je veel extra begeleiding nodig hebt, kun 
je bij Connect terecht. Het programma van 
onderwijs en hulpverlening wordt hier voor 
jou op maat gemaakt met veel aandacht voor 
‘leren leren’ en sociale vaardigheden in kleine 
klassen. Het halen van je diploma is een 
belangrijk doel. Advisering voor plaatsing bij 
Connect gebeurt door het Samenwerkings-
verband Goeree-Overflakkee.

Begeleiding op school bieden we in de 
trajectgroep. Daarnaast zijn er mensen aan 
RGO College verbonden die je ondersteu-
nen en begeleiden. Dat zijn bijvoorbeeld: de 
jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschap-
pelijk werker, de orthopedagoog of de ambu-
lant begeleider. Met elkaar werken we aan 
een schooltijd waar je later met veel plezier 
aan terug zult denken. 

Hoogbegaafdheid -  HB-coördinator
Binnen RGO College zijn er meerdere HB-co-
ordinatoren, ook wel talentbegeleiders, actief. 
Zij begeleiden leerlingen met het stempel 
(hoog)begaafd en leerlingen met uitzonderlij-
ke intelligentie, creativiteit en gedrevenheid, 
die behoefte hebben aan extra uitdaging.
De HB-coördinator gaat in gesprek met de 
leerling en samen wordt gezocht naar pas-
sende uitdaging en motivatie. Denk hierbij 
aan vervroegd examen doen of een project 
buiten de lessen (bijvoorbeeld een eigen on-
derzoek doen of een boek schrijven).

Kurzweil 
De school heeft een licentie voor Kurzweil. 
Kurzweil is een zeer uitgebreid software 
programma met spraakondersteuning voor 
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                     RGO: BRUISENDE SCHOOL

Het schoolplan
Om de 4 jaar maken we een nieuw plan, 
waarin we als school beschrijven wat we 
in de komende jaren met elkaar  willen 
 bereiken om jou als leerling te laten 
 groeien op de RGO.
Dit schoolplan, het zogenoemde 
 Strategisch Beleidsplan, is gebaseerd op 
onze visie en op de manier waarop wij met 
elkaar school willen zijn. 

De RGO gaat uit van het Waarderend  
Perspectief. Dit wil zeggen dat we ons 
bewust richten op wat wél goed gaat en  
op het benadrukken daarvan. 
We gebruiken positieve taal die gericht 
is op ontwikkeling. Deze  uitgangspunten 
zie je terug in de witte bollen op de 
 afbeelding.
Je ziet op de afbeelding dat het bij alles 
wat we met elkaar op school doen, draait 
om jou als leerling van de RGO. Onze 
 leerlingen staan centraal. 

De kernwoorden in de cirkel om de 
 leerlingen heen zijn de doelen die we in  
de periode tot 2024 willen bereiken.
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DE DIGITALE WERELD

Digitale kennis
Leerlingen van nu groeien op in een digitale 
samenleving. Daarom werken we op RGO 
College met devices: alle leerlingen hebben 
een eigen Chromebook. We werken deels uit 
een boek en veel met online programma’s. 
Ook geven we les in programmeren en me-
diawijsheid, dat noemen we ‘digitale gelet-
terdheid’. Dit wil zeggen: het begrijpen ván en 
kunnen werken ín de digitale wereld.

Tijdens de lessen ICT-wijs leer je omgaan 
met het chromebook en leer je nuttige tools 
gebruiken binnen de Google omgeving. 
Je leert hoe je een werkstuk, quiz en een 
enquête maakt en leert omgaan met prijs 
inventarisaties en gegevensverwerking 
Ook komt mediawijsheid aan bod en leer je 
programmeren.  Als je meer wil met ICT en 
programmeren kun je naar een flexuur.

Kanjer in Engels met Cambridge
In klas 1 en 2 volgen alle leerlingen een 
aantal periodes Cambridge Engels.
Daarna kun je kiezen hiermee door te gaan 
tijdens een flexuur, waarna examens volgen.
Engels is een belangrijk vak omdat het na de 
middelbare school een grote rol blijft spelen, 

bijvoorbeeld in studie of werk met interna- 
tionale contacten. RGO College wil leerlingen 
de kans bieden om nog beter Engels
te leren met het vak Cambridge Engels.
Met een Cambridge examen kun je een 
speciaal Cambridge certificate behalen. 
Er zijn examens op verschillende niveaus, van 
beginner (A1) tot bijna moedertaalniveau (C2). 
Elk examen test een specifiek niveau Engels. 
Het examen bestaat uit vijf onderdelen: 
reading, use of English, writing, listening 
en speaking. Je kunt met het Cambridge 
certificate aantonen dat je Engels op een 

zeker niveau beheerst. Dit kan bijvoorbeeld 
een eis zijn om een bepaalde opleiding te 
mogen volgen of om bij een internationaal 
bedrijf te mogen solliciteren. 

Meer
informatie
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      LEERLINGEN OVER DE SCHOOL

Toen ik hier 
kwam kijken wist ik 
gelijk: Dit is de school 
waar ik me thuis ga 

voelen! Docenten 
helpen je goed 
op weg naar 
wat jij wil 
worden.

Er is een 
fijne sfeer op 

de RGO.

De school 
wordt alleen maar 

leuker als je er langer 
zit! Ik kijk nu al uit 
naar de uitwisselingen 

met leerlingen 
uit Europa.

Je moet wel even  
wennen, maar dat gaat  

best snel. Op de basisschool  
de oudste, nu weer 

 de jongste.
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VAN NU NAAR LATER



economie leer je de theorie. Vervolgens ga je 
aan de slag met het bedenken en ontwerpen 
van een product en leer je hoe je dat in de 
markt moet zetten. Je leert samen te wer-
ken met andere leerlingen, bijvoorbeeld bij 
het maken van een ondernemingsplan. Je 
leert vergaderen en presenteren. RGO Col-
lege werkt veel samen met ondernemers in 
de regio, zo kom je ook in aanraking met de 
dagelijkse praktijk van het ondernemen.

Samenwerking met bedrijven
We willen jou als leerling kennis laten  maken 
met alle vernieuwingen die er zijn op het 
gebied van o.a. ICT, zorg, energie en voedsel. 
We vinden het ook belangrijk dat je hoort, ziet 
en weet van de mogelijkheden die het eiland 
biedt aan beroepsopleidingen en de ruimte 
die bij bedrijven bestaat om jonge mensen 
enthousiast te maken voor het bedrijfsleven 
in de regio. 

Uiteindelijk gaat het erom dat wij jou  datgene 
bieden wat jij als leerling nodig hebt voor 
jóuw toekomst!

Jouw loopbaan: LOB en Qompas
We willen graag dat onze leerlingen gelukkig 
worden met de keuzes die ze maken. 
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        INTERESSANT

Kunst en cultuur
Met cultuureducatie brengen we je in  contact 
met verschillende vormen van kunst. Dit 
gebeurt tijdens lessen (beeldende vorming 
en ckv), in projecten en tijdens werkweken en 
uitwisselingen. Ook in het aanbod  flexuren 
kun je kiezen voor extra verdieping in het 
maken van kunst. Zo krijg je de kans om jouw 
belangstelling en talent voor kunst verder te 
ontwikkelen.

Binas
De vakken biologie, natuurkunde en 
 scheikunde werken met elkaar samen  
in de BiNaS-groep. In de lessen én in de 
 lokalen  laten we je veel boeiende dingen  
zien:  gekke en onbekende voorwerpen, 
 levende en  opgezette dieren, enz.  
In de flexuren kun je ervoor kiezen om mee te  
helpen de  dieren van de BiNaS te verzorgen. 
We  willen dat onze leerlingen zich bewust  
zijn van de  wereld om ons heen. Of dat nu 
gaat om  grotere wereldproblemen, om de 
verzorging van dieren of het bewust omgaan 
met afval.  

Ondernemen
In de hogere klassen wordt aandacht besteed 
aan ondernemen in alle opzichten. Bij het vak 

Vanaf klas 1 staan de volgende vragen 
 centraal: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?
Met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 
krijg je meer inzicht in de profielkeuze, maar 
ook in de keuze die je later moet maken voor 
de vervolgopleiding.
LOB is praktijkgericht: je krijgt zoveel 
 mogelijk levensechte taken, binnen en buiten 
de school. In de mentorlessen besteden we 
ook aandacht aan wat jij in de toekomst wilt 
gaan doen. Het Loopbaan Oriëntatie Begelei-
dingsprogramma waarmee we werken heet: 
Qompas. Onze loopbaanadviseur helpt je 
graag stap voor stap om de juiste keuze te 
maken voor de vervolgopleiding die bij jou past.
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CULTUUR

We vinden het belangrijk dat je tijdens je 
schooltijd op RGO College ook kennis maakt 
met kunst en cultuur. Het bezoeken van mu-
sea, dans- en theatervoorstellingen en kunst 
kijken in één van de grote steden hoort dan 
ook bij ons lesprogramma. Daarnaast organi-
seren we op school culturele activiteiten die 
bij de lessen horen, zoals filmworkshops, de 
culturele brugklasdag en de theatersportbat-
tle voor alle tweedeklassers. 

Culturele brugklasdag 
Aan het einde van het brugklasjaar een hele 
dag kunstworkshops volgen, hoe leuk is dat! 

Op de culturele brugklasdag kies je zelf aan 
welke workshops je wilt meedoen. Keus 
genoeg, bijvoorbeeld: slapstick, beatmaking, 
animatie, freerunning, monotype design, 
 grime, graffiti, 3d-printer pentekenen, 
 vloggen, virtual reality en sieraden maken. 

Musical 
Hoe fantastisch is het om samen een voor-
stelling te maken, met zang, dans en theater. 
Natuurlijk niet zonder de hulp van kostuum-
makers, licht- & geluidstechnici en decor-
bouwers. Tientallen leerlingen uit verschil-
lende klassen zorgen ieder jaar weer voor 

een spetterend einde van het jaar als je met 
de RGO-musicalgroep optreedt voor mede-
leerlingen, docenten, familie én toekomstige 
brugklassers uit groep 8.  

Open Podium 
Talenten op muzikaal gebied krijgen dé kans 
te laten zien en horen wat ze kunnen. Op het 
RGO Open Podium hebben we al veel talenten 
voorbij zien komen. Ieder jaar weer opnieuw 
verrassend wat een geweldig talent we in 
huis hebben!



…middenin de wereld
We stimuleren je met een open blik naar 
de wereld te kijken en kritisch te denken, 
 zowel binnen als buiten de school. We willen 
dat leerlingen van alle niveaus en leerjaren 
kennismaken met andere culturen, samen-
werken met leerlingen uit andere landen en 
op die manier van elkaar leren. 

Onze school is een zogenoemde European 
 Parliament Ambassador School. 
Als leerling van RGO College kun je meedoen 
aan discussies met leerlingen uit andere 
 landen. In allerlei projecten leer je veel 
over de  democratie, niet alleen in Nederland, 
maar ook in Europa en de rest van de 
wereld.
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                       SCHOOL OP EEN EILAND...

Unesco-school 
We zijn er trots op dat we ons Unesco-school 
mogen noemen. Samen met zo’n 10.000 
scholen wereldwijd zetten we ons in voor 
verbondenheid en verdraagzaamheid. 
In het schoolgebouw (vide 1e verdieping) zijn 
de 17 doelen van de Verenigde Naties dui-
delijk zichtbaar. Deze doelen moeten zorgen 
dat we met elkaar in 2030 de wereld tot een 
betere plek hebben gemaakt. Het eerste en 
belangrijkste doel is het beëindigen van  
extreme armoede. Verder zijn er o.a. ook 
doelen over: gezondheid, onderwijs, schoon 
drinkwater, duurzame energie en het  
aanpakken van klimaatverandering. Onze 
school werkt daar graag aan mee!
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INTERNATIONALISERING

Activiteiten
Op de website (RGO Actief) staat meer  
informatie over onze internationaliserings- 
activiteiten. We bieden onze leerlingen in  
alle klassen en op alle niveaus een mooi 
internationaliseringsprogramma aan.

 
Leerlingen over de buitenlandse trips en uitwisselingsweken
van de afgelopen jaren:
- Het was een geweldige ervaring waar ik super veel aan heb gehad.
- Ik vond het één groot en vooral heel leuk leerproces.
- Zó gaaf: met verschillende nationaliteiten praten en van iedereen leren over 
  hun cultuur & taal.
- Nadat een leerling uit Duitsland een week bij ons gelogeerd had, vond ik het heel
  leuk om ook een week bij zijn familie te verblijven. We ontdekten veel 
  overeenkomsten, maar ook verschillen
- Hartstikke goed voor je Engels, omdat je zo’n week wel Engels móet praten.
- Internationalisering laat je met een andere blik naar de wereld kijken.
- Super dat ik zoveel mensen heb leren kennen en dat ik enorm gegroeid ben 
  in mijn taalvaardigheden.

- De nieuwe contacten, de taal, het reizen en de uitdaging: het is het helemaal waard
  om over landsgrenzen heen en buiten je eigen comfortzone een kijk in de wereld te nemen!
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                        WEES JE BEWUST…

…van de wereld om je heen
In de afgelopen jaren gingen leerlingen en 
docenten voor Edukans naar o.a. Ethiopië, 
Ghana en Malawi. Op school wordt geld 
 ingezameld. Na het bezoek aan een  
Edukansproject worden de ervaringen en 
kennis  gedeeld met iedereen. 
 
Misschien ben jij wel degene die de komende 
jaren als RGO-ambassadeur een  
Edukans-project gaat bezoeken!

Met acties dóór leerlingen vóór goede doelen 
willen we onze leerlingen een belangrijk stuk 
maatschappelijk bewustzijn meegeven.

Eco-Schools
Eco-Schools is hét wereldwijde program-
ma voor scholen die samen met leerlingen 
werk maken van duurzaam denken en doen. 
Wereldwijd doen er al 59.000 scholen in 68 
landen mee aan het programma! Leerlingen 
onderzoeken de school en werken aan acties 
om deze te verduurzamen. Bijvoorbeeld door 
energie te besparen, afval te verminderen of 

het schoolplein te vergroenen. 
Ook de Eco-teams op de RGO (leerlingen 
en docenten) organiseren projecten om 
zodoende duurzaamheid een vaste plek in 
de school te geven. Alle leerlingen worden 
uitgenodigd in actie te komen en ervaren 
welke bijdrage zij kunnen leveren aan een 
duurzame samenleving. 

NK Tegelwippen



BRUISEND VAN ACTIVITEIT
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Kennismaken met landen en wereldsteden
• werkweken en buitenlandse excursies
• dagtrips naar Londen, Lille en Aken
• werkweek naar Berlijn, surfweek 
   naar Frankrijk
• vakgroepexcursies van o.a. scheikunde, 
   biologie en aardrijkskunde

Excursie LilleWerkweek Berlijn

Coming-out day

Coming-out day
Een belangrijk uitgangspunt van de RGO is 
dat iedereen zichzelf mag zijn. Daarom doen 
we ieder jaar weer mee met het hijsen van de 
regenboogvlag op de internationale Coming
Out Day in oktober, als teken van trots en 
acceptatie van LHBTI’ers. 

Vanaf klas 1 

tot en met je  

eindexamen doe je mee 

aan interessante  

activiteiten, waardoor je 

een echte  

wereldburger  

wordt.
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Anti-pestproject  
We willen natuurlijk dat al onze  leerlingen 
een goede start maken op school en 
 vervolgens een fijne tijd  hebben op RGO 
College. In de brugklas besteden we veel 
aandacht aan pestgedrag en hoe leerlingen 
respectvol met elkaar om moeten gaan. Door 
middel van een theatervoorstelling en klas-
sengesprekken na afloop wordt het probleem 
‘pesten’  bespreekbaar gemaakt. 
De mentoren besteden in hun  mentorlessen 
aandacht aan zaken die ervoor zorgen dat je 
jezelf prettig en vertrouwd voelt op school.

BrugklaskampBrugklaskamp
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WON-manifestatie Introductiedagen

Project mensenrechten

Vertaalwedstrijd Big Challenge

Voorlichting 
roken, drugs 
en alcohol

Voorlichting 
verkeer

Little Victorians

Theatersport

Multimedia workshops

The Big Challenge
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                  LEERLINGEN EN SCHOOL

De VLAM 
De VLAM is een groep leerlingen die, onder 
leiding van een paar docenten, schoolavon-
den organiseert en betrokken is bij heel 
veel activiteiten op school. Meestal zijn dit 
feestavonden. We draaien dan muziek waar 
je lekker op kunt dansen en vaak hebben de 
avonden een leuk thema met bijpassende 
muziek. Natuurlijk kun je op de VLAM-avon-
den iets te eten of drinken kopen. Alcohol is 
niet toegestaan op deze schoolavonden.  

De leerlingenraad 
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit ver-
schillende klassen en niveaus. Zij zorgen er 
samen voor dat de school voor iedereen net 
een beetje leuker gemaakt wordt en dat 
er een goede leeromgeving is. Dat uit zich 
in heel praktische schoolzaken, zoals een 
koffieautomaat in de aula en helpen bij het 
formuleren van vragen voor leerlingenquêtes. 
Maar onze leerlingenraad is ook erg actief in 
het meedenken over de inhoud en toekomst 
van het onderwijs en hoe we dat op de RGO 
realiseren. 
De leerlingenraad is verbonden met het LAKS, 
het Landelijk Actie Komitee  Scholieren. Het 
LAKS vertegenwoordigt alle scholieren. 



OUDERS EN SCHOOL

We vinden de samenwerking met de ouders 
van onze leerlingen erg belangrijk. Niet al-
leen op de momenten dat we samen de beste 
beslissingen voor de leerling moeten nemen, 
maar ook als het gaat om de betrokkenheid 
van ouders bij en in de school. We vinden het 
vanzelfsprekend dat ouders hun kinderen 
thuis ondersteunen en belangstelling tonen 
voor hun schoolresultaten. 

De mentor is het eerste aanspreekpunt 
tussen leerling en ouders. Twee keer per jaar 
worden leerlingen met hun ouders uitgeno-
digd voor een zogenaamd Leerling - Mentor 
- Ouder gesprek (LMO). De leerling doet zélf 
de voorbereiding voor dit gesprek op basis 
van o.a. zijn leer- en/ of hulpvraag. Als het 
nodig is kan de school of de ouder uiteraard 
ook buiten deze momenten om een gesprek 
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aanvragen. We stellen het op prijs dat ouders 
samen met hun kind gebruik maken van deze 
ontmoetingsmomenten. De school organi-
seert daarnaast ook voorlichtingsavonden 
voor ouders en leerlingen. 

RGO College heeft een ouderraad die erg 
actief is bij diverse schoolactiviteiten, bijvoor-
beeld bij de diploma-uitreiking, het brugklas-
kamp en het kerstgala. Ouders die mee willen 
denken over het beleid van de school kunnen 
zich kandidaat stellen voor de oudergeleding 
van de medezeggenschapsraad. 

We vinden het erg belangrijk om met ouders 
over het onderwijs op onze school te spreken. 
Een groep ouders (uit iedere afdeling) vormt 
samen de ouderklankbordgroep. Zij komen 
regelmatig bij elkaar om over uiteenlopende 
onderwerpen m.b.t. school hun mening te 
geven of verbeterpunten te noemen. Ook bij 
de evaluatie van het strategisch beleidsplan 
hechten we veel waarde aan de mening van 
ouders. Kortom, de RGO juicht de inbreng van 
ouders toe.

Leerling

SchoolOuders



Samenwerking met het basisonderwijs
De RGO heeft veel contact met de basis-
scholen op en om het eiland. Deze samen-
werking is erop gericht om het onderwijs 
beter op elkaar af te stemmen en leerlingen 
een fijne en soepele overgang van PO naar VO 
te geven. Zo worden alle leerlingen die voor 
de RGO kiezen door de leerkracht voorgesteld 
en besproken in de ‘warme overdracht’.

Samenwerken scholen VO
RGO College en CSG Prins Maurits verzor-
gen gezamenlijk de gymnasiumafdeling op 
 Goeree-Overflakkee. Dit betekent dat de 
leerlingen samen in een klas zitten tijdens de  
gymnasiumvakken. Als gymnasium leerling 
krijg je les in de klassieke talen: Latijn en 
Grieks, maar daarmee is niet alles gezegd. 
Ook de cultuur van de oude Grieken en 
Romeinen staat centraal. Denk aan mythen, 
bouwkunst, beeldhouwkunst, geschiedenis 
en filosofie. Een gymnasiumopleiding is heel 
breed. Elk jaar ga je ook met de gymnasium-
groep op excursie.
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       SAMENWERKING IN DE REGIO 
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Vakmensen in opleiding
Het vmbo-onderwijs op Goeree-Overflak-
kee wordt gegeven op de Beroepscampus in 
Middelharnis. In deze prachtige Beroepscam-
pus werken verschillende onderwijspartijen 
samen.
Voor het vo zijn dat RGO Middelharnis en CSG 
Prins Maurits met in totaal 8 beroepsprofielen.
Voor het mbo zijn dat: Albeda, Bouwmensen 
Zuid-West, Techniek College Rotterdam en 
Lentiz mbo Middelharnis.

DE BEROEPSCAMPUS 

 

Beroepscampus in het kort:
- Met maar liefst acht beroepsprofielen
-  Met doorlopende leerlijnen 
 van vmbo tot mbo
-  Waar vakmensen worden opgeleid 
-  Waar jouw carrière in de regio begint

Deze scholen zorgen met elkaar én met het 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisa-
ties voor goed en modern onderwijs. In theo-
rielokalen en praktijkruimtes, voorzien van de 
nieuwste apparatuur en technieken, bereiden 
we onze leerlingen en studenten voor
op een mooie plaats op de arbeidsmarkt. De 
Beroepscampus is hiermee een
leer-, werk-, en ontmoetingsplaats van 
kennis, ontwikkeling en innovatie voor Goe-
ree-Overflakkee en de regio’s daaromheen.
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             TOP  5 SCHOOLREGELS

                       WERKEN AAN KWALITEIT

RGO College presteert in samenwerking met 
allerlei landelijke en internationale organi-
saties erg goed op onderwijskundig gebied, 
maar ook op het terrein van maatschappelijke 
bewustwording. Meer achtergrondinformatie 

hierover op de website.

Hiernaast een overzicht van de keurmerken  
en  certificeringen op RGO College.
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             TOP  5 SCHOOLREGELS

In plaats van een uitgebreide waslijst aan 
school- of leefregels hanteren we op de RGO 
een vijftal regels die strikt gehandhaafd 
worden en garant staan voor een prettig 
verblijf op school.

1. We behandelen elkaar met respect. 

2. Ik ben op tijd in de les, heb mijn spullen 
bij me en heb mijn huiswerk gemaakt. 

3. Ik houd onze school netjes; ik eet en 
drink alleen in de aula of buiten en afval 
gooi ik in de prullenbak. 

4. Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen 
buiten het leslokaal, in het lokaal uit-
sluitend als ik toestemming heb van de 
docent. 

5. Om de lessen rustig te laten verlopen 
verblijf ik, als ik geen les heb in de aula, 
mediatheek of buiten.

Schoolkosten 
De RGO ontvangt van de overheid geld om 
het voortgezet onderwijs aan te bieden. De 
lessen, de boeken en het onderdak worden op 
die manier betaald. De RGO verzorgt echter 
nog meer. Met onze MR (de medezeggen-
schapsraad), en met name met de ouders die 
daarin zitten, hebben we afgesproken dat we 
van de ouders en verzorgers hiervoor een
bijdrage per leerling vragen. Dit bedrag is 
onder meer bedoeld voor de ouderraad die 
hiermee allerlei activiteiten voor de leerlin-
gen organiseert en voor het sociaal fonds dat 

SCHOOLKOSTEN

bestemd is voor die leerlingen van wie de
ouders allerlei zaken echt niet kunnen betalen.
Hoe kunt u deze vrijwillige ouderbijdrage
betalen? Hiervoor ontvangt u in september 
via de e-mail een digitale rekening. Deze
rekening kunt u overmaken, betalen via iDeal 
of automatisch laten incasseren.
Daarnaast zijn er ook nog kosten voor o.a. 
excursies, werkweken en andere activiteiten. 
Ook hiervoor ontvangt u een rekening. Op de 
werkweken na zijn dit geen grote bedragen. 
Het is altijd mogelijk in overleg gebruik te 
maken van gespreide betaling.

Aanschaf Chromebook
Naast het werken in boeken werkt de RGO 
met digitale lesmethodes. De school zorgt 
ervoor dat alle nieuwe leerlingen een aanbod 
krijgen waarin behalve het schoolapparaat 
ook een serviceabonnement inbegrepen is. 
Ouders krijgen de mogelijkheid alles in één 
keer af te kopen of te kiezen voor het betalen 
van maandelijkse bedragen. Mocht er iets 
kapot gaan, dan zorgt de helpdesk meteen 
voor vervangende apparatuur totdat alles 
gerepareerd is. Uitgebreide informatie over 
de schoolkosten is te vinden bij de downloads 
op onze website (schoolgids).



28

Middelharnis

Ouddorp 30 min.

Ooltgensplaat 22 min. Willemstad 52 min.

Numansdorp 32 min.

St. Philipsland 35 min.

Bruinisse 30 min.

St. Annaland 40 min.

UIT STEKEND BEREIKBAAR MET OV

Door de centrale ligging van de RGO is de school goed bereikbaar vanuit diverse regio’s. Onze leerlingen komen uit de wijde omgeving. Op het 
kaartje hieronder zie je wat de reistijden zijn. De bus stopt voor de deur!



29

EXAMENRESULTATEN 2021- 2022

vwo

havo

mavo

vmbo bk

Slagingspercentages
77% 

90% 

95% 

100%

Gemiddelde eindcijfers

Doorstroomsnelheid alle leerwegen onderbouw

Doorstroomsnelheid bovenbouw gebaseerd op de laatste 3 schooljaren per leerweg

vwo

havo

mavo

vmbo bk

89% 

83% 

92% 

96%

vwo      havo           mavo       vmbo bk 

98%

6,3 6,06,0
6,5
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                        RGO BEROEPSCAMPUS

Je ziet dat je op de RGO  terecht kunt voor 
alle niveaus: gymnasium |  atheneum | havo | 
mavo | isk | vmbo

Hopelijk tot ziens op één van onze locaties.

docenten, ouders en leerlingen staat bij
ons op de eerste plaats.

Op RGO Beroepscampus kun je kiezen
uit de volgende profielen: 

• Horeca, Bakkerij & Recreatie
• Dienstverlening & Producten
• Groen
• Mobiliteit & Transport
• Bouwen, Wonen & Interieur
• Produceren, Installeren & Energie
• Economie & Ondernemen
• Zorg & Welzijn

Je groeit op de RGO

Denk je naar het vmbo te gaan? 
Dan is er een aparte schoolbrochure 
van onze vmbo-locatie beschikbaar, 
zowel als brochure als digitaal op: 
www.rgomiddelharnis.nl. 

RGO Beroepscampus in het kort
Kies je voor het vmbo dan is RGO
Beroepscampus een  goede keuze.
Onze school heeft voor de leerling die 
graag afwisseling wil tussen theorie
en praktijk veel te bieden.

Juist in deze tijd is er grote vraag naar 
goede vakmensen. Ze zijn hard nodig en 
kunnen zich in de praktijk (het bedrijfs-
leven) verder bekwamen en makkelijk 
doorgroeien. Bij ons kun jij je talent verder 
ontwikkelen en aan je toekomst bouwen. 
We staan bekend (en ook uit ouder- en 
leerling-enquêtes blijkt dat iedere keer 
weer) als een prettige en veilige school. 
Het persoonlijk contact tussen 
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Contactgegevens RGO-locaties: 
RGO College
Koningin Julianaweg 54
3241 XC Middelharnis
Brugklasteamleider: Caroline Derksen
derc@rgomiddelharnis.nl 

Postbus 57
3240 AB Middelharnis 

T: 0187 482777
E: college@rgomiddelharnis.nl

RGO Beroepscampus 
Langeweg 111
3245 KG Sommelsdijk
Brugklasteamleider: Conny Cornelissen 
corc@rgomiddelharnis.nl

T: 0187 485444
E: beroepscampus@rgomiddelharnis.nl

I: www.rgomiddelharnis.nl



Je groeit op de RGO
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